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Liberação de compulsórios
engordou ganhos de bancos
Alta das operações
compromissadas não
decorreu da dificuldade
em vender títulos

Valor aumentou R$ 500 bilhões

A elevação nas operações compromissadas em 2020 não decorre
da dificuldade do Tesouro em vender títulos, mas foi consequência
da redução do compulsório sobre
depósitos a prazo decidida pelo
Banco Central, mostram os professores Julia Braga, da Faculdade de
Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Norberto
Martins, do Instituto de Economia
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).

As operações compromissadas
são remuneração do sobra de caixa dos bancos feita pelo BC. Desde o início deste ano, passaram de
R$ 1,3 trilhão para R$ 1,8 trilhão.
Os aumentos ocorreram em março
(1ª liberação de compulsórios) e no
início de abril (2ª liberação).
“Enquanto o povo morre, empresas quebram e faltam recursos para
direitos sociais e investimentos, os
bancos parasitas recebem remuneração diária de sua sobra de caixa e
ainda vão ganhar trilhões em troca
de papéis podres”, protesta a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, Maria Lucia Fattorelli.
Em dez anos, a remuneração da
sobra de caixa – mecanismo que
tem sua legalidade questionada –
gerou um rombo de R$ 754 bilhões
nas contas públicas.

Dívida Pública Federal diminui R$ 54 bilhões em um mês
A concentração de vencimentos
de papéis e a baixa emissão de títulos motivadas pela crise provocada pela pandemia fizeram o endividamento do governo cair pelo
segundo mês seguido. A Dívida
Pública Federal (DPF), que inclui o
endividamento interno e externo do
Governo Federal, recuou, em termos nominais (sem levar em conta a inflação), 1,28% em abril, na
comparação com março, informou
a Secretaria do Tesouro Nacional.
O estoque passou de R$ 4,215 trilhões para R$ 4,161 trilhões.
A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi), que é a
parte da dívida pública em títulos

no mercado interno, caiu 1,57%
em abril, passando de R$ 4,006 trilhões para R$ 3,944 trilhões.
A queda deve-se, segundo o
Tesouro, ao resgate líquido de R$
81,83 bilhões na DPMFi. Esse resgate foi parcialmente compensado
pela apropriação positiva de juros
(quando os juros da dívida são incorporados ao total mês a mês), no
valor de R$ 19,03 bilhões.
Depois de ter tirado de circulação
R$ 35,562 bilhões em títulos públicos em março, o Tesouro não precisou recomprar papéis em abril. De
acordo com o órgão, isso representa
um indicativo de que as condições
de mercado estão melhorando aos

poucos, apesar das restrições de liquidez e da elevada incerteza.
O estoque da Dívida Pública
Federal Externa (DPFe), em circulação no mercado internacional,
aumentou 4,23%, passando de R$
208,29 bilhões para R$ 217,11 bilhões de março para abril. O principal motivo foi a alta de 4,39%
do dólar no mês passado. A moeda
norte-americana é o principal fator
de correção da dívida externa.
Com a retirada de recursos de
investidores internacionais do Brasil, a participação dos não residentes (estrangeiros) caiu, atingindo
9,36% em abril. Este é o menor
percentual de estrangeiros na dívi-

da interna desde janeiro de 2010.
A fatia dos papéis corrigidos por
taxas flutuantes subiu para 38,73%
do total da dívida. Em seguida,
vieram os papéis prefixados, cuja
participação caiu de 30,63% para
28,85%, devido principalmente ao
vencimento elevado desses títulos
no primeiro mês de cada trimestre.
A participação dos papéis corrigidos pela inflação subiu de 26,38%
para 26,87%. Os títulos do grupo
cambial, que sofrem variação com
base na taxa de câmbio, tiveram sua
participação aumentada de 5,24%
para 5,54% do montante total da
DPF, principalmente por causa da
alta do dólar no mês passado.

