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Cinco capitais mais
afetadas têm mais
de 16% da população
morando em favelas
O Programa Cidades Sustentáveis coletou uma série de dados
relacionados à Covid-19 e à condição socioeconômica da população
que vive nas capitais brasileiras. O
objetivo foi observar as correlações
entre os indicadores e entender melhor a oferta de infraestrutura nos
26 municípios – Brasília não foi
incluída. As capitais abrigam mais
de 47 milhões de pessoas – 22% da
população.
“No caso da habitação”, o primeiro tema da série, “é possível
observar que as capitais que apresentam a maior taxa de incidência
da Covid-19 – a relação entre o
número de casos confirmados e o
total da população – também têm
um número elevado de pessoas que
vivem em favelas e outros assentamentos precários.”.

As cinco capitais com maior taxa
de incidência por 100 mil habitantes – pela ordem, Fortaleza, São
Luís, Recife, Macapá e Manaus
– têm mais de 16% da população

vivendo em “aglomerados subnormais”. Os dados são de 6 de maio,
e nesta data Belém ainda não entre
as cinco piores (era a oitava), apesar de ter impressionantes 54% da

população em moradias precárias.
O que o IBGE classifica como
“aglomerados subnormais” são, em
geral, lugares que se caracterizam
pela elevada densidade populacio-

Acesso a crédito cai, mas perda começou antes da pandemia
Apesar de linhas de crédito para
enfrentar a crise e da Taxa Selic a
3%, o dinheiro não está chegando
na ponta. O Indicador de Facilidade de Acesso ao Crédito das Sondagens Empresariais registrou perda
de 31,8 pontos entre março e abril.
Essa foi a maior queda mensal da
série histórica, fazendo com que o
indicador atingisse 56,8 pontos, o
menor valor desde junho de 2016
(55,3 pontos) e apenas 3,1 pontos
acima do mínimo da série em abril
de 2016 (53,7 pontos).
Entre 2014 e 2015, ano em que
o país entrou em recessão, o indicador levou dez meses para perder
34,6 pontos, perda um pouco me-

nor do que a dos últimos quatro
meses (35,2). O indicador é calculado pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (FGV Ibre).
O resultado minou a recuperação
após a recessão. Segundo Renata
de Mello Franco, economista responsável pelo levantamento, entre
o vale da crise e o pico recente, o
indicador havia acumulado alta
de 41,6 pontos, alcançando 95,3
pontos, maior valor desde julho
de 2014 (98,2 pontos). Essa aproximação do indicador ao nível da
normalidade (100) deveu-se em
grande medida à redução considerável da parcela de empresas que

reportavam dificuldade para obter
crédito.
“Contudo, em fevereiro – antes
de atingirmos níveis pré-crise e antes da pandemia afetar diretamente
o país – houve reversão dessa melhora: mais empresas começaram
a relatar dificuldade de acesso ao
crédito, enquanto menos empresas
indicaram facilidade”, avaliou Renata.
A prévia de maio das sondagens
empresariais mostra leve alta do índice. Porém, o crescimento de 3,3
pontos, para 60,1 pontos, não é suficiente para indicar maior facilidade de acesso ao crédito. A parcela
de empesas afirmando que o aces-

so ao crédito está difícil passou de
35,1% em abril para 33,5% nesse
período. Já a parcela de empresas
afirmando que está fácil variou de
9,8% para 10,1%.
“A leve alta observada na prévia de maio não sugere melhora ao
acesso ao crédito pelas empresas
até a segunda semana do mês. A
queda de apenas 1,6 pontos percentuais da proporção de empresas reportando dificuldade não resultou
em aumento da parcela de empresas indicando facilidade. Por esse
motivo, a melhora do indicador
pode ser entendida apenas como
uma acomodação”, pontuou a economista. Página

Bancos dos EUA recomendam a seus clientes comprar ouro
Grandes bancos norte-americanos, como JPMorgan e Goldman
Sachs, recomendam a seus clientes compra de ouro. As instituições
consideram que o metal é menos
vulnerável do que o dólar. “As medidas monetárias e fiscais sem precedentes desatadas em todo mundo
podem conduzir a um crescimento
mais fraco a longo prazo e a desvalorização da moeda, apoiando os
preços do ouro”, segundo a agência
Bloomberg, citando o informe do
JPMorgan.

Analistas do banco acreditam
que o dólar, se houver uma desvalorização massiva de moedas
mundiais, será o menos afetado,
mas ainda assim recomendam aos
clientes o ouro como principal ativo, cujo valor se mantém em um
nível alto.
Desde o final de março, o ouro
teve valorização de 10%. “À medida que a ideia das moedas digitais
dos bancos centrais começa a ganhar força, os EUA também devem
prestar atenção neste ponto, caso

contrário, se arriscam a perder um
aspecto importante de seu poder
geopolítico, segundo JPMorgan”,
escreve Bloomberg.
Se a China e a União Europeu
conseguirem criar versões digitais de
suas moedas, que funcionam praticamente à margem do sistema bancário
tradicional, existe um enorme risco
de que o dólar fique fora do comércio
internacional, analisa Ivan Danilov,
colunista da Sputnik.
Em artigo publicado em 18 de
maio no Monitor Mercantil, Da-

niel Kosinski, doutor em Economia
Política Internacional, pesquisador
da UFRJ e membro do Instituto
da Brasilidade, alerta que “não há
qualquer fim previsto para essa
disputa sobre o domínio da ordem
monetária internacional”.
Kosinski recorre à história mundial para afirmar que “nunca houve
moeda que tenha se tornado hegemônica nas relações internacionais
sem respaldo ativo no poder militar
e na influência diplomática do seu
Estado emissor”.

Mais de 40% dos municípios não têm agência bancária
O fechamento de agências bancárias, de bancos privados e públicos, privilegiando o atendimento
virtual, por meio de aplicativos e
o uso de caixas eletrônicos, deixa
2.340 cidades do país sem atendimento, denuncia a Central Única
dos Trabalhadores (CUT).
Segundo a entidade sindical, as
instituições financeiras aproveitaram a crise aprofundada pela Covid-19 e aceleraram o fechamento de 194 agências, entre março e
abril. Desde o início do ano foram
fechadas 283. Com isso, 42% dos

municípios brasileiros ficaram sem
sequer uma agência bancária.
A presidenta do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, Osasco e
Região, Ivone Silva, disse à CUT
que a Covid-19 só acelerou o processo dos bancos de forçar a população ao uso de aplicativos.
Segundo Ivone, as filas na Caixa
Econômica Federal para receber a
renda emergencial de R$ 600 mostraram que há uma exclusão bancária, que obriga as pessoas a terem
um pacote de internet, num país em
que o acesso é precário.

“Não precisa ir longe dos grandes
centros para se perceber que a população não tem acesso a uma boa rede.
Nos extremos da zona sul e da zona
leste da capital de São Paulo não há
torres de internet. Não pega, nem 3G,
nem 4G. Em Carapicuíba [região
metropolitana] não tem fibra ótica.
Imagine como é no restante do país”,
critica a dirigente.
Ela lembra também a dificuldade da população mais pobre porque
muitas vezes não tem condições
de pagar por um pacote de dados
maior, que agilize o acesso à rede.

De acordo com o IBGE, 20,9% das
residências brasileiras não tinham
internet em 2018.
Relatórios do Banco Central citados pela CUT mostram que de
2016 a 2019 foram fechadas 2.853
agências em todo o país. O número
de municípios brasileiros sem uma
agência, um caixa eletrônico ou
um ponto de atendimento, seja dos
Correios ou lotéricas, que prestam
serviços bancários à população,
chegou a 376. Em 2012, eram 147
cidades sem nenhum tipo de atendimento.

nal, que não oferecem condições
adequadas de saneamento básico e
que apresentam indicadores socioeconômicos extremamente baixos.
Apesar de elevados percentuais
de moradores em locais inadequados, Rio de Janeiro (22% da população) e Salvador (33%) também
não estavam entre os mais afetados.
Parece pesar, nestes casos, o maior
acesso a serviços de saúde, por serem estados menos pobres.
São Luís e Recife apresentavam
uma taxa de incidência de 320 e
292 casos por 100 mil habitantes.
As duas figuram entre as cinco capitais com o maior percentual da
população que vive em favelas e
outros assentamentos precários.
Em ambas, um em cada quatro habitantes vive em aglomerados subnormais.
“Num contexto mais amplo, porém, olhar para o Brasil a partir dos
dados e indicadores de suas capitais
é uma forma de entender melhor
porque vivemos em um dos países
mais desiguais do mundo”, analisa
o Programa Cidades Sustentáveis.
“É um exercício muitas vezes incômodo e sempre necessário.”

Dólar caro
pode favorecer
a produção
industrial aqui
No Dia da Indústria, nesta segunda-feira, há pouco a se comemorar.
O setor, que já vinha de sucessivas
perdas, apresenta paralisia enquanto não consegue ter um horizonte
de abrandamento da crise da Covid-19.
O presidente do Conselho de
Administração da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais
(Abimei), Ennio Crispino, explicou
à Agência Brasil que a questão do
câmbio é desfavorável à moeda
brasileira em relação ao dólar e ao
euro em uma análise inicial.
Porém, o que poderá ser benéfico
para o Brasil é que tudo aqui está
muito mais barato pensando em dólar, como mão de obra e o chamado
custo Brasil. O que está mais caro
é trazer de fora matéria-prima, insumos, máquinas e equipamentos.
“Esse é um preço que se terá que
pagar quando as coisas se estabilizarem. O grande e maior benefício
que nós enxergamos é que voltará
a ser muito mais barato fabricar no
Brasil”.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,4435

Dólar Turismo

R$ 5,6000

Euro

R$ 5,9317
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$ 0,7673

Ouro (gr)

R$ 315,00

Selic
Hot Money

3%
0,82% a.m.
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Uma saída para duas crises

Estamos num esforço coletivo sem precedentes para
enfrentar a crise do vírus e a
crise de depressão da economia brasileira. Talvez nosso
grupo, familiar com a Teoria
Monetária Moderna ou de
Finanças Funcionais, exposta de uma forma popular por
Lula, seja dos poucos que
tem condições de apresentar, a curtíssimo prazo, um
programa consistente contra
essas duas crises mediante
um sistema de financiamento adequado, sem limites financeiros enquanto houver
capacidade ociosa na economia, e portanto também sem
inflação.
Pedimos que, junto com
o inigualável serviço público que estão prestando na
área de informação e comunicação com o povo, os comunicadores profissionais
informem aos governadores
de estado, em sua mídia impressa, falada e eletrônica, a
ação que estamos iniciando
sob o nome de Movimento
Nacional pela Justiça Social, voltada justamente para
o combate à pandemia e ao
resgate da economia brasileira. É um Movimento que,

como se verá, ganha corpo
com a recente manifestação
de um grupo de coronéis na
revista Carta Capital.
Esse Movimento, inspirado na carta S.O.S. Trabalho,
lançada há meses (cartatrabalho.com.br) com o objetivo de implantar uma política
de pleno emprego no Brasil,
reúne acadêmicos, professores, estudantes, profissionais, políticos, funcionários
públicos e aposentados,
além de outras categorias
de trabalhadores. Pedimos
que o divulguem através do
link de acesso ao manifesto do Movimento, indicado
acima, junto com outras informações do site da Frente
pela Soberania (frentepelasoberania.com.br), fundado
para combater a política de
Temer.
O objetivo primordial de
S.O.S. Trabalho é promover
o pleno emprego no Brasil,
o que, obviamente, se tornou
impossível nos governos neoliberais radicais, sobretudo
de Temer e de Paulo Guedes. Já é sabido, pelo menos
desde a década de 30, nos
Estados Unidos, que não há
pleno emprego sem um con-

siderável aumento dos gastos públicos. No nosso caso,
como,
excepcionalmente,
precisamos da ampliação do
gasto público também para
combater a tragédia da epidemia, podemos ter a mesma
equação de financiamento
para as duas políticas.
A chave do processo são
Finanças Funcionais, ou
Política Monetária Moderna. Ela diz, como está no
manifesto do Movimento
Nacional pela Democracia
Social, que iniciou hoje uma
coleta de assinaturas pelos
sites, que não há limite para
a emissão não inflacionária
de recursos do Estado para
gastos públicos a não ser
o da capacidade produtiva
da economia – ou seja, em
termos efetivos, sua capacidade ociosa. Isso não é demagogia. É o que os Estados
Unidos fizeram na Grande
Depressão, e que no Brasil
se fez em 2009 e 2010.
Como o país está em depressão, e isso vai continuar até a reversão da política
econômica, há amplo espaço
fiscal-monetário para uma
política de ampliação de
gastos públicos para com-

bater a pandemia e a depressão. Ela deve se desenrolar
em duas etapas. Primeiro,
no pagamento do crédito que
os estados têm junto ao Governo Federal, mencionado
na petição do Movimento
Nacional pela Justiça Social.
Segundo, na aplicação do
dinheiro pelos estados, mediante programa aprovado
pelo Congresso com validade nacional nos setores de
educação, saúde e segurança
e habitação.
São os setores essenciais ou de responsabilidade
constitucional dos estados.
E os recursos de que se trata são da ordem de R$ 1,380
trilhão, que obviamente não
seriam despendidos de uma
vez, mas de acordo com
a cronologia dos projetos
aprovados no programa geral. Em lugar de congelar os
salários do funcionalismo
estadual, conforme ordenado por Guedes e Bolsonaro,
teríamos aumentos generosos, para compensar congelamentos passados.
O mesmo se aplicaria ao
funcionalismo federal, incluindo as Forças Armadas,
aposentados civis reservis-

tas. Enfim, o exato oposto
do que propõem teorias neoliberais, aplicadas estupidamente no Brasil por Temer
e Bolsonaro, este através de
Guedes. Com esses aumentos, um forte incremento da
demanda a partir dos salários resultaria no aumento
geral de investimentos na
área civil, os investimentos
gerariam empregos de carteira assinada, e os empregos, mais demanda e mais
investimento.
Esses motores de crescimento, que nos colocariam
no mesmo patamar da China
em seus melhores momentos
nas últimas décadas – durante as quais construiu sua
extraordinária capacidade
ociosa dinâmica – poderão
ser acrescidos de uma política de renda mínima pessoal
garantida de R$ 400, calculados como socialmente sustentáveis.
Isso é menos do que os
R$ 600 de benefícios que o
governo está oferecendo aos
mais pobres, estes por apenas três meses, com atrasos
cruéis. Muitos beneficiários,
inclusive mães solteiras com
R$ 1,2 mil, acham que o be-