PGR muda de posição e solicita
suspensão do inquérito de fake news
Brasil perdeu mais de 860 mil
empregos com carteira em abril
As demissões superaram as contratações com carteira assinada em
860.503 postos de trabalho, em
abril. Foram 1.459.099 desligamentos e 598.596 contratações. Os
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
foram divulgados nesta quartafeira. O saldo de abril foi o pior da
série histórica iniciada em 1992.
Em março, mês de início das medidas de isolamento social, o saldo
de emprego formal ficou negativo
de 207.401. Foram 1.316.655 admissões e 1.524.056 desligamentos.
De janeiro a abril de 2020 foram
4.999.981 admissões e 5.763.213
demissões no país, com resultado
negativo de 763.232. As admissões
caíram 9,6% e as demissões subiram 10,5% no período, comparado
ao primeiro quadrimestre de 2019.
Segundo o Ministério da Eco-

nomia, a queda no número de
contratações contribuiu de forma
expressiva para o saldo negativo
de empregos formais em abril. Enquanto as demissões tiveram um
incremento de 17,2%, as admissões
caíram 56,5% na comparação com
abril de 2019.
São Paulo teve o pior desempenho,
com saldo negativo (mais demissões
do que contratações) de 260.902. O
estado é seguido por Minas Gerais
com 88.298; Rio de Janeiro, 83.626;
e Rio Grande do Sul, 74.686.
O salário médio real de admissão
no Brasil passou de R$ 1.496,92
em abril de 2019 para R$ 1.814,62
no mês passado.
Os dados do Caged não haviam
sido divulgados este ano, devido
á troca no sistema utilizado pelas
empresas para informar admissões
e demissões.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a
suspensão do inquérito que apura a divulgação de notícias falsas
e ameaças contra integrantes da
Corte. A solicitação foi encaminhada ao ministro Edson Fachin,
relator de uma ação da Rede Sustentabilidade, protocolada no ano
passado para contestar a forma de
abertura da investigação.
Com base nas investigações
do processo foram cumpridos
nesta quarta-feira mandados de
busca e apreensão contra empresários apoiadores do Governo
Bolsonaro acusados de financiar,
difamar e ameaçar os integrantes do tribunal nas redes sociais.
Também foram cumpridos mandatos contra assessores próximos
ao governo. Deputados mais próximos a Bolsonaro também são
investigados.
Segundo Aras, cabe ao Ministério Público dirigir a investigação criminal e definir quais
provas são relevantes. Esta era a
posição da antecessora de Aras,
Raquel Dodge. Ao assumir, o
procurador-geral colaborou com
o inquérito.

O ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo Inquérito
4781, distribuiu nota em que afirma que autorizou diversas diligências para investigação de “notícias
fraudulentas (fake news), falsas
comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e
demais infrações revestidas de
animus caluniandi, diffamandi ou
injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo
Tribunal Federal e de seus membros; e a verificação da existência
de esquemas de financiamento e
divulgação em massa nas redes
sociais, com o intuito de lesar ou
expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e ao
Estado de Direito”.
“As provas colhidas e os laudos
técnicos apresentados no inquérito apontaram para a existência de
uma associação criminosa dedicada à disseminação de notícias falsas”, prossegue. “As investigações
também apontaram que toda essa
estrutura, aparentemente, estaria
sendo financiada por empresários
que, atuando de maneira velada,
fornecem recursos das mais variadas formas para os integrantes
dessa organização”.

Crivella recua
na maquiagem
de vítimas da
Covid-19
Após receber diversas críticas, o
prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo
Crivella, recuou e voltará a divulgar a contabilização dos óbitos de
Covid-19 como o município fazia
até a semana passada, de acordo
com a contagem dos hospitais.
Nesta quarta-feira, o painel de
dados sobre a ocorrência da doença
na Cidade do Rio de Janeiro, criado
pela Secretaria Municipal de Saúde através da plataforma online do
Sistema Municipal de Informações
Urbanas (Siurb), passou a apresentar 3.135 óbitos computados pelo
Ministério da Saúde e também
1.855 óbitos contabilizados a partir
de sepultamentos confirmados com
coronavírus.
Até a semana passada, a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio informavam o número de
óbitos confirmados por diagnóstico
laboratorial. Mas os números foram retirados do site com a justificativa de que os laudos demoravam
a ficar prontos e isso gerava acúmulo no número de mortos.

Por unanimidade,
STJ rejeita
federalização do
Caso Marielle
A Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou,
nesta quarta-feira, o pedido de federalização das investigações sobre
o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson
Gomes. Marielle e Anderson foram
mortos na noite de 14 de março de
2018, no centro do Rio de Janeiro.
O pedido foi feito no ano passado pela então procuradora-geral
da República, Raquel Dodge. Na
ocasião, Raquel Dodge alegou que
havia tentativas de obstrução das
investigações, que ocorrem no Rio
de Janeiro. Caso o pedido de federalização fosse aceito pelo STJ, caberia à Justiça Federal, e não mais
ao Judiciário local, o julgamento do
caso.
Durante o julgamento, os sete
ministros seguiram voto da relatora, ministra Laurita Vaz. No entendimento da relatora, o deslocamento de competência para Justiça
Federal só seria justificável se houvesse falhas nas investigações, fato
que não ficou demonstrado.
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A inviabilidade histórica da
Política Externa do Brazil
Se é verdade que a história se repete, a primeira vez
como tragédia, a segunda
como farsa, têm-se que o
atual governo, “no tocante à
questão internacional”, para
valer-se da novilíngua oficial, está infestado de farsantes. Completam-se quase 18
meses de um circo de horrores em termos de política
externa cujo único objetivo,
que se pode extrair do que
se vê, é um irresponsável
alinhamento a nosso vizinho
do norte, como um fim em
si e não como meio para se
atingir qualquer coisa.
O Itamaraty de Ernesto Araújo desenvolveu a
peculiar “Política da Dupla Humilhação”. Primeiro renuncia-se à função de
formular política externa ao
aderir dogmaticamente, tal
qual um pároco o faz com
a santa igreja, aos discursos
do presidente estadunidense, os quais já vulgarizam,
por necessidade de torná-la
inteligível a seu eleitorado,
a estratégia exterior daquele
país.
Em seguida, o presidente
vê-se obrigado, invariavelmente, a voltar atrás em decisões ou, mais humilhante
ainda, desculpar-se com o
líder estrangeiro que ele, sua
família ou seu ministério,
ofendeu. O caso mais recente da recusa do presidente
chinês em atender a ligação
de Bolsonaro é o mais didático exemplo desta política,
ainda que equivalente tenha
sido o caso da mudança da
embaixada do Brasil de Tel
Aviv para Jerusalém.
Não é, contudo, por rubor
que estas segundas humilhações ocorrem. Os arroubos
ideológicos do atual governo
não são capazes de alterar a
realidade de interesses materiais claros do país, como,
por exemplo, sua agenda de
comércio exterior, a qual,
por sua vez, se traduz na
renda auferida por uma poderosa classe exportadora
nacional. Esta elite, que historicamente tanto se identi-

fica com o externo, também
se ilude, contraditoriamente,
com a miragem de um Estados Unidos redentor.
O observador distraído
pode ser levado a concluir
que se esta fração da elite
possui paixão pelo estrangeiro, ao mesmo tempo em
que seus mercados externos
são feridos constantemente
por desastres diplomáticos, a
fonte do problema deve ser a
forma atabalhoada com que
o governo conduz a política
internacional. Ainda que seja
certo que há incompetência
na administração atual do
Itamaraty, esta contradição
tem suas raízes em elementos muito mais profundos e
estruturantes.