Movimento Nacional pela Justiça Social
“A pátria não é ninguém; são todos; e
cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria
não é um sistema, nem uma seita, nem um
monopólio, nem uma forma de governo; é o
céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos
antepassados, a comunhão da lei, da língua
e da liberdade.” Rui Barbosa
O Brasil corre perigo! Está sendo desgovernado por um presidente inadequado para
o cargo para que foi eleito. Fruto de um processo político que buscava uma liderança
que tirasse o Brasil da crise, foi, na verdade,
um blefe que infelizmente enganou milhões
de brasileiros.
O país já é considerado um pária entre as
nações. Enquanto os outros países tentaram
e alguns conseguiram evitar a dispersão do
vírus, nosso dirigente maior, enlouquecido,
optou pela contaminação do maior número
possível de brasileiras e brasileiros, para gerar uma cumplicidade com o que há de pior
na sociedade. Ou seja, os brasileiros serão
considerados um risco de levar a contaminação a países que já conseguiram evitá-la.
Não bastasse o número absurdo de mortos em relação aos outros países, o presidente desdenha das vítimas, dá mau exemplo para o povo e, pior, coloca em risco a
unidade nacional ao atacar os governadores
que estão cumprindo com o seu dever de
governantes ao protegerem seu povo.
O Governo Federal, capitaneado por um
nazifascista enlouquecido, não consegue
resolver os dois problemas básicos impostos pela crise: a manutenção da saúde do
povo brasileiro e o planejamento de retorno
da economia após a pandemia.
Está demonstrado por estudos inatacáveis que a dívida dos estados com a União
é uma farsa. A que foi repassada aos estados é nula do ponto de vista tributário. O
Governo Federal que a pagou tem a mesma
base tributária dos estados. Independentemente de como pagou, se em moeda ou em
título, mobilizou um passivo da sociedade,
pois moeda e títulos federais são, em última instância, passivos da sociedade inteira,
incluindo as bases tributárias estaduais. Se
o governo usou dinheiro de João para pa-

gar uma dívida de João, não pode pagar de
novo, usando o caixa de João.
Esse raciocínio é simplíssimo, mas tem
sido mal compreendido basicamente porque foi amarrado em categorias fiscais, e
não tributárias. Não é novidade. A especialista em dívida Maria Lúcia Fatorelli é
extremamente criticada por supostamente
“confundir” estoque com fluxo na análise
do orçamento brasileiro. Entretanto, ela
tem razão. A parte da imensa amortização
da dívida registrada como estoque na contabilidade pública na verdade não é estoque:
são os juros das operações compromissadas
que se referem a parte substancial da dívida
pública, exigíveis diariamente pelos bancos
que o quiserem, incrementando liquidamente a dívida pública e o passivo total público. Em consequência, os bancos só não
transformam estoque da dívida em fluxo se
não quiserem; ou se quiserem ganhar ainda
mais, como de fato fazem, com a reaplicação desses recursos, aumentando o estoque
da dívida.
Em termos econômicos, a dívida dos estados acumulada até 2017, com encargos, é
da ordem de R$ 540 bilhões; a parte paga,
segundo levantamento feito, chega a cerca
de R$ 400 bilhões em termos reais; a despeito desses pagamentos. É um acinte para
uma dívida tecnicamente nula. Por isso
pode-se sustentar que a dívida não apenas
deve ser imediatamente anulada, como deve
ser reconhecida como nula em sua origem,
a fim de que o governo devolva aos estados
o que foi pago indevidamente desde fins da
década de 90, cerca de R$ 1,380 trilhão.
Em relação ao outro crédito dos estados
junto à União, não se trata de dívida nula,
mas de uma dívida corrente, efetiva, oriunda da Lei Kandir. Essa lei, inventada no
Governo Collor, isentou de cobrança de impostos estaduais as exportações de produtos
primários e semimanufaturados. Como isso
significava tirar dinheiro dos estados, estabeleceu-se que a União os compensaria pelas
isenções. Acontece que não compensou, a
não ser em míseros trocados.
Como resultado, acumulou-se um crédito
legal dos estados (e municípios) da ordem
de R$ 638 bilhões contra o Governo Federal,
que ele se recusa a pagar embora impondo

uma série de exigências financeiras e exigências correlatas aos estados para lhes autorizar
novos endividamentos. A cobrança, por parte
de alguns estados, foi ajuizada; o STF, com
uma surpreendente confissão implícita de nulidade, não decidiu; mandou que as partes se
entendessem. E a União reagiu com condicionalidades impostas aos estados, sobretudo
obrigando-os a privatizar entes públicos, inclusive a água.
É o crédito que resulta da dívida nula
mais os valores da Lei Kandir que somam
R$ 1,380 trilhão, configurando o crédito total dos estados junto ao Governo Federal.
Esse dinheiro é mais do que suficiente para
financiar digna e responsavelmente um programa decente contra o coronavírus e para
a recuperação da economia, favorecendo a
construção de uma economia de bem-estar
social a partir de um New Deal brasileiro.
Em lugar disso, Paulo Guedes conseguiu
enfiar goela abaixo dos governadores um
crédito miserável de R$ 60 bilhões, a ser
distribuído por 27 estados e o Distrito Federal, destinando dele insignificantes R$ 10
bilhões para o programa contra o vírus. É
um acinte que isso esteja sendo imposto aos
governadores, e uma crueldade contra a sociedade.
Urge que os governadores dos estados
brasileiros retomem, de forma firme e efetiva, a defesa do pacto federativo. Urge que
insistam com os senadores da República e
os deputados federais para que uma ação
rápida e definitiva coloque o Brasil novamente no rumo da sua história gloriosa de
desenvolvimento!
O falso nacionalismo que bate continência para a bandeira de outro país não pode
ser mais tolerado no comando supremo de
nossas forças armadas, que, desde a luta
dos heróis da Batalha de Guararapes, são a
guardiã de nosso território e da diversidade
de nosso povo!
A Pátria não é ninguém, somos todos. E
temos o dever de defendê-la contra as aventuras autoritárias de quem quer que seja!
Organizado pela sociedade civil com
participação de parlamentares, sob a
coordenação do economista e professor
José Carlos de Assis.

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

nefício vai continuar até o
fim da epidemia, porém esse
não é sequer o plano máximo sinalizado do governo,
que atrasa a segunda parcela
e ameaça acabar com a terceira.
Não há risco nessa política, exceto, no caso de esgotamento da capacidade produtiva, o risco da inflação.
Mesmo nesse caso, porém,
o risco pode ser minimizado. Ao longo da aplicação
da política o investimento
público, como mencionado,
poderá ser retomado, e com
ele o investimento privado,
com aumento concomitante
da capacidade produtiva – e,
com ela, da própria capacidade ociosa dinâmica da
economia.
Isso é uma questão técnica que pode ser provada com
simplicidade; o problema
central é liquidar com a ideologia neoliberal de Guedes
e de sua prática no Brasil,
que travam tanto o setor público como o setor privado,
e até a política contra o coronavírus.

q José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

Vídeo revela
verdadeiro
presidente do Brasil

Você leitora, leitor, que foi às urnas em 2018 pensando votar para presidente do Brasil, foi enganado.
Ele já estava designado pelo sistema financeiro internacional, pela banca, pela entidade supranacional
que controla o dinheiro no mundo.
Seria até o caso de nos perguntarmos: seria diferente se o eleito fosse outro? Difícil responder. Mas
certamente teríamos alguém com mais modos, melhor educação, mais respeitoso a seu cargo.
O presidente do Brasil chama-se Paulo Guedes
(Paulo Roberto Nunes Guedes, carioca de 70 anos,
pai de Paula Drumond Guedes). Nem sei como os
militares presentes à reunião gravada ficaram tão
quietos, tão conformados em estarem sendo agredidos pelo povo, quando o presidente se oculta atrás de
um Ministério, o ministro da Economia.
Mas ele mesmo confessou (reconheceu) seu poder,
pois vários participantes da reunião não eram ministros, mas pessoas designadas por ele para protegêlo, para confirmar suas palavras, para ratificar suas
ameaças.
O general Braga Netto foi uma vítima preferencial pela ousadia de apresentar um plano de desenvolvimento brasileiro, o Pró Brasil, destinado a
criar empregos, dar salário e ocupações a milhões de
brasileiros sem qualquer outro rendimento.
Guedes debochou do ministro ter aceito o codinome Plano Marshall, ao Pró Brasil. E aproveitou
para chamar todos de ignorantes, que não haviam
lido os livros que ele leu, não cursaram a faculdade
que ele cursou, enfim, que seu talento era incomparavelmente superior ao de qualquer outro naquela sala.
E todos mudos e quietos, sabendo quem ali representava o poder.
O próprio Bolsonaro havia, entre impropérios e
insultos, reconhecido que o único que ele não podia demitir naquela sala era o ministro Guedes. E
este nem precisou agradecer a deferência, pois sabia
quem era a autoridade.
Brasileiros, se estão satisfeitos com o que ocorre
no Brasil já sabem a quem agradecer, mas, estiverem
descontentes, substituam o “Fora, Bolsonaro” pelo
“Fora, Guedes”.

q Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.
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Brasil não aceita recomendação da OMS
Ministério
da Saúde
mantém uso
de cloroquina e
hidroxicloroquina

Novo normal do
varejo: 5 anos em 1
Com 76 anos, o supermercado Mundial está entre os
15 maiores varejistas do Brasil. Agora, em parceria com
o serviço de vendas online e entregas Rappi, está levando
as compras na casa do consumidor. Lojas tradicionais do
varejo do Rio de Janeiro, como Impecável (que já foi
Maré Mansa) e Silhueta Infantil, também desbravam
com vigor o mar do comércio eletrônico.
Há quem diga que mudanças profundas anteriormente
previstas para acontecer somente daqui a cinco anos se
tornarão realidade em menos de 12 meses. É o caso das
vendas online no varejo, que podem triplicar rapidamente antecipando uma movimentação prevista para se
consolidar somente em 2025.
A Covid-19 modificou o cenário no varejo e exige rápida adaptação com soluções que virão para ficar. Este e outros temas foram discutidos durante o
primeiro web encontro da Neurotech, que teve como
pergunta central: “Que novas soluções podemos criar
para superar a crise no varejo?” A discussão contou
com o sócio e diretor de Novos Negócios da Neurotech, Rodrigo Cunha, do diretor da Conductor, Edrei
Costa, da fundadora da Fort Brasil, Juliana Freitas, e
do diretor de Produtos e Gestão de Clientes da Neurotech, Breno Costa.
“Uma das frases que mais tenho escutado no setor é
que as últimas seis semanas, em termos de transformação digital, têm sido equivalentes a seis meses do período anterior à pandemia. Isto mostra que existe um nível
de aceleração no uso da tecnologia a favor do varejo ou a
favor do público consumidor que nunca foi tão intenso”,
disse Rodrigo Cunha.
Edrei Costa contou que a própria Conductor adiantou
o lançamento de um produto em parceria com a Neurotech justamente porque identificou a necessidade de
responder imediatamente a essa demanda por serviços
digitais por parte dos clientes. Trata-se de um robô inteligente de atendimento associado ao WhatsApp que
interage em toda a jornada do consumidor. “O lançamento dessa ferramenta não estava previsto para esse
ano”, disse.
Breno Costa afirmou, otimista, que o setor varejista
é muito criativo e desta forma consegue se reinventar
e acelerar em qualquer cenário. “Nas lojas, os clientes
poderão tocar no produto e ter uma relação mais íntima,
porém o fechamento da compra será feito no modo digital”, finalizou.

Destinos incomuns
Escrito na quarentena, o professor Bayard Boiteux
lança um segundo livro em junho: Viagens Inusitadas
(CRV Editora do Paraná). Trata-se da 38ª obra de Boiteux, na qual apresenta 30 viagens a destinos pouco conhecidos como Bahrein, Kuwait, Omã, Dubai, Vietnã,
Singapura, Namíbia, África do Sul, Tallin, entre outros.
Neste momento de pandemia, a comercialização será apenas digital.