O Itamaraty de
Ernesto Araújo
desenvolveu a
peculiar ‘Política
da Dupla
Humilhação’
Não é novidade a postura
brasileira de seguir os Estados Unidos. Desde pelo
menos o Entreguerras, os
estadunidenses tornaram-se
uma constante nas relações
exteriores brasileiras, apesar
de gradações nas afinidades
entre cada presidente que tivemos e aquele país.
A primeira experiência de
alinhamento incondicional
que, inclusive, tornava a posição brasileira mais estadunidense que a própria posição
estadunidense, foi no governo Dutra, quando se rompem
as relações com a União Soviética antes mesmo dos Estados Unidos. Estes não só
estranharam a decisão como
também esqueceram de avisar ao Brasil que sua posição
acerca da Ucrânia havia mudado, deixando-nos ao lado
dos soviéticos na questão.
Um ridículo não tão ridí-

incompatibilidade entre os
interesses econômicos brasileiros e este servilismo
externo. Tanto a posição primário-exportadora quanto a
industrialização incompleta
do país têm o efeito prático
de subordinar o Brasil à inescapável e constante premência de obter dólares, de onde
deriva a relevância de se ter
relações externas soberanas e
estratégicas.
Na realidade, mais delicada ainda é a posição de um
Brasil agroexportador, que
toma para si os inimigos de
seu maior concorrente na
exportação de soja e carnes.
O que realmente surpreende
é que tal constatação tenha
sido feita há mais de 70 anos
por quem lançou as bases teóricas da estratégia estadunidense na Guerra Fria, Nicholas Spykman. Segundo este
autor, a presença dos Estados
Unidos na Eurásia se torna
obrigatória justamente pela
não complementariedade entre uma economia dependente de commodities e o imenso
setor agropecuário estadunidense.
Tem-se, pois, que a Guerra
Fria demonstrou, em teoria
e em experiência histórica,
que alinhamento automático
e ganhos econômicos não são
congêneres e nem ao menos
correlacionados estão. Se ao
leitor esta conclusão parece
ainda mais anacrônica dadas
as incertezas do mundo póspandemia, talvez o ajude a
leitura do artigo de Ian Bremmer, publicado na Folha de
S. Paulo do dia 7/5/2020,
a perceber que se o país seguir no caminho trilhado até
aqui, Bolsonaro terá cometido mais um crime contra a
nação.

culo em comparação com
que se vê no noticiário brasileiro contemporâneo, como,
por exemplo, destruir as relações superavitárias com a
Venezuela, em nome de devaneios ideológicos que justificam o que nada mais é do
que a política de Washington.
No entanto, o país não
conseguiu resistir à contradição entre suas necessidades
econômicas e a cegueira com
que se atuava na seara internacional. Foi a economia e
suas necessidades que fomentaram uma tendência de
afastamento da hegemonia
dos Estados Unidos levando,
inclusive, a uma reaproximação ao bloco socialista no fim
dos anos 1950 e início dos
anos 1960. Esta tendência de
afastamento gerou uma tensão interna que, mesmo com
o golpe de 1964, de cunho
altamente engajado nos objetivos dos Estados Unidos, jamais foi totalmente resolvida.
É importante ressaltar
duas diferenças que marcam
as relações entre ambos os
países e separam o contexto
da Guerra Fria do atual. Antes havia, pelo menos inconscientemente, a ilusão de que
o Brasil seria agraciado com
uma ajuda econômica concreta da mesma forma que
fora a Europa com o Plano
Marshall original. Um prêmio imaginário que justificava toda e qualquer indignidade cometida contra o Brasil.
Atualmente, toda orientação em prol do alinhamento
é justificada em termos excessivamente abstratos, sem
qualquer materialidade de
benefícios para o Brasil. A
política externa está calcada
no argumento tautológico de
que se deve estar com os Estados Unidos, pois é melhor
estar com os Estados Unidos.
A segunda distinção é
que o Brasil do século XX
era um país que tentava se
industrializar; hoje somos
o vergonhoso exemplo da
reprimarização econômica.
Esta segunda observação,
no entanto, não desmente a

 Vitor Sanchez
Economista, mestre
em Economia Política
Internacional e membro do
Instituto da Brasilidade.