País do futebol
Crivella, prefeito do Rio, liberou o futebol na cidade.
Guedes, ministro da Economia, não quer prorrogar a
renda básica de R$ 600 e admite baixar para míseros R$
200. Se não tem pão, vale o circo.

Rápidas
“A Covid-19 e o futuro das cortes e do Direito” é o
tema da palestra online, organizada pela Associação
Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) e Faculdade Nacional de Direito da UFRJ nesta quarta-feira, às
10h, com objetivo de arrecadar fundos para mais de 200
estudantes de graduação da Faculdade, em situação vulnerável. Participam os ministros Luiz Fux (STF) e Luis
Felipe Salomão e Benedito Gonçalves (STJ). Acesse
abpi.org.br ou direito.ufrj.br *** Nesta terça, às 16h,
Pedro Gerolimich, superintendente da Leitura na Secretaria do Rio, bate papo com Fly Vagner, autor do livro
Como Saí do Buraco, no perfil do Instagram @pedro.
do.livro *** A Clínica Neurovida, em parceria com Pizzaria Forneria Original, Rei Distribuidora e iFood, promoverá um lanche solidário nesta terça. Serão doadas
pizzas para a equipe dos profissionais de saúde do Hospital de Campanha Lagoa-Barra *** Nesta terça, às 17h,
a CEO da M2Trade, Michelle Fernandes, conversa com a
presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do
Rio, Célia Regina Gomes, sobre pandemia e Comércio
Exterior: instagram.com/michelle_m2trade *** O Impacto Geopolítico do Coronavírus é o tema de palestra
virtual com o professor Gustavo Alberto Trompowsky
Heck, consultor da Unesco. A iniciativa é da Associação
Comercial do Rio (ACRJ) e será feita via Zoom nesta
quarta, às 11h. Inscrições: docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSdYgPfWNSZkQAHZYfz1SRI1Q-va2LqrcekL9zPzhlULkJBQw/viewform

Não adiantaram as recomendações da Organização
Mundial de Saúde, (OMS)
e da agência Food and Drug
Administration (FDA), o
Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que
não deve recuar no protocolo
de uso de cloroquina e hidroxicloroquina em tratamento
para o novo coronavírus no
Brasil.
Ao responder a um questionamento que levantava a
suspensão de testes, por parte
da OMS, com as medicações
em tratamentos para covid-19,
a Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, declarou
que “não haverá qualquer mo-

dificação na nota divulgada no
último dia 20”.
Durante entrevista coletiva concedida no Palácio
do Planalto, ela se referia
ao protocolo divulgado pela
pasta para o uso da medicação, na última semana.
A OMS anunciou nesta
segunda-feira que decidiu
interromper os estudos com
hidroxicloroquina no tratamento da covid-19. A decisão vem após estudo com
96 mil pacientes publicado na revista Lancet, que
aponta a ineficácia do medicamento e o aumento de
riscos à vida dos pacientes.
Tais resultados levaram a
OMS interromper parte do
teste Solidarity. O estudo era
conduzido em 10 países e
buscava determinar a eficácia do medicamento contra
a covid-19. A organização
informa que manterá as outras drogas do experimento,
como o Remdesivir.
A FDA mostrou preocupação com o fato de que
a hidroxicloroquina e a
cloroquina estarem sendo usadas de forma inade-

quada para tratar pacientes
não hospitalizados por covid-19.
Nos EUA foi autorizado
o uso temporário da cloroquina apenas em pacientes
hospitalizados com covid-19 quando os ensaios
clínicos não estão disponíveis ou a participação não

Recife retira o tratamento
O Recife anunciou, nesta
segunda-feira, a retirada da
cloroquina e hidroxicloroquina do protocolo de tratamento da Covid-19 após
um estudo feito com 96
mil pacientes, publicado na
sexta-feira (22) na revista
The Lancet, apontar que o
uso de cloroquina ou hidroxicloroquina sozinhos ou
combinados com macrolídeos - grupo de antibióticos
dentre os quais se destaca a
azitromicina - não tem benefícios comprovados no tratamento de pacientes infectados com o novo coronavírus.
O secretário de Saúde do
Recife, Jailson Correia,
disse que, mesmo antes da

Produção de aço bruto cai 32,7% em abril

A produção de aço bruto
caiu 32,7% no mês de abril
na comparação com o mês de
março deste ano e as vendas
internas 34,4%. Os dados
são do Instituto Aço Brasil.
De acordo com o presidente
executivo da entidade, Marco
Polo de Mello Lopes, o consumo aparente de aço sofreu
queda de 31% e as exportações de 36,5%, em função
das condições adversas do
mercado internacional. “Esses dados demonstram a gravidade da crise de demanda
que a indústria de aço está
enfrentando, o que a levou
a operar com apenas 42,2%
de sua capacidade instalada,
quando deveria estar operando acima de 80%”, diz Marco
Polo.
A indústria de transformação vive situação semelhante,
fruto das necessárias medidas
de isolamento social tomadas
para enfrentamento da pandemia. “A manutenção, en-

tretanto, dessa situação, sem
que ocorram flexibilizações,
levará a novas paralisações
de equipamentos, fechamento
de plantas e ao consequente aumento do desemprego.
Cabe ressaltar que a indústria
brasileira do aço entende que
a flexibilização deve ser feita
com base em protocolos de
segurança que protejam a população, tendo como prioridade absoluta a saúde”, afirma o
dirigente.
O Aço Brasil divulgou,
nesta segunda-feira também
o Índice de Confiança da Indústria do Aço (Icia) do mês
de maio, que retrata essa situação. “O Icia, que atingiu o
índice de 26,9 pontos indica
que os CEO’s do setor continuam sem confiança tanto
sobre a situação atual quanto
as expectativas para os próximos meses”, diz Marco Polo.
Nos primeiros quatro meses do ano, a produção brasileira de aço bruto alcançou

é viável e que devem seguir
uma Autorização de Uso
de Emergência. A agência
ressaltou que tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina possuem vários
efeitos colaterais, incluindo
problemas sérios de ritmo
cardíaco que podem ser fatais.

10 milhões de toneladas,
o que representa queda de
14,3% frente ao mesmo período de 2019. A produção
de laminados no mesmo período foi de 7,1 milhões de
toneladas, queda de 9,3% em
relação a 2019. A produção
de semiacabados para vendas totalizou 2,7 milhões de
toneladas no acumulado de
2020, queda de 13,2% na
mesma base de comparação.
As vendas internas foram
de 5,6 milhões de toneladas
de janeiro a abril de 2020,
o que representa uma queda
de 9,5% quando comparada
com igual período do ano
anterior. O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 6,2 milhões
de toneladas no mesmo período, o que representa queda
de 9,4% frente aos primeiros
quatro meses de 2019.
As importações alcançaram 705 mil toneladas
no acumulado do primeiro

publicação do estudo, não
havia recomendação para a
utilização da droga na atenção primária do município.
“A Prefeitura do Recife não
só não recomendará o uso
da cloroquina e hidroxicloroquina na atenção primária
à saúde, que já era a nossa
posição, como vai retirar a
medicação do protocolo de
uso hospitalar. Naturalmente, casos muito específicos
e devidamente justificados
pela equipe médica serão
considerados, mas fora do
protocolo, se for o caso.
Essa posição será mantida enquanto não houver
novas evidências falando o contrário”, afirmou.

quadrimestre de 2020, caindo 17,8% frente ao mesmo
período do ano anterior. Em
valor, as importações atingiram US$ 745 milhões, uma
queda de 13,4% no mesmo
período de comparação.
As exportações atingiram
4,1 milhões de toneladas e
US$ 2,1 bilhões de janeiro a
abril de 2020. Esses valores
representam, respectivamente, uma queda de 5,1% e de
17,5% na comparação com o
mesmo período de 2019.
Em abril de 2020 a produção brasileira de aço bruto foi
de 1,8 milhão de toneladas,
uma queda de 39,0% frente ao mesmo mês de 2019.
Já a produção de laminados
foi de 1,2 milhão de toneladas, 36,6% menor do que a
registrada em abril de 2019.
A produção de semiacabados para vendas foi de 599
mil toneladas, representando
queda de 23,8% em relação
ao mesmo mês de 2019.

Balança comercial registra déficit na terceira semana de maio
A balança comercial brasileira registrou déficit de
US$ 701 milhões e corrente
de comércio de US$ 9,389
bilhões, na terceira semana
de maio de 2020 – com cinco
dias úteis –, como resultado
de exportações no valor de
US$ 4,344 bilhões e importações de US$ 5,045 bilhões.
Os dados foram divulgados
nesta segunda-feira (25/5),
pela Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério da Economia. No ano, as
exportações totalizam US$
81,19 bilhões e as importa-

ções, US$ 66,604 bilhões,
com saldo positivo de US$
14,586 bilhões e corrente de
comércio de US$ 147,794 bilhões.
Nas exportações, comparadas a média diária até a
terceira semana de maio de
2020 (US$ 921,9 milhões)
com a de maio de 2019 (US$
936,02 milhões), houve queda de -1,5%, em razão da
diminuição nas vendas na
Indústria Extrativa (-24,9%)
e de produtos da Indústria
de Transformação (-14,7%).
Por outro lado, houve au-

mento nas vendas em Agropecuária (+59,0%).
A queda nas exportações
foi puxada, principalmente,
pela diminuição nas vendas
dos seguintes produtos da
indústria extrativista: Óleos brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos, crus
(-26,8%); Minério de ferro e
seus concentrados ( -27,9%);
Outros minérios e concentrados dos metais de base (
-13,5%) e Pedra, areia e cascalho (-18,1%).
Já em relação aos produtos
da Indústria de Transforma-

ção, a queda nas exportações
foi puxada, principalmente, por Aeronaves e outros
equipamentos,
incluindo
suas partes (-95,2%); Óleos
combustíveis de petróleo ou
de minerais betuminosos, exceto óleos brutos, (-51,9%);
Veículos automóveis de passageiros (-91,2%); Motores
e máquinas não elétricos,
e suas partes, exceto motores de pistão e geradores
(-67,1%) e Produtos semiacabados, lingotes e outras
formas primárias de ferro ou
aço (-35,9%).

PSOL pede saída
de Ricardo Salles

ros para destruir a legislação
de proteção ambiental. Por
isso nós do PSOL na Câmara
acionamos a ProcuradoriaGeral da República pedindo
o seu imediato afastamento
do Ministério do Meio Ambiente”, escreveu Freixo.

“O governo não deve usar
a covid-19 como cortina de
fumaça para minar ainda
mais a proteção do meio ambiente, da saúde pública e dos
trabalhadores”, disse o relator da ONU, em entrevista
exclusiva a Jamil Chade, publicada nesta segunda-feira.
Tuncak considera a fala do
Ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, que sugeriu
“passar a boiada” enquanto a
imprensa está distraída com
o coronavírus.

rança Institucional), Augusto
Heleno, informações sobre
reclamações ou dificuldades
na escolha de nomes na segurança de Jair Bolsonaro e de
seus familiares.
Os investigadores fizeram
quatro pedidos ao ministro
para tentar entender se o presidente da República se referia a sua segurança pessoal
ao ameaçar mudanças no Rio
durante reunião ministerial
em 22 de abril. A informação
é do jornal Folha de São Paulo. Além disso, a PF cobra de
Heleno informações sobre as
trocas ocorridas no comando da chefia da segurança de
Bolsonaro e família no anos
de 2019 e 2020 e o detalhamento de “eventuais óbices
ou embaraços” a nomes escolhidos para a função.

Parlamentares do PSOL na
Câmara dos Deputados pediram à Procuradoria-Geral da
República o imediato afastamento de Ricardo Salles do
Ministério do Meio Ambiente, informou nesta segunda-feira o deputado federal
Marcelo Freixo (PSOL-RJ).
A ação tem como base o vídeo da reunião ministerial do
último dia 22, quando Salles
pede que o governo Bolsonaro aproveite o momento de
atenção da imprensa voltada
à covid-19 para aprovar reformas infralegais na pasta e
“ir passando a boiada”.
“Ricardo Salles é um
crápula que quer usar a morte de mais de 23 mil brasilei-

ONU critica
Bolsonaro
O governo Jair Bolsonaro
não tem o direito de usar a
covid-19 como uma cortina
de fumaça para ampliar o desmatamento, declarou o relator
especial das Organizações
das Nações Unidas sobre as
Implicações para os Direitos
Humanos da Gestão e Disposição Ambientalmente Adequada de Resíduos e Substâncias Tóxicas, Baskut Tuncak.

DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8
Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - Penha, nesta cidade, os documentos a que
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020. A Diretoria.

PF pede explicações
de Heleno
Por meio de ofício encaminhado ao Planalto, os investigadores da Polícia Federal
cobraram do ministro-chefe
do GSI (Gabinete de Segu-

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1
Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos
a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020. A Diretoria.
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Árabes devem ultrapassar UE como mercado do agronegócio
Inadimplência cresce
72,4% em instituições
privadas de ensino superior
Uma pesquisa de inadimplência divulgada nesta segunda-feira, pelo Sindicato
das Instituições de Ensino
Superior Privado (Semesp),
mostra que a taxa de inadimplência nas instituições privadas de ensino superior ficou
em 26,3% em abril, crescimento de 72,4% na comparação com o mesmo mês
de 2019, quando fechou em
15,3%. Os dados já registram
o impacto econômico da pandemia do novo coronavírus no
setor.
As faculdades particulares
são responsáveis por 75% do
total de matrículas no ensino
superior no país. Em 2018,
foram registradas 8,4 milhões
de matrículas nessa etapa.
O levantamento, feito com
base em uma amostra de 146
instituições brasileiras, ouviu
estabelecimentos de pequeno
e médio porte (com menos de
7 mil estudantes) e de grande
porte (com mais de 7 mil). “As
instituições de ensino superior
de grande porte registraram
a taxa mais alta de inadimplência. Em abril de 2020, o
percentual ficou em 29,5%,
enquanto que as instituições
de pequeno ou médio porte
atingiram 25,2% no mesmo
período”, revela a pesquisa.
O estudo também mediu
a taxa de evasão, que mede
o percentual de alunos que
desistiram do curso ou trancaram a matrícula no mês de
abril. Segundo o levantamento, a taxa aumentou 32,5% entre os anos 2019 e 2020. Em
abril de 2019, a taxa ficou em
2,1%, contra 2,8%, em 2020.
O crescimento das desistências foi puxado principalmente pela desistência dos
alunos matriculados em cursos presenciais, que registraram aumentou de 47%. De
acordo com o levantamento, a
evasão no ensino superior presencial, em abril, foi de 2,9%,
contra 1,9%, no mesmo mês
do ano passado.
Já no ensino a distância,
a taxa de evasão manteve-se
estável, registrando 1,1% em
abril de 202, o mesmo percentual de abril do ano passado.
O diretor executivo do
Semesp, Rodrigo Capelatto,
disse que a pesquisa apurou a
inadimplência de 30 dias, mas
que o Semesp trabalha com
um período de 90 dias para
medir esse indicador. “Foi o
que foi possível registrar, até
o momento, com os efeitos
desse período de pandemia”,
afirmou Capelatto.
Ele disse que a inadimplência média fica torno de 10%
e que a crise pode levar a um
salto, passando para 15%. “Te-

mos uma situação, que é essa
taxa de inadimplência que vai
diminuindo ao longo do ano.
Essa [taxa registrada em abril]
é uma taxa de 30 dias. Hoje a
inadimplência média está em
torno de 9,3%, e acreditamos
que ela vai crescer para uns
15%, quando for medida a
inadimplência em 90 dias.”
Capelatto destacou que
muitas faculdades têm acenado com a concessão de descontos para os inadimplentes
e criticou as iniciativas de
projeto de lei, apresentadas
em diferentes estados, que
estabelecem uma redução de
cerca de 30% no valor das
mensalidades.
Para Capelatto, somado à
evasão e à inadimplência, o
desconto de 30% nas mensalidades pode criar dificuldades
para que as empresas consigam manter os pagamentos,
como os salários em dia. “Se
a gente considerar que vai ter
30% de inadimplência, 30%
de evasão, se der desconto de
30%, as faculdades não vão
ter como pagar as pessoas”,
disse. “Se tivermos isso, pode
ter certeza de que 30% das
instituições terão que fechar
as portas até o final de 2020.”
Capelatto defendeu que,
caso algum projeto similar
seja aprovado, as análises de
reduções das mensalidades
sejam ser feitas caso a caso, de
acordo com a situação financeira de cada aluno. Levantamento apresentado na semana
passada pela Semesp mostra
que 61,9% dos jovens de 18
a 24 anos da classe A (que
tem renda domiciliar de mais
de oito salários mínimos) frequentam o ensino superior,
enquanto apenas 10,5% dos
jovens da classe E (com renda
domiciliar de até meio salário
mínimo) fazem graduação.
Para a rede privada de ensino superior, uma das saídas
para o abandono dos estudantes é o aumento de repasses
para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de
modo que chegue a garantir
500 mil vagas.
O Semesp também reivindica aumento dos recursos
próprios de financiamento
estudantil de instituições com
aporte de recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “É fundamental ter
políticas de recuperação ou de
sustentação das instituições de
ensino superior, uma por meio
da ampliação do Fies. Hoje
apenas 2,6% dos estudantes
entram com o Fies, e a grande
parte entra com financiamento próprio das instituições”,
afirmou Capelatto.

Sebrae: micros têm 149
linhas de crédito na crise
O Sebrae, desde que começou a pandemia do coronavírus, fez levantamento periódico
sobre as principais linhas de
crédito que os pequenos negócios podem utilizar para manter
seus empreendimentos. Em sua
nona edição, o documento elaborado pelo Sebrae relaciona
quase 150 linhas de crédito, envolvendo bancos públicos, privados, cooperativas de crédito
e Empresas Simples de Crédito
(ESC) em todo o país.
As informações foram
coletadas por meio de notícias em veículos oficiais de
imprensa, acesso aos sites
das instituições financeiras
ou em contato direto com os
representantes do segmento.
Pelo fato de as organizações
estarem ajustando seus processos internos para oferecer
condições ainda melhores,
o levantamento do Sebrae
é atualizado semanalmente,
sempre às sextas-feiras.
Conforme o último levantamento existem 149 linhas
de crédito disponível para os
pequenos negócios em todo
o país. Pelo balanço, 27 delas
estão em instituições públicas
federais, outras cinco em bancos privados, duas em bancos

regionais, agências de fomento, organizações sociais (oscips) de microcrédito, cooperativas e ESC. “Está havendo
um crescimento na oferta de
linhas de crédito”, observa o
analista da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros
do Sebrae, Weniston Ricardo.
O levantamento feito pelo
Sebrae ainda recomenda a
utilização do Fundo de Aval
para a Micro e Pequena Empresa (Fampe), gerido pela
instituição, que dá garantias
nas operações de crédito contratadas pelos pequenos negócios junto às instituições
financeiras conveniadas. O
empreendedor deve consultar
o gerente pessoa jurídica da
instituição financeira na qual
possui relacionamento bancário e se informar sobre as linhas de crédito adequadas às
suas necessidades, bem como
se a instituição é conveniada
com o Sebrae para operacionalizar o Fampe. Ainda deve
consultar sobre a possibilidade de incluir o Fampe como
aval complementar, no caso
de as garantias reais e pessoais não serem suficientes para
atender aos requisitos da instituição financeira.

Os países árabes devem
superar a União Europeia
(UE) como destino das exportações do agronegócio
brasileiro. A projeção foi
feita pelo professor e pesquisador sênior de Agronegócio
Global no Insper, Marcos
Jank, considerado um dos
grandes especialistas brasileiros no segmento. Jank fez
sua estimativa recentemente durante o programa Agro
360, do canal Terra Viva, que
teve como tema os países
árabes e contou com participação da Câmara de Comércio Árabe Brasileira.
“Eu acho que logo mais
os países árabes superam a
Europa como compradores

do agronegócio brasileiro”
disse ele, após lembrar que a
UE já foi destino de US$ 25
bilhões em exportações do
agronegócio do Brasil e que
esse valor que caiu para US$
16 bilhões. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
mostram que a China é o
maior mercado dos produtos
do agronegócio nacional no
exterior e a União Europa é
o segundo, apesar da queda
nos valores.
Para Marcos Jank, os países árabes e a China são as
duas regiões do mundo que
interessam muito ao agronegócio brasileiro. Ele afirma
que, se somados todos os paí-

LEGION I PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME: 24.964.281/0001-60 - NIRE nº 33.210.171.020
Ata de AGE para Transformação da Sociedade em S.A., com Adoção da Denominação Social Corcovado Consultoria e Participações S.A.. 1. Data, Horário e
Local: 10/02/20, 09h, na sede social na Av. República do Chile, 230, salas 2701, Ala
Norte e Sul - Pte B, Centro, Rio de Janeiro/RJ (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do §4º do art.124 da Lei das S.A., em
razão da presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Fábio Soares
de Miranda Carvalho; Secretário: Gabriel Valuche Clemente. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a transformação da Sociedade em S.A. fechada; e, caso o item i seja
aprovado,(ii) a adoção da denominação social Corcovado Consultoria e Participações
Ltda.; (iii) a aprovação do Projeto de Estatuto Social da Cia.; (iv) aprovar a composição
da Diretoria, eleger os Diretores e indicar a remuneração; e (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Cia.. 5. Deliberações: Transformação do Tipo Societário e Alteração da Denominação Social. Após ampla discussão e análise da matéria,
as sócias aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, na forma estabelecida nos
arts.1.113 e 1.114 do Código Civil e no Art.221 da Lei 6.404/76, a transformação da
Sociedade em S.A. fechada, sem liquidação e sem dissolução, não importando a
transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos
os direitos e obrigações sociais, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal, permanecendo inalterado o objeto social, mantido o mesmo capital social
de R$1.000,00, totalmente integralizado, passando a ser dividido em 1.000 ações ON
e sem valor nominal, distribuídas entre as sócias na proporção das quotas por elas
possuídas no capital da Sociedade ora transformada, ou seja, 999 ações ON e sem
valor nominal para a acionista Legion LBO2 Ltd., sociedade domiciliada no exterior,
com sede na Fourth Floor, One, Capital Place, P.O. Box 847 GT, Grand Cayman,
KY1-1103, Ilhas Cayman, CNPJ 24.570.143/0001-05, neste ato representada por seu
procurador Fábio Soares de Miranda Carvalho, brasileiro, casado sob o regime de
separação total de bens, advogado, RG 11.261.924-2, IFP/RJ, CPF/ME 037.361.97748, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, com endereço comercial na
Av. Otaviano Alves de Lima, 4.400, 7º andar, Cidade e Estado de SP (doravante denominada simplesmente como “Legion LBO2”), e 1 ação ON e sem valor nominal
para a acionista Legion Consumer Assets I LLC, sociedade domiciliada no exterior,
com sede na 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, EUA,
CNPJ 24.557.911/0001-82, neste ato representada por seu procurador Fábio Soares
de Miranda Carvalho, acima qualificado (doravante denominada simplesmente como
“Legion Assets”). Em razão da transformação deliberada acima, as acionistas Legion
LBO2 e Legion Assets subscrevem e integralizam, neste ato, a totalidade das ações
emitidas pela Sociedade, no valor total de R$1.000,00, a partir da conversão das
quotas detidas na sociedade limitada ora transformada em ações ON e sem valor
nominal, conforme boletim de subscrição arquivado na sede da Sociedade, que integra a presente ata na forma de Anexo I. Na forma do Art.1.115 do Código Civil, a
transformação do tipo societário ora deliberada não reduzirá ou alterará, sob qualquer
hipótese, os direitos dos credores da Sociedade. Alteração da Denominação Social.
Em atenção ao item (ii) da ordem do dia, as sócias aprovaram, por unanimidade e
sem ressalvas, a alteração da denominação social da Sociedade para Corcovado
Consultoria e Participações S.A., que permanecerá responsável por todo o ativo e
o passivo da sociedade limitada ora transformada. Aprovação do Projeto de Estatuto
Social da Cia.. Conforme o disposto no Art.83 da Lei 6.404/76, as sócias aprovaram,
por unanimidade e sem ressalvas, o Projeto de Estatuto Social constante no Anexo II
à presente, a partir do qual se regerá a Cia. recém transformada. Eleição da Diretoria.
As sócias aprovaram, por unanimidade e sem reservas, compor a Diretoria da Sociedade com 2 diretores, tendo sido eleitos com mandato de 3 anos, a contar da presente data, os Senhores: (i) André Ferreira Peixoto, brasileiro, casado sob o regime da
comunhão de bens, economista, CPF/ME 041.249.807-36 e RG 09.560.156-3, DIC-RJ, com endereço profissional na Av. República do Chile, 230, salas 2701, Ala Norte,
e 2801, Ala Norte e Sul - Pte B, Centro, Rio de Janeiro/RJ (Diretor Presidente); e (ii)
Fábio Soares de Miranda Carvalho, qualificado anteriormente (Diretor sem designação específica). Os membros da Diretoria ora eleitos são empossados neste ato
mediante aposição da assinatura do Termo de Posse, averbado no livro competente,
e declaram estarem aptos ao exercício do cargo, na forma do Art.147 da Lei 6.404/76,
conforme o Anexo III ao presente instrumento. As Sócias, por unanimidade, fixam a
remuneração global mensal dos membros da Administração da Sociedade em até
13 salários mínimos. Conselho Fiscal. As sócias decidiram pela não instalação do
Conselho Fiscal no presente exercício social. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Reunião após a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Os documentos ficarão arquivados na sede da
Sociedade. Sócias: Legion Consumer Assets I LLC, p.p/ Fábio Soares de Miranda
Carvalho; e Legion LBO2 LTD., p.p/ Fábio Soares de Miranda Carvalho. Mesa: Presidente: Fábio Soares de Miranda Carvalho; Secretário: Gabriel Valuche Clemente.
Estatuto Social. Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto e Duração. Art.1º. A
Corcovado Consultoria e Participações S.A. (“Cia.”) é uma S.A. regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas
disposições legais aplicáveis, assim como pelos acordos de acionistas arquivados
em sua sede social. Art.2º. A Cia. tem sua sede, foro e domicílio na Av. República do
Chile, 230, salas 2701, Ala Norte, e 2801, Ala Norte e Sul - Pte B, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e poderá instalar, alterar e encerrar filiais, depósitos e agências em outras
praças do País e do exterior, mediante deliberação da Diretoria. Art.3º. A Cia. tem por
objeto a participação em outras sociedades e a gestão de patrimônio próprio. Art.4º.
A Cia. tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II. Capital Social e Ações.
Art.5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$1.000,00 reais, dividido em 1.000 ações ON e sem valor nominal. §1º. As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à
Cia. e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 01 voto nas deliberações da
Assembleia Geral, cujas deliberações serão estabelecidas em acordo de acionistas
arquivado na sede da Cia. bem como a legislação brasileira, conforme aplicável. §2º.
A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no
livro de “Registro de Ações Nominativas”. Art.6º. É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Cia.. Capítulo III. Assembleia Geral. Art.7º. Os acionistas reunir-se-ão, em AGO, nos 4 primeiros meses após o encerramento de cada exercício social
e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem. §1º A Assembleia
Geral será convocada e instalada em observância às disposições legais aplicáveis.
A Assembleia Geral será presidiada por qualquer acionista ou qualquer dos Diretores,
conforme for escolhido pela maioria dos acionistas presentas à Assembleia. O Presidente da assembleia Geral convidará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos.
§2º As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei,
serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da
Cia. presentes à Assembleia Geral. §3º O Presidente da Assembleia Geral deverá
observar e fazer cumprir as disposições de Acordo de Acionistas arquivado na sede
social, não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com
o conteúdo de tal acordo. Art.8º Compete à Assembleia Geral, além das atribuições
conferidas em Lei, deliberar acerca das seguintes matérias: (i) reformar esse Estatuto Social; (ii) eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Fiscal da Cia.; (iii) tomar, anualmente, as contas
dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas; (iv) autorizar a emissão de debêntures; (v) suspender o exercício dos direitos dos acionistas; (vi) deliberar sobre a avaliação de bens com que os acionistas
concorrerem par a formação do capital social; (vii) deliberar sobre a transformação,
fusão, incorporação e cisão da Cia., sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (viii) autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial; e (ix) demais competências, a
critério dos acionistas. §Único. As deliberações da Assembleia geral serão válidas
somente se tomadas em conformidade com as disposições da Lei das S.A., conforme
alterada. Art.9º. Os acionistas poderão participar das assembleias gerais representados por procurador, desde que os respectivos instrumentos de representação sejam
celebrados na forma da lei. Capítulo IV. Administração da Cia.. Art.10. A Diretoria
da Cia. poderá ser composta por pelo menos 2 e até 6 Diretores, podendo as designações de seus cargos incluir 1 Presidente, 1 Diretor Financeiro, 1 Diretor de Operações e 1 Diretor de Planejamento e Controle, ou diretores sem designação específica
todos eleitos pela assembleia geral da Cia., com mandato de 3 anos, sendo permitida
a reeleição. Os Diretores exercerão as atribuições estabelecidas neste estatuto social,
bem como outras atribuídas pelo Diretor Presidente aos demais Diretores e deverão
cooperar e auxiliar uns aos outros na consecução de seus deveres e funções. Art.11.
Compete aos Diretores, em conjunto ou individualmente: (i) administrar, gerir e superintender os negócios da Cia., além de assegurar a observância do presente Estatuto Social; (ii) cumprir com os deveres e responsabilidades que lhes forem atribuídos
pela Assembleia Geral; (iii) assegurar que o objeto social da Cia. seja cumprido; e (iv)
representar a Cia., ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e em relação a terceiros, de acordo com os termos e condições previstos nos §§1º, 2º, 3º e 4º abaixo,
realizando todos os atos e assinando todos os documentos necessários, desde que
tais atos e/ou documentos sejam empreendidos e/ou assinados em conformidade
com o presente Estatuto Social. §1º. A representação da Cia. em quaisquer atos,
deliberações, e/ou documentos de qualquer natureza que (i) acarretem, direta ou
indiretamente, a assunção de obrigações ou a realização de pagamentos pela Cia.
e/ou por suas controladas em valor superior a R$1.000.000.000,00 por ano; ou (ii)
não estejam compreendidas entre os atos ordinários de gestão da Cia. e/ou de suas
controladas; se dará por meio da assinatura de ao menos 2 diretores da Cia.. §2º. A
representação da Cia. em quaisquer atos, deliberações, e/ou documentos de qualquer
natureza que não se enquadrem nas hipóteses previstas no §1º acima dependerá da
assinatura de 1 diretor da Cia., conforme o caso, ou ou ainda de 2 procuradores, em
conjunto, nomeados de acordo com o §4º abaixo. §3º. A representação da Cia. especificamente em atos, deliberações, e/ou documentos perante quaisquer instituições
financeiras, públicas ou privadas, independentemente do valor, dependerá da assinatura de 1 diretor da Cia., conforme o caso, ou da assinatura de 1 procurador, nomeado de acordo com o §4º abaixo. §4º. Os instrumentos de mandato outorgados
pela Cia. (i) serão sempre assinados por, no mínimo, 1 Diretor; (ii) deverão especificar
e descrever expressamente os poderes concedidos ao procurador; e (iii) exceto no
caso de mandato outorgado para atuação em procedimentos administrativos ou
contencioso administrativo ou judicial, terão seu prazo de duração certo e limitado a