 Marcelo da
Costa Nicolau
Professor do Iserj/Faetec.

Limitações do coronavírus aceleram
revolução do mercado imobiliário
O ano de 2020 começou
com promessa de crescimento no mercado imobiliário.
Com a retração econômica
imposta pela pandemia de
coronavírus, ainda nos primeiros meses do ano, o cenário mudou, e o setor também
precisou encontrar alternativas em meio a tecnologia
para continuar funcionando.
As startups do setor lideram as mudanças, lançando mão de tecnologias que
aceleram e desburocratizam
processos, deixando-os mais
acessíveis para os consumidores, especialmente em um
momento como o atual, em

que é preciso realizar o máximo de tarefas à distância.
Já existentes há algum tempo, estão ganhando cada vez
mais destaque as plataformas
que facilitam o processo de
encontrar um novo apartamento, seja compra ou aluguel, evitando a locomoção.
Já o meio de crédito imobiliário, ainda conhecido
pela burocracia e demora
nos processos, é o que mais
vem passando por transformações tecnológicas, a fim
de permitir que seja possível
adquirir um financiamento
imobiliário de forma 100%
online e muito mais rápi-

do do que o praticado pelos
bancos tradicionais. Esse
tipo de facilidade e inovação
é mais uma que vem como
tendência e promete transformar o processo de compra
de um imóvel.
Uma das últimas pontas
do processo, o registro do
imóvel em cartórios é um
processo bastante analógico
e demorado da compra, especialmente com o atual momento, em que os cartórios
reduziram a jornada de funcionamento. Startups como
a Credihome, plataforma
digital de crédito imobiliário, têm feito parcerias com

cartórios, e já efetivaram os
primeiros registros eletrônicos que, além de tornarem o
processo totalmente remoto,
ainda encurtam seu tempo
em até 40%.
Diversas evoluções podem ser obtidas em tempos
de crise. No caso do mercado imobiliário, o cenário
atual pode favorecer a aceleração da digitalização dos
cartórios e de todo o processo de forma definitiva, deixando um importante legado
para o setor.

 Bruno Gama
CEO da CrediHome.