ses do Oriente Médio e Norte
da África, as exportações do
agro brasileiro para a região
chegam a US$ 13 bilhões. “A
gente tem que entender que o
nosso crescimento depende
de relações cada vez mais
fortes com árabes e com chineses, é de lá que vai vir a
nossa demanda, é com eles o
nosso casamento e nós temos
que tratá-los bem”, disse.
Ele afirmou que os países
árabes importam US$ 110
bilhões em produtos do agronegócio do mundo e que o
Brasil exporta em torno de
US$ 9 bilhões para eles. Segundo os dados do Mapa, levando em conta só as nações
árabes e não todas do Oriente

Médio e Norte da África, o
agronegócio faturou US$ 8,4
bilhões com os embarques
para a região no ano passado.
De acordo com Marcos Jank,
se considerados os países individualmente, o Brasil é o
maior fornecedor de produtos
do agro para o mercado árabe.
“É uma região que importa US$ 110 bilhões, exporta
US$ 40 bilhões, ela tem aí um
déficit importante, e vai continuar tendo porque é uma região que tem poucos recursos
naturais, tem falta de água,
tem problema de solos, então
é um casamento antigo, é um
casamento cultural”, afirma,
sobre a relação comercial do
Brasil com os países árabes.

1 ano. §5º. A representação ativa e passiva da Cia., em juízo e fora dele, perante tribunais, agências ou órgãos governamentais, autoridades federais, estaduais ou
municipais, assim como agências governamentais autônomas, sociedades de economia mista (exceto instituições financeiras), institutos, autarquias e todos os entes
que componham a administração pública direta ou indireta, bem como perante instituições de proteção ao crédito, caberá a qualquer diretor ou procurador nomeado de
acordo com o §4º acima, atuando isoladamente, independente dos valores envolvidos.
Capítulo V. Conselho Fiscal. Art.12. O conselho fiscal da Cia., com as atribuições
estabelecidas na Lei das S.A., será composto de no mínimo 3 e no máximo, 5 membros
e igual número de suplentes, conforme definido pela assembleia geral que solicitar a
sua instalação. §1º. O conselho fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convocação dos acionistas, de acordo com as disposições legais. §2°. O conselho fiscal terá um presidente, eleito pela assembleia geral.
§3º. Os membros do conselho fiscal serão investidos em seus cargos mediante a
assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das reuniões do conselho fiscal. §4°. Em caso de vacância, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do conselho fiscal
substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. §5°. Em caso de
impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do conselho fiscal, e
sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao presidente do conselho fiscal imediatamente convocar uma assembleia geral da Cia. para eleger um novo membro efetivo do conselho fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e completar o
mandato do membro impedido ou vacante. Capítulo VI. Exercício Social e Demonstrações Financeiras. Art.13. O exercício social iniciará em 01/01 e terminará no dia
31/12 de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas
na legislação aplicável. §1º. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar,
com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras, sem prejuízo de outras demonstrações exigidas pela legislação vigente: a.
balanço patrimonial; b. demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; c. demonstração do resultado do exercício; e d. demonstração dos fluxos de caixa. §2º. Fará
parte das demonstrações financeiras do exercício a proposta da Administração sobre
a destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância do disposto neste Estatuto
Social e na legislação aplicável. §3º. As demonstrações financeiras anuais da Cia.
deverão ser auditadas por auditores independentes escolhidos pela assembleia geral
e devidamente registrados na CVM. Art.14. O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação: a. 5% para a formação da reserva legal, até atingir
20% do capital social subscrito; b. constituição de reserva para contingências, se
proposto pela administração e aprovado pela assembleia geral; c. pagamento de dividendo obrigatório, nos termos do art.15 deste Estatuto Social; d. retenção de reserva de lucros com base em orçamento de capital, se proposto pela administração e
aprovado pela assembleia geral; e e. o saldo do lucro líquido será objeto de distribuição de dividendos conforme proposto pela administração e deliberação da assembleia
geral. Art.15. Os acionistas terão direito de receber, em cada exercício, a título de
dividendo mínimo obrigatório, 25% do saldo do lucro líquido do exercício, ajustado
nos termos da Lei das S.A.. §1º. Sempre que o montante do dividendo obrigatório
ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a administração poderá
propor à assembleia geral a destinação do excesso à constituição de reserva de lucros
a realizar. §2º. A assembleia geral poderá atribuir aos administradores uma participação nos lucros, observados os limites legais pertinentes. Art.16. A Cia. poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da
assembleia geral, dividendos à conta de lucros apurado nesses balanços, por conta
do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei. §1°. Ainda por deliberação da assembleia geral, poderão
ser declarados dividendos intermediários, à conta de retenção de lucros ou de reservas de lucros existentes no último balanço levantado. §2°. O pagamento ou crédito
de juros sobre o capital próprio poderá ser deliberado pela Diretoria, ad referendum
da AGO que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em
que tais juros foram pagos ou creditados, sendo que os valores correspondentes aos
juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. §3°. Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo VII. Prática de Atos Ultra Vires. Art.17. É
expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer
acionista, administrador, procurador ou funcionário da Cia. que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto social, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste
dispositivo. Capítulo VIII. Liquidação. Art.18. A Cia. entrará em liquidação nos casos
previstos em lei, cabendo à assembleia geral eleger o liquidante e os membros do
conselho fiscal que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo IX. Juízo Arbitral. Art.19. Todo e qualquer litígio e/ou controvérsia
oriundo de e/ou relativo a este Estatuto Social, dentre outros, aqueles que envolvam
sua validade, eficácia, violação, interpretação, término, rescisão e/ou seus consectários, deverão ser notificados pelo acionista aos demais acionistas, que envidarão seus
melhores esforços para dirimi-los de modo amigável por meio de negociações diretas
mantidas de boa-fé, bem como na forma de acordo de acionistas arquivado na sede
da Cia.. Art.20. Os acionistas envidarão os melhores esforços para resolver qualquer
litígio, disputa, divergência ou controvérsia decorrente, oriunda, relacionada ou em
conexão com este Estatuto Social (“Disputa”) por meio de negociações amigáveis, a
serem conduzidas de boa-fé e no melhor interesse dos acionistas e da Cia.. Se a
Disputa não for resolvida no prazo de 20 dias corridos, contados do recebimento por
um acionista de uma notificação escrita para negociações, os acionistas submeterão
a Disputa à arbitragem, conforme a Lei 9.307/96, perante a o Centro de Arbitragem e
Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM/CCBC”), de acordo com as
Regras de Arbitragem da CAM/CCBC em vigor no momento do início do processo
arbitral (“Regras de Arbitragem”), sendo admitidas eventuais alterações pactuadas
entre os acionistas, para decisão definitiva e vinculante aos acionistas, de acordo com
o seguinte. §1°. Tribunal Arbitral. O processo arbitral será processado perante um
Tribunal Arbitral composto por 3 árbitros brasileiros, devendo cada parte da arbitragem
indicar 1 árbitro, no prazo de 15 dias corridos contados de notificação da CAM/CCBC
para tanto. Se mais de uma Parte ocupar o mesmo polo da arbitragem, nomearão em
conjunto 1 único árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes da arbitragem. Quaisquer
omissões, litígios e dúvidas relativos à indicação dos árbitros pelas partes da arbitragem, bem como à escolha do terceiro árbitro, serão dirimidos pela CAM/CCBC. §2°.
Sede da Arbitragem. A sede da arbitragem será a Cidade do Rio de Janeiro, RJ, República Federativa do Brasil, podendo os árbitros, motivadamente, designar a realização de diligências em outras localidades; e a sentença arbitral será emitida nesta
mesma cidade, em língua portuguesa, e deverá ser concluída em, no máximo, 12
meses. §3°. Decisões da Arbitragem. Qualquer decisão tomada pelo Tribunal Arbitral
será considerada final e definitiva pelos acionistas, devendo ser, portanto, cumprida
voluntariamente pelas partes da arbitragem, sendo passível de execução nos termos
da lei, inclusive aquelas de caráter incidental, acautelatório ou coercitivo. No caso de
a decisão impor qualquer obrigação de fazer ou de não fazer, a decisão conterá uma
multa no caso de não cumprimento dessa decisão. O julgamento sobre a decisão
emitida poderá ser executado judicialmente em qualquer foro competente que tenha
jurisdição sobre as partes ou seus bens. §4°. Encargos e Despesas. Os encargos e
despesas do procedimento arbitral serão pagos de acordo com as Regras de Arbitragem. Cada uma das partes da arbitragem arcará com os honorários dos seus advogados e assistentes técnicos indicados, independentemente do conteúdo da decisão
final arbitral. Os honorários e despesas dos árbitros e dos peritos nomeados pelo
Tribunal Arbitral e as despesas administrativas da Câmara de Arbitragem que possam
ser incorridas durante a arbitragem serão pagos nos termos das Regras de Arbitragem,
e a decisão final disporá sobre a obrigação da parte perdedora de reembolsar os
valores pagos pela outra parte. §5°. Lei Aplicável. A lei aplicável para a arbitragem será
o direito brasileiro, com expressa exclusão da possibilidade de arbitragem por equidade. §6°. Medidas Cautelares. Não obstante o disposto neste Art.20, os acionistas
permanecem com o direito de poder requerer perante o Poder Judiciário as seguintes
medidas judiciais, sem que isso seja interpretado como uma renúncia ao procedimento arbitral: (i) medidas relativas a controvérsias referentes à obrigação de pagar que
comporte, desde logo, processo de execução judicial e aquelas que possam ser
exigidas execução específica; (ii) visando à obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instauração da Arbitragem e/ou visando a assegurar
o resultado do processo arbitral; (iii) para executar qualquer decisão arbitral, inclusive
o laudo final; e (iv) ações de reintegração de posse. Para este propósito específico,
os acionistas elegem o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. O Tribunal Arbitral, tão logo instituído, analisará as medidas cautelares e urgentes requeridas e ordenará e/ou revisará
quaisquer medidas cautelares e urgentes determinadas pela autoridade judicial anteriormente à instituição da arbitragem. A necessidade da propositura de qualquer
ação cautelar ou outra medida de natureza executória, conforme mencionado acima,
perante o Poder Judiciário, não conflita com esta cláusula arbitral. §7°. Execução
Específica. As obrigações descritas neste Art.20 estarão sujeitas a execução específica sendo esta cláusula arbitral um título executivo extrajudicial. Os acionistas ajustam
que a recusa de qualquer acionista em firmar o Termo de Arbitragem que irá individualizar o conflito a ser levado à Câmara de Arbitragem e/ou em submeter-se à decisão contida na sentença arbitral será considerada violação às obrigações assumidas
neste Estatuto Social, sujeitando-se às sanções cabíveis. §8°. Confidencialidade. O
procedimento arbitral correrá em sigilo e deverá ficar sujeito à absoluta confidencialidade. §9°. Subsidiariedade. Em caso de impossibilidade de realização do procedimento arbitral pela CAM/CCBC, os acionistas indicam, subsidiariamente, a Câmara
de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA (“CAM/BM&FBOVESPA”), com a
utilização das regras de arbitragem do respectivo Regulamento, vigentes à época e
início do processo arbitral, sendo admitidas eventuais alterações pactuadas entre os
acionistas. Capítulo X. Das Disposições Gerais. Art.21. Os casos omissos neste
Estatuto Social serão resolvidos pela assembleia geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes. Art.22. A qualquer tempo, o tipo jurídico da Cia. poderá ser
transformado em outro, por decisão de acionistas representando a totalidade do capital social, em assembleia geral. Art.23. O presente Estatuto Social entra em vigor
na data de sua aprovação pela assembleia geral. Jucerja nº 3857062, em 02/03/2020.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Luta para ganhar dinheiro
privatizando setor aeroportuário
Venda de 43
terminais não
será afetada pela
pandemia, afirma
ministro