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

Armas para o povo: qual
o objetivo da perigosa
fala do presidente?
A nação brasileira foi presenteada com um show de
horrores advindos da revelação do malsinado vídeo da
reunião ministerial realizada
em 22 de abril de 2020. Dentre as inúmeras aberrações
trazidas e crimes de várias
naturezas perpetrados por
inúmeros atores da equipe
do Governo Federal, chamou atenção a fala do chefe
do Poder Executivo, em relação à necessidade de armar
população brasileira para
combater a suposta ditadura
de esquerda no Brasil.
O presidente, em um
discurso recheado de xingamentos a governadores
e prefeitos, em flagrante
desrespeito ao seu posto de
chefe de Estado, afirmou,
aos berros, que deseja “escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo
mundo armado! Que povo
armado jamais será escravizado”. Algo semelhante a
esse rompante de fúria foi
registado pelo jornal Correio
da Manhã, em 12 de agosto
de 1937: “Mussolini diz que
só um povo armado é forte
e livre”.
Benito Mussolini foi um
dos fundadores do fascismo na Itália, que alcançou
o poder com a bandeira de
combate aos comunistas e
aos socialistas. Porém, após
assumir o poder abandonou
qualquer estética democrática do seu governo e estabeleceu sua ditadura totalitária.
Para alcançar esse estágio, e
mantê-lo, Mussolini armou o
povo e criou uma milícia denominada “camisas negras”.
Os “camisas negras”, força armada do fascismo, foram organizados como uma
violenta ferramenta militar
desse movimento político.
Os fundadores foram intelectuais nacionalistas, exoficiais militares, membros
especiais dos Arditi e jovens
latifundiários que se opunham aos sindicatos de trabalhadores e camponeses do
meio rural.
Seus métodos tornaramse cada vez mais violentos à
medida que o poder de Mussolini aumentava, através da
intimidação e assassinatos
contra opositores políticos
e sociais. Entre seus componentes, que formavam
um grupo muito heterogêneo, incluíam-se criminosos
e oportunistas em busca da
fortuna fácil.
São grandes as semelhanças do discurso fascista de
Mussolini e o ideário proposto por Jair Bolsonaro na
famigerada reunião do dia
22 de abril, especialmente
no que diz a armar a população contra uma possível
ditadura.
A Venezuela bolivariana
dos ditadores Hugo Chávez
e Nicolás Maduro – tão criticada por bolsonaristas – tam-
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bém fala em armas para o
povo com muita frequência.
Em 2006, seu oitavo ano de
mandato, o então presidente
venezuelano Hugo Chávez
afirmou que se deveria armar 1 milhão de venezuelanos para evitar a invasão dos
Estados Unidos.
Mas quem são os ditadores potenciais na visão do
presidente do Brasil? Por
inúmeras vezes, ele se reportou aos governadores e
prefeitos que estavam determinando o fechamento do
comércio de produtos não
essenciais a fim de evitar a
propagação do Covid-19.
Dessa forma, não é difícil concluir que o presidente
estava a sugerir que a população – especialmente a manada que o segue – se arme
contra estes agentes políticos, em flagrante ofensa ao
federalismo e ao Estado Democrático de Direito. O discurso presidencial está em
evidente descompasso com
a Constituição da República, que, logo no preâmbulo,
estabelece que a Assembleia
Nacional Constituinte esteve
reunida com o objetivo de
instituir um Estado Democrático destinado a assegurar
a harmonia social e a solução
pacífica das controvérsias.
Ademais, a conduta do
presidente da República tangencia ao tipo penal previsto
no artigo 4º, IV (“A segurança interna do país”), da Lei
1079/50, que cuida dos crimes
de responsabilidade do chefe
do Executivo federal, na medida em que um espírito beligerante dos seus seguidores
contra os políticos contrários
ao fim do isolamento.
Democracia é o regime
político caracterizado justamente pela existência de
diversas ideologias, por vezes com visões conflitantes
de modelo ideal de sociedade. A questão é que, em
um contexto de conflito, as
controversas são resolvidas
sem violência por meio da
Política. É assim que funciona as sociedades civilizadas
e democráticas. Pretender o
contrário é flertar com estados totalitários.
Os ditadores da atualidade têm se diferenciados dos
antigos por uma característica muito peculiar: utilizam
o discurso de defesa da democracia e da liberdade para
implantar um regime totalitário, em que o pensamento
divergente não pode existir.
As instituições e a sociedade
abram os olhos para o Brasil idealizado pelo Governo
Bolsonaro e revelado na fatídica reunião ministerial.

 Marcelo Aith
Advogado e professor da
Escola Paulista de Direito

 Marcos Limão
Jornalista e advogado.
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Fake news: PGR entra na luta contra STF
Serão ouvidos de
Luciano Hang a
Roberto Jefferson

vestigação criminal, no sentido de definir quais provas
considera relevantes para
promover a ação penal, com
oferecimento de denúncia ou
arquivamento.
Reação