“Por mais surpreendente que possa parecer, digo
que nós vamos arrebentar
na venda de aeroportos”,
afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas,
durante seminário virtual
com investidores do banco
Santander, realizado nesta
segunda-feira.
O ministro disse que aposta no sucesso do programa
de concessões de aeroportos
públicos à iniciativa privada.
Para ele, o projeto de transferir
os 43 terminais hoje administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) à iniciativa
privada não será afetada pelas
consequências econômicas da
pandemia da covid-19.
Em 2019, o governo licitou 12 aeroportos de três regiões: Nordeste, Centro-Oeste
e Sudeste. No total, a concessão dos terminais por 30 anos
arrecadou R$ 2,377 bilhões
em outorgas para os cofres
públicos. Foi o primeiro leilão
da gestão Bolsonaro.
No início de março deste
ano, Freitas disse que a meta
do governo brasileiro é realizar
o leilão dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont entre
o final de 2021 e início de 2022.
E a expectativa do governo é
deixar de administrar os terminais aeroportuários no país até
meados de 2022.
No total, o Brasil tem 99

aeroportos, sendo 18 internacionais e 81 para voos
regionais.O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em
São Paulo, é o maior da América do Sul. “Todo mundo está
tirando aeroportos da praça e
nós vamos colocá-los. Seremos praticamente vendedores
exclusivos no mundo. Nossos
ativos são excelentes e o setor
vai retomar [as atividades]”,
disse de maneira eufórica
Freitas, acrescentando que,
“além de oportunidades atrativas não só em aeroportos,
mas em toda a infraestrutura
nacional, o Brasil vem criando as condições para oferecer
maior segurança aos negócios”.
“(Vai ter quem diga) “Como
assim? O mercado aéreo parou
e vocês vão vender aeroportos?”. E eu respondo, vamos.
E vamos vender pra caramba.
Vamos vender muito. Vamos
vender os 43 aeroportos. Por
uma razão simples, ousadia”,
explicou o ministro, destacando que a oferta brasileira atrairá
investidores estrangeiros em
busca de boas oportunidades de
negócios.
“Lógico que (o setor aéreo)
é o mais atingido pela crise
e é o mais vulnerável a uma
questão comportamental, mas
tanto nós (o governo), quanto
as empresas aéreas, vamos vir
com os protocolos, os procedimentos de segurança e, então,
aos poucos, o movimento vai
ser retomado”, apostou Freitas, garantindo que o governo
vai extinguir a obrigatoriedade de que 15% do capital do
grupo econômico que assuma
um aeroporto pertença a uma
empresa aeroportuária.
Rodadas
O ministro prometeu aca-

bar com as restrições envolvendo o setor. “Vamos
acabar com a restrição, permitindo que qualquer um
possa operar um aeroporto
com o suporte de um operador aeroportuário. Isto abre
espaço para os fundos de investimento, fundos de pensão, fundos soberanos. O que
já está repercutindo bem no
mercado”, disse o ministro,
confirmando a realização da
sexta rodada de concessão
para o primeiro trimestre de
2021, provavelmente, para o
dia 21 de março.
O governo estima ofertar,
na sexta rodada, 22 aeroportos agrupados em três blocos
regionais com as configurações Bloco Sul: aeroportos
de Curitiba; Foz do Iguaçu
(PR); Londrina (PR); Bacacheri (PR); Navegantes (SC);
Joinville (SC); Pelotas (RS);
Uruguaiana (RS) e Bagé/RS.
Bloco Central: aeroportos de
Goiânia; Palmas (TO); Teresina (PI); Petrolina (PE);
São Luís (MA) e Imperatriz
(MA). Bloco Norte: aeroportos de Manaus; Tabatinga
(AM); Tefé (AM); Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC);
Porto Velho e Boa Vista.
De acordo com a Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac), antes da crise causada pela pandemia, esses
terminais respondiam pela
movimentação de 11% de
usuários de transporte aéreo. Em 2019, foram 23,9
milhões de embarques e desembarques.
“E já na sequência a gente
vem com os aeroportos da
sétima rodada, como Congonhas (em SP) e Santos
Dumont (no Rio de Janeiro). Quem vai deixar de fazer negócios em Congonhas
ou no Santos Dumont? Na

Rodovia Presidente Dutra?
No Porto de Santos? Então,
temos portfólio, excelentes
artigos e sofisticação na estruturação (dos contratos),
pela forma como estamos
tratando o risco, de forma
cada vez mais equilibrada”,
citou o ministro, citando outros setores além do aeroportuário para reforçar as razões
de seu otimismo.
“Estamos muito confiantes. E essa confiança não é
desarrazoada. Ela nasce das
conversas que temos tido
com os investidores. Sabemos que estamos no caminho certo e vamos começar a
perceber isso com os primeiros leilões bem-sucedidos.
E vamos caminhando a passos lentos para atingir nossa
meta de R$ 239 bilhões”,
disse Freitas, garantindo que
não faltará linhas de créditos. “Há que se ressaltar que
não vai faltar crédito para
a infraestrutura. A própria
iniciativa do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]
de atuar na questão das garantias, nesse momento em
que o banco está fornecendo linhas de crédito para os
diversos setores atingidos,
preserva parte do capital
para esses projetos de infraestrutura”.
Maiores aeroportos: Aeroporto Internacional de Viracopos – Campinas – São
Paulo;Aeroporto
Internacional de São Paulo – Guarulhos (GRU) – São Paulo;
Aeroporto de Congonhas
(CGH) – São Paulo; Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino
Kubitschek (BSB) – Distrito
Federal.

Movimento para evitar perdas provocadas pela pandemia
O Grupo Nexxera, que
atua no mercado de troca
eletrônica de dados lançou
o movimento #PAGUESEUFORNECEDOR, em parceria com grandes empresas de
todo o Brasil. O movimento
visa conscientizar empresários sobre o papel que cada
um exerce no ecossistema
que convivem. Hoje em dia,
mais de 85% da cadeia de
fornecedores das médias e
grandes corporações é sustentada pelas micro e pequenas empresas, que acabam
respondendo por mais de
75% dos empregos gerados
no Brasil.

“Esse movimento mostra como nós empresas estruturadas, temos um papel
imprescindível e responsável na sustentabilidade econômica do Brasil. Somos
responsáveis pelo fortalecimento e sustentabilidade das
pequenas e médias empresas
e da economia que mantém
milhões de empregos” revela Edson Silva, idealizador
do movimento e presidente
do Grupo Nexxera.
De acordo com o grupo,
o impacto que a pandemia
do novo coronavírus pode
gerar nas micro e pequenas
empresas ainda vem sendo

Aeronave anfíbia da China
decolará da superfície do mar
A fabricante estatal de aviões, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), anunciou que a grande aeronave
anfíbia AG600, desenvolvida
independentemente pelo país
asiático, realizará sua primeira decolagem a partir do mar
no segundo semestre deste
ano. “Trata-se de um grande
avanço do projeto de grande
aeronave anfíbia AG600”, informou a AVIC.
A aeronave de grande porte fará seu voo inaugural da
superfície marítima da cidade de Qingdao, na Província
de Shandong, leste da China,
divulgou o desenvolvedor do

projeto nesta segunda-feira.
Com o codinome Kunlong,
o AG600 foi projetado para
ser a maior aeronave anfíbia
do mundo. Seu desenvolvimento representa um avanço
chinês neste campo.
Conforme a agência Xinhua, a AVIC desenvolveu o AG600 para atender
às necessidades de resgate
emergencial e de prevenção
e controle de desastres naturais da China. Em fevereiro
deste ano, a AVIC entregou
um total de 502 aviões civis.
Em 2019, a AVIC assinou
pedidos para 102 aviões e
helicópteros no geral.

avaliado por economistas,
mas todos têm uma única certeza: as perdas serão
enormes, e há quem compare com a quebra da bolsa de
Nova Iorque em 1929. Além
de aumentar o desemprego,
irá ainda afetar a arrecadação de estados e municípios,
causando danos em toda a
sociedade. “Por isso, o movimento #PAGUESEUFORNECEDOR busca ter um papel importante na história do
nosso país”, defende.
Silva conta que, neste momento, para que os clientes
continuem ativos é preciso
também manter os fornece-

dores vivos. “Para mantê-los
vivos, precisamos manter os
pagamentos dentro das agendas previstas, especialmente
aos micros e pequenos. Estes
não possuem reserva de caixa e nem crédito suficiente
para manter seus negócios
ativos e como consequência
irão quebrar, gerando milhões de desempregados”,
lamenta. “É fundamental que
cumpramos nossos compromissos e honremos nossos
contratos, afirma Guilherme
Benchimol, CEO e fundador
da XP Inc., um dos empresários que apoia o princípio do
movimento.

Cade levanta informações
em caso de criptomoedas
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) decidiu que são necessárias mais informações
para analisar caso em que
corretoras de criptomoedas
acusam instituições financeiras por supostas infrações
à ordem econômica.
Na sessão desta segundafeira, o Tribunal do Cade
apreciou proposta trazida pela
conselheira Lenisa Prado no
sentido de abrir processo administrativo contra as instituições financeiras representadas
no inquérito administrativo
que havia sido arquivado na

Superintendência Geral da
autarquia.
O Plenário, no entanto, ao
discutir a sugestão da conselheira optou por seguir encaminhamento alternativo trazido pelo conselheiro Mauricio
Oscar Bandeira Maia. Em seu
despacho, ele destacou que
existem dúvidas razoáveis sobre se os bancos e as correntistas de criptomoedas competem
entre si, além de “um elevado
grau de incertezas que cercam
as atividades de criptomoedas,
ligadas ao fato de existir um
vácuo regulatório significativo
sobre esse setor”.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES
S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada em 01/06/2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon,
CEP 22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das
contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação do
resultado do exercício; e (iii) a aprovação da remuneração global dos Diretores
da Companhia. Informamos que os documentos pertinentes às matérias aqui
previstas foram amplamente divulgados aos acionistas da Companhia desde
29/04/2020, os quais se acham à disposição dos acionistas na sede social da
Companhia desde então. Rio de Janeiro, 22/05/2020. NOVA XP CONTROLE
PARTICIPAÇÕES S.A.

Consumo diário de petróleo
voltará aos 92 mi barris em 2020
A Agência Internacional de Energia prevê que a procura por petróleo não só regresse aos níveis pré pandemia como chegue mesmo a ultrapassá-los em breve.
Fatih Birol, novo diretor-geral da AIE, disse nesta segunda-feira que, mesmo na ausência de medidas fortes
dos governos, uma recuperação econômica sustentada
e preços baixos do petróleo elevarão a procura aos antigos ou níveis superiores. Assim, vê o consumo voltar
para a faixa dos 92 milhões barris diários ainda neste
ano, e que em 2021, a recuperação continuará e a demanda passará dos 100 milhões.
Nem todas as mudanças causadas pela pandemia são
prejudiciais para o uso de petróleo, ressalta o executivo.
As pessoas saem menos de casa mas, quando saem, preferem utilizar seus carros e não os transportes públicos. No
ano passado, o mundo consumiu cerca de 100 milhões de
barris de petróleo diariamente, e algumas vozes da indústria energética defendem que esse possa ter sido o pico do
consumo da matéria-prima. Birol, no entanto, afirma que
não são as videoconferências que vão resolver os nossos
problemas energéticos e climáticos, apenas boas políticas
governamentais.

Petrobras absorve preços de até US$ 15
Os analistas do Morgan Stanley realizaram videoconferência com Roberto Castelo Branco, CEO da Petrobras, para entender o posicionamento da empresa para
enfrentar a crise do Covid-19 e o cenário deprimido do
petróleo. Depois da live, passaram a considerar que a
petrolífera possui uma posição de caixa “robusta” para
lidar com o atual pandemia, pois seu presidente afirmou
que a estatal se preparou até para o pior cenário, sendo
capaz de suportar baixos preços, como o barril em US$
15 até o final do ano. Com isso, os especialistas do banco norte-americano estabeleceram a recomendação de
acima da média do mercado, reafirmando que a posição
de caixa atualmente é superior a registrada em 2015,
quando o preço do petróleo também sofreu uma forte
queda no mercado internacional.

Shoppings da Multiplan em mais 2 cidades
A Multiplan, na sexta-feira, reiniciou as operações do
Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Neste segunda-feira, foi a vez do Park Shopping Barigui, em Curitiba, que
só funcionará das 12h às 20h, seguindo as orientações do
governo do estado.

CSN renegocia dívida de R$ 1,4 bi
A CSN renegociou com o Banco do Brasil o vencimento
de uma dívida de R$ 1,4 bilhão, com prazo previsto entre
maio desse ano e março de 2021. O alongamento busca a
preservação da liquidez para executar a estratégia de desalavancagem da siderúrgica e geração de valor aos seus acionistas. O acordo também conta com mecanismos que possibilitam uma nova extensão por meio de operações de mercado de
capitais. Os analistas do Itaú BBA revisaram suas projeções
operacionais para a siderúrgica, considerando menor volume
de embarques de aço. No entanto, também foi feito um ajuste
da receita devido à cotação do dólar. Com isso, a estimativa
para o Ebitda foi mantida em R$ 7,9 bilhões.

Sec pega mais um esquema Ponzi
A Securities and Exchange Comission entrou com
ação de emergência e obteve uma ordem de restrição
temporária e congelamento de ativos contra Paul Horton Smith Sr. e as empresas Northstar Communications LLC, eGate LLC e Planning Services Inc.. Smith
e Northstar, por meio de workshops gratuitos e outros
eventos de investidores, supostamente prometeram aos
investidores garantir pagamentos anuais de juros entre
3% e 10,5% se investissem nos chamados “contratos
de anuidade privada”. Na realidade, não houve investimento nos fundos captados em nenhum título e, em vez
disso, novos recursos captados eram usados para pagar
retornos do investidor de maneira semelhante ao Ponzi.
A queixa da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos
EUA para o Distrito Central da Califórnia, acusa Smith,
Northstar, eGate e Planning Services de violar as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. A denúncia busca medidas liminares, retorno de
ganhos ilícitos mais juros e multas civis.

Ações do BB sobem mais de 9%
Sem querer, o ministro Celso de Mello, do STF, provocou alta de mais de 9% nas ações do BB, ao autorizar a divulgação do vídeo da reunião ministerial, no qual
Paulo Guedes afirma que, diferente da Caixa e BNDES,
não é possível “fazer nada” no banco, a instituição deve
ser privatizada.
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Quase 80% das construtoras estudam adiar lançamentos
Entregas de
imóveis caíram
14% trimestre
ante o mesmo
período de 2019

O Brasil registrou um aumento de 26,7% nas vendas
de imóveis residenciais novos
(apartamentos) no comparativo
entre o 1º trimestre de 2020 e o
1º trimestre de 2019, mas as incertezas no mercado por causa
da pandemia de covid-19 levaram a uma queda de 14,8% nos
lançamentos de unidades habitacionais na comparação entre
janeiro, fevereiro e março deste
ano e o mesmo período do ano
passado.
Os números são da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC) e do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai
Nacional). O trabalho foi
apresentado durante coletiva
de imprensa online nesta segunda-feira, com dados coletados e analisados de 118

municípios, sendo 18 capitais, de Norte a Sul do Brasil. Algumas cidades foram
analisadas individualmente
ou dentro das respectivas regiões metropolitanas.
Os números fazem parte do
estudo Indicadores Imobiliários Nacionais do 1º trimestre de 2020. Realizado desde
2016. Antes da pandemia, o
setor imobiliário vinha em
uma tendência de crescimento
desde janeiro de 2018.
Para o presidente da CBIC,
José Carlos Rodrigues Martins,
a comparação anual mostra que
2020 seria o ano que consolidaria o crescimento do setor. “Estávamos em franca decolagem,
seguindo o mesmo caminho trilhado desde 2018. No primeiro
trimestre de 2020, em relação a
2019, tivemos um acréscimo de
mais de 26% nas vendas. Mas
apesar do setor já ter sentido os
reflexos da pandemia a partir do
mês do abril, acreditamos que a
construção civil, por meio dos
seus vários pilares, é que vai
ajudar na retomada desse novo
momento no Brasil.”
Além do levantamento, a
CBIC apresentou uma avaliação preliminar dos efeitos
da crise, mostrando que 79%

das construtoras pretendem
adiar lançamentos que estavam previstos para os próximos meses. Os dois estudos
foram realizados em parceria
com a empresa Brain Inteligência. Houve uma paralisação em relação à perspectiva
de vendas em função da pandemia do novo coronavírus.
Lançamentos
Uma avaliação preliminar
dos efeitos da covid-19 com
empresários da construção
civil, realizada pela CBIC e
pela Brain, mostra que 79%
das empresas pretendem adiar
lançamentos. No 1º trimestre
de 2020, os lançamentos de
imóveis (18.388 unidades)
apresentaram uma queda de
14,8% na comparação com o
1º trimestre de 2019.
A maior queda no número
de unidades lançadas foi observada na região Nordeste (2.361
unidades), com 56,3% menos
que no 1º trimestre de 2019,
seguida pelo Sul, com diferença de 29,1% (3.621 unidades).
A região Sudeste teve pequena variação negativa, de 2,4%
(8.745 unidades). As exceções
foram a região Norte, que no

1º trimestre de 2020 lançou
754 unidades, ou 183,5%
mais que no mesmo período
de 2019. Na região CentroOeste, foram 2.907 lançamentos – alta de 57,4% no comparativo com janeiro, fevereiro e
março do ano passado.
Houve queda geral de
69,1% no comparativo de lançamentos do 1º trimestre de
2020 (18.388 unidades) com
o 4º trimestre de 2019 (59.553
unidades), que foi o melhor
trimestre em lançamentos dos
últimos dois anos. A maior diferença foi no Sudeste, com
8.745 lançamentos ou 79,2%
menos que no período imediatamente anterior.
O valor geral dos lançamentos (VGL) do 1º trimestre de 2020 foi de R$ 6,3
bilhões e caiu 9,65% em relação ao 1º trimestre de 2019
e 76% em relação ao 4º trimestre de 2020. O índice representa a soma do valor potencial das vendas de todas
as unidades que compõem os
empreendimentos lançados.

26,7% no 1º trimestre de 2020
em comparação com o mesmo
período do ano anterior. O resultado foi positivo em todas
as regiões. No Sudeste, foram
vendidas 18.443 unidades, ou
39% mais imóveis verticais
que no mesmo período de
2019. No Norte, foram vendidas 868 unidades (+27,8%), e
no Nordeste, 7.311 (+21,3%).
No Sul foram vendidos 5.454
apartamentos (+12%) e no
Centro Oeste, 2.335 (+0,7%).
A oferta final apresentou
uma queda de 2,5% em relação ao trimestre anterior e um
aumento de 8,1% em relação
ao mesmo trimestre de 2019.
O valor geral de venda
(VGV) do 1º trimestre de
2020 foi de R$ 12,66 bilhões
e cresceu 15,14% em relação ao 1º trimestre de 2019 e
caiu 32,1% em relação ao 4º
trimestre de 2019. Trata-se
da soma de valor potencial
de venda de todas as unidades que compõem os empreendimentos imobiliários.
Minha Casa Minha Vida

Vendas
No país todo, as vendas
apresentaram um aumento de

O estudo Indicadores
Imobiliários Nacionais do 1º
Trimestre de 2020 também

analisou a participação do
programa habitacional Minha
Casa Minha Vida (MCMV)
nas unidades lançadas e nas
unidades vendidas por região
brasileira Na avaliação do
vice-presidente de Indústria
Imobiliária da CBIC, Celso
Petrucci, as obras financiadas
pelo Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) potencializaram o mercado imobiliário durante o período. “A
participação do Minha Casa
Minha Vida se torna cada vez
mais fundamental para o mercado imobiliário.
Houve um crescimento
nas vendas online durante
o mês de abril, o que pode
antecipar uma oportunidade
de reposicionamento para o
mercado pós-coronavírus.
Das 540 empresas pesquisadas pela CBIC e pela Brain
em abril, 56% fecharam
vendas durante a pandemia,
sendo que 55% das negociações tiveram início após
20 de março (mesmo com
os pontos de venda física
fechados). Além disso, 40%
das empresas participantes
do levantamento não sentiram ou sentiram queda sutil
na busca por imóveis online.