Guedes, o sonhador,
comanda pesadelo
Na mesma reunião ministerial (se é que pode ser assim
chamada) em que desdenhou das pequenas empresas e
defendeu vender logo a p. do Banco do Brasil, o ministro
Paulo Guedes atacou quem defende o protagonismo do
Estado na recuperação da economia. “Cadê o dinheiro
para o governo fazer isso? Não tem! Então, quem está
sonhando, é sonhador”, sentenciou.
Guedes falou após enumerar os investimentos privados, daqui e do exterior, que ele esperava: cem bilhões
para saneamento, cem bilhões para petróleo, cem bilhões
para mineração, duzentos bilhões para concessões…
“Quinhentos bilhões”, bradou o ministro.
Longe dos sonhos de Guedes, a realidade é outra: nos
últimos 12 meses saíram do Brasil mais de US$ 60 bilhões de investimentos no mercado financeiro, dos quais
perto de US$ 30 bilhões em março e abril. Os investimentos produtivos (ainda que muito mascarados em empréstimos para posterior remessa de lucros) minguaram
em 2019: a média de ingresso vinha na casa de US$ 80
bilhões por ano; caiu para US$ 50 bilhões em 2019 –
primeiro ano de Guedes à frente do Ministério da Economia e sem qualquer relação com a crise do coronavírus.
Somadas as perdas, quase cem bi – de dólares, ou os 500
bi de reais sonhados por Guedes.
A Covid-19, ao contrário, pode salvar as contas externas no curto prazo, como mostrado ontem no Monitor,
pela queda nas importações e na remessa de lucros. Mas
é temporário. A política do governo deixa especialistas
temerosos de que há no horizonte uma crise no balanço
de pagamentos. Já vimos esse filme. E foi na ditadura,
período que parece inspirar a dupla Guedes–Bolsonaro.

Filme antigo
O novo contrato da concessão ferroviária da Malha Paulista representa um marco histórico para a infraestrutura brasileira, avalia o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O contrato original, que
venceria em 2028, foi renovado por mais 30 anos.
Antecipar renovações, sem esperar que a boa e velha
concorrência faça seu papel, já resultou em problemas
cabeludos em muitas ocasiões, que podem ser contadas
nos dedos das mãos – de mil pessoas (e também nos dedos dos pés).

A Polícia Federal (PF)
cumpriu nesta quarta-feira
mandados de busca e apreensão relacionados ao inquérito que apura a veiculação de
notícias falsas (fake news)
contra o Supremo Tribunal
Federal (STF). O inquérito
é conduzido em sigilo pela
própria Corte e está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que expediu
as ordens à polícia.
Mas o procurador-geral
da República, Augusto Aras,
na tentativa de blindar o
presidente Bolsonaro, pediu
a suspensão do inquérito,
manifestando que o PGR
afirma que compete ao Ministério Público dirigir a in-

A reação foi imediata.
Procuradores e ex-procuradores ligados à força-tarefa
daLava Jato engrossam as
críticas feitas por outros
integrantes de Ministério
Público ao atual procurador geral da República. Na
avaliação das fontes ouvidas
pelo Congresso em Foco,
a atuação do PGR mira exclusivamente o benefício
próprio - mais precisamente, uma vaga no Supremo
Tribunal Federal. Com essa
nomeação em mente, sustentam os críticos, Aras tem
sido omisso e promovido o
aparelhamento do Ministério
Público para atender a inte-

resses do governo federal.
As críticas também são
feitas por procuradores que
sempre atacaram a Lava
Jato. A atuação do procurador-geral, neste caso, é rechaçada tanto pelos chamados lavajatistas quanto pelos
antilavajatistas.
Para Carlos Fernando dos
Santos Lima, procurador
aposentado e antigo membro
da Lava Jato em Curitiba, a
gestão de Aras desarmou o
sistema de investigações de
combate à corrupção que havia na procuradoria. “O PGR
está entregando aquilo pelo
qual ele foi escolhido. Tem
cometido uma série de erros
na condução”, avalia.
Mandados
Foram cumpridos 29
mandados em cinco estados
- Rio de Janeiro, São Paulo,
Mato Grosso, Paraná e Santa
Catarina - e no Distrito Fede-

ral, tendo como alvo pessoas
suspeitas de envolvimento
com uma rede de divulgação
de ofensas, ataques e ameaças contra ministros da corte
e seus familiares.
Entre eles, estão apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como o
empresário Luciano Hang,
fundador da Havan, o deputado estadual Douglas Garcia
(PSL-SP), a militante Sara
Winter, o empresário Edgard
Corona, presidente da rede de
academias Smart Fit, os blogueiros Winston