Renegociação de dívidas junto a bancos chegou a R$ 535,7 bilhões em 30 dias
É preciso cautela na condução da política econômica.
A recomendação é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele disse nesta segunda-feira que a
dívida pública alta é importante fator de risco. “Houve
aumento nos juros de 5 anos
especialmente para os países
de dívida mais elevada —
Brasil e África do Sul”, citou
Campos Neto, em apresentação divulgada pelo BC.
Campos Neto divulgou
que a prorrogação de operações de crédito no âmbito
da renegociação de dívidas
junto a bancos chegou a R$
535,7 bilhões no período de
16 de março a 15 de maio,

tendo como pano de fundo a
crise provocada pela pandemia do coronavírus.
Ele reiterou ainda mensagem da última reunião do
Comitê de Política Monetária (Copom), apontando que
o colegiado considera um
último ajuste nos juros, não
maior que o corte de 0,75
ponto realizado em maio.
Hoje, a Selic está em 3% ao
ano.
“O Comitê reconhece que
se elevou a variância do seu
balanço de riscos e ressalta
que novas informações sobre os efeitos da pandemia,
assim como uma diminuição
das incertezas no âmbito fiscal, serão essenciais para de-

finir seus próximos passos”,
trouxe a apresentação, preparada para reunião de Campos Neto com representantes
da Organização das Cooperativas Brasileiras.
Na cise
Sobre o comportamento
do mercado de crédito em
meio à crise, a maior parte
das renegociações foi feita
pelos bancos públicos grandes: 50,9% do total. Aparecem em seguida as instituições privadas de grande
porte, com fatia de 27,9%.
A abertura de dados pelo
BC também mostrou que,
considerando os segmentos de corporate (grandes
empresas), middle (médias

CORCOVADO CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 24.964.281/0001-60
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de Fevereiro de 2020. 1. Data, Horário e Local: Realizada em 28
de fevereiro de 2020, às 10h00, na sede da Corcovado Consultoria e Participações S.A., localizada na Av. República do Chile,
n.º 230, salas 2701, Ala Norte e Sul – Parte B, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-170 (“Companhia”). 2. Convocação e
Presença: Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas
apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 24, §4º da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por André Ferreira Peixoto e secretariados por Carolina Matos
Costa Bayão. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca do Instrumento Particular de Escritura de 1ª Emissão Privada de Debêntures
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, no valor
global de R$ 1.450.045.648,49 (um bilhão e quatrocentos e cinquenta milhões e quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e
oito reais e quarenta e nove centavos) (“Emissão”). 5. Deliberações: Após debate das matérias em pauta, os acionistas da
Companhia, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (i) aprovar a celebração da Emissão,
com as seguintes características (a) Valor Total da Emissão: A emissão terá o valor de até R$ 1.450.045.648,00 (um bilhão e
quatrocentos e cinquenta milhões e quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais) (“Valor Total da Emissão”); (b)
Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário de cada Debênture será R$ 1,00 (um real) na respectiva data de emissão
(“Valor Nominal Unitário”); (c) Número de Séries: A emissão será realizada em série única; (d) Quantidade de Debêntures:
serão emitidas 1.450.045.648 (um bilhão e quatrocentos e cinquenta milhões e quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e
oito) Debêntures; (e) Forma, Espécie e Conversibilidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, não escritural, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória adicional, e não serão conversíveis em ações de emissão da
Companhia. Não serão emitidos certificados representativos das Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das
Debêntures será comprovada pelos registros mantidos no respectivo Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Companhia. (f) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios desde a Data de Integralização (conforme definido abaixo) até a Data de Vencimento (conforme definido abaixo),
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros
de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois)
Dias Úteis (conforme definido abaixo), calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (”B3”) – Segmento Cetip UTVM, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de
uma sobretaxa de 1% (um por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros
Remuneratórios” ou “Remuneração”), de acordo com a fórmula descrita na escritura de emissão das Debêntures (“Escritura”
ou “Escritura de Emissão”); (g) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 28
de fevereiro de 2020 (“Data de Emissão”); (h) Subscrição: As Debêntures deverão ser subscritas em uma única data, na Data
de Emissão (“Data de Subscrição”), conforme boletim de subscrição a ser firmado nos moldes do Anexo I à Escritura; (i) Preço
de Subscrição: O preço de subscrição das Debêntures corresponderá ao seu Valor Nominal Unitário; (j) Integralização: As
Debêntures serão integralizadas mediante a utilização de determinados créditos detidos pelo Debenturista contra a Companhia
na Data de Subscrição; (k) Data de Vencimento: O prazo das Debêntures será de 30 (trinta) anos, vencendo, portanto, em 28
de fevereiro de 2050 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado previstas na Escritura; (l) Condições de Pagamento das Debêntures: O Valor Nominal Unitário, os Juros Remuneratórios, os
eventuais encargos moratórios e demais valores devidos pela Companhia, nos termos da Escritura de Emissão, serão pagos
pela Companhia, em parcela única, na Data de Vencimento, observadas as hipóteses de resgate antecipado obrigatório total e
amortização antecipada obrigatória, previstas na cláusula 3.16 e de vencimento antecipado prevista na cláusula 3.17 da Escritura, em moeda corrente nacional, via Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou mediante outra forma de transferência de
recursos admitida pelo Banco Central do Brasil, para a conta bancária de titularidade do Debenturista indicada na forma prevista na Escritura (“Conta do Debenturista”); (m) Resgate Antecipado Obrigatório Total; Amortização Antecipada Obrigatória:
Mediante a ocorrência de quaisquer Eventos de Liquidez, conforme definido na Escritura de Emissão, a Companhia deverá
realizar o resgate antecipado obrigatório da totalidade das debêntures ou a amortização antecipada obrigatória das debêntures
(“Resgate Antecipado Obrigatório Total” e “Amortização Antecipada Obrigatória”, respectivamente), na forma definida na cláusula 3.16.1 da Escritura, sendo que a Companhia deverá realizar o Resgate Antecipado Total Obrigatório caso o valor decorrente dos Eventos de Liquidez seja suficiente para o pagamento da totalidade do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido
dos Juros Remuneratórios aplicáveis calculados pro rata temporis até a data do referido Resgate Antecipado Total Obrigatório,
além dos Encargos Moratórios, caso aplicáveis, ou alternativamente, a Companhia deverá realizar a Amortização Antecipada
Obrigatória caso o valor decorrente dos Eventos de Liquidez não seja suficiente para realizar o pagamento da integralidade de
tais valores; (n) Encargos Moratórios: Ocorrendo atraso imputável à Companhia no pagamento de qualquer quantia devida ao
Debenturista, o valor em atraso será acrescido de (a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis,
desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (b) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre
o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”), além
das despesas incorridas pelo Debenturista para cobrança; (o) Destinação de Recursos: Os recursos decorrentes da Emissão
serão utilizados para a organização do fluxo financeiro da Companhia; (p) Repactuação: Não haverá repactuação das Debêntures; (q) Atualização Monetária: Não haverá atualização monetária das Debêntures; (r) Garantias: As Debêntures contarão
com (r.1) garantia real representada por alienação fiduciária (i) da totalidade das ações de emissão da Companhia; e (ii) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da UNIÃO DE LOJAS LEADER S.A., sociedade por ações com sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Visconde do Rio Branco, nº 511, complemento 401, parte, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 30.094.114/0001-09, incluindo, mas não se limitando, em relação aos itens (i) e (ii), todos os direitos, frutos,
rendimentos ou vantagens que a qualquer título decorram de tais ações no presente ou no futuro, ou que forem atribuídos a tais
ações, inclusive direitos a lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações, haveres e/ou quaisquer outras formas
de proventos, remunerações ou pagamentos, em espécie ou em bens, e (r.2) fiança prestada pelas sociedades PURPLE UMBRELLA LLC, sociedade domiciliada no exterior, 16192 Costral Highway, Lewes, Delaware, 19958, Estados Unidos, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 36.493.040/0001-60, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos (“Purple”) e SUN GARDEN
HOLDING LTD., sociedade domiciliada no exterior, na 103 South Church Street, 4th Floor, Harbour Place, P.O. Box 10240,
Grand Cayman KY1-1002, Ilhas Cayman, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.493.038/0001-90, neste ato representada na forma
de seus atos constitutivos (“Sun Garden) e por seu acionista controlador (“Garantias”); e (s) Dispensa de Registro na CVM: A
emissão não será objeto de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários ou perante a ANBIMA – Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, uma vez que as Debêntures serão objeto de colocação privada para
somente um único investidor, o Debenturista, sem qualquer esforço de venda perante investidores realizada por instituição integrante do sistema de distribuição; e (ii) da realização pela Companhia, conforme representada por seus bastantes procuradores
ou por seus Diretores, de todos os atos e da assinatura de todos os documentos necessários à formalização da Emissão e
aperfeiçoamento das Garantias, conforme previsto nos respectivos instrumentos, bem como o exercício de todos os seus direitos e o cumprimento de todas as suas obrigações a ela relacionadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia e foi lavrada a presente ata em 1 (uma) via, que após lida e aprovada, foi assinada pela Mesa e por todos
os acionistas. Foi autorizada, por unanimidade dos acionistas, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76. 7. Assinaturas: Mesa: Sr. André Ferreira Peixoto, Presidente e Sra. Carolina Matos Costa Bayão, Secretária. Acionista: Purple Umbrella LLC e Sun Garden Holding Ltd., neste ato representadas por seus
procuradores. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020. MESA: André Ferreira Peixoto - Presidente. Carolina Matos Costa
Bayão - Secretário. ACIONISTAS: PURPLE UMBRELLA LLC, Por: André Ferreira Peixoto. SUN GARDEN HOLDING LTD.,
Por: André Ferreira Peixoto. Jucerja nº 3860808, em 09/03/20. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

empresas), MPE (micro e
pequenas empresas) e pessoas físicas, o valor das operações negociadas foi maior
para as famílias, chegando
a R$ 335,7 bilhões de, ou
62,7% do total.
As empresas médias responderam por 20,4% do
valor do crédito repactuado
no período, seguidas pelas
micro e pequenas empresas
(11,1%) e pelas grandes empresas (5,9%).
Já em relação às novas
contratações, o BC contabilizou R$ 441,8 bilhões
em operações de 16 de
março a 15 de maio, sendo
que nesse caso as grandes
empresas saíram na fren-

te, abocanhando 57,9% do
total. Pessoas físicas vêm
na sequência (22,6%), com
médias empresas (11,6%)
e micro e pequenas (8%)
atrás.
Para as novas contratações, a relação entre públicos e privados se inverteu,
com os bancos privados sendo mais atuantes. Das operações totais, 59% foram fechadas pelos grandes bancos
privados e apenas 19,1% pelos maiores bancos públicos.
Títulos privados
Na apresentação, Campos Neto também chamou
a atenção para a captação
líquida negativa de R$ 6,6
bilhões de títulos privados

no acumulado de janeiro a
março deste ano. No mesmo
período do ano passado, havia sido registrado uma captação de R$ 16,2 bilhões.
O movimento foi capitaneado pelas debêntures
livres, com uma captação líquida negativa de R$ 4,8 bilhões acumulada no primeiro
trimestre deste ano, frente a
aumento de R$ 22,3 bilhões
em igual etapa de 2019.
Segundo Campos Neto, os
valores negociados e spread
de debêntures aumentaram
de maneira significativa no
início da quarentena no mercado secundário, mas começaram a ceder a partir de meados de abril.

CVM alerta sobre atuação irregular de
intermediação de valores mobiliários
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 da empresa
Glastrox Trade Ltda (com
nome fantasia FGMarkets).
“A empresa não possui autorização da autarquia para
captar clientes residentes no
Brasil, pois não faz parte do
sistema de distribuição (art.
15 da Lei 6.385/76)”, disse a
CVM. O alerta foi feito nesta
sexta-feira.
A área técnica da autarquia detectou indícios
de que a empresa vem realizando, por meio do site
http://fgmarket.com, captação de clientes que residem

no Brasil com oferta pública de serviços de intermediação de valores mobiliários.
A CVM determinou a
imediata suspensão da realização de qualquer oferta
pública de serviços de intermediação de valores mobiliários pela empresa Glastrox
Trade Ltd, de forma direta
ou indireta, inclusive por
meio de sites, aplicativos e/
ou redes sociais. Se não adotar a determinação da autarquia, a empresa estará sujeita à multa diária no valor de
R$ 1.000,00.
Caso seja investidor ou
receba proposta de investimento por parte da empresa
mencionada, entre em contato com a CVM 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. Link para
contato:
https://cvmweb.
cvm.gov.br/swb/default.
asp?sg_sistema=sac.
A emissão de Stop Order
(suspensão) é uma medida
de natureza cautelar. O objetivo é prevenir ou corrigir
situações anormais de mercado detectadas pela Autarquia. Por isso, não deve se
confundir com a penalização
das pessoas indicadas. No
caso de infrações, a penalização exige a conclusão de
processo administrativo sancionador com decisão condenatória.

Mercado eleva queda do PIB de 5,12% para 5,89%
Caiu um pouco mais a
projeção do boletim Focus,
publicação divulgada toda
segunda-feira pelo Banco
Central (BC), para os principais indicadores econômicos. A previsão do mercado
financeiro para a queda da
economia brasileira este ano
chegou a 5,89%.
Essa foi a décima quinta
revisão seguida para a estimativa de recuo do Produto
Interno Bruto (PIB) - a soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país. Na semana passada, a previsão de
queda estava em 5,12%. A
previsão para o crescimento do PIB em 2021 passou
de 3,20% para 3,50% e para
2022 e 2023 continua em
2,50%.
A cotação do dólar deve
fechar o ano em R$ 5,40. Na
semana passada, a previsão

era R$ 5,28. Para 2021, a
expectativa é que a moeda
americana fique em R$ 5,03,
contra R$ 5 da semana passada.
As instituições financeiras
consultadas pelo BC continuam a reduzir a previsão de
inflação de 2020. A projeção
para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu pela 11ª vez
seguida, ao passar de 1,59%
para 1,57%.
Para 2021, a estimativa de
inflação também foi reduzida, de 3,20% para 3,14%.
A previsão para os anos seguintes - 2022 e 2023 - não
teve alterações e permanece
em 3,50%.
A projeção para 2020 está
abaixo da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo
BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacio-

nal, é de 4% em 2020, com
intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é 2,5% e o
superior, 5,5%.
Para 2021, a meta é 3,75%
e para 2022, 3,50%, também
com intervalo de 1,5 ponto
percentual em cada ano.
A Selic, que atualmente
está em 3% ao ano, segundo
o mercado financeiro encerrar 2020 em 2,25% ao ano,
a mesma previsão da semana
passada. Para o fim de 2021,
a expectativa é que a taxa básica chegue a 3,29% ao ano.
A previsão da semana passada era 3,50%. Para o fim de
2022, as instituições reduziram a previsão para a taxa
anual de 5,25% para 5,13%
e, para o fim de 2023, a estimativa segue em 6%.Com
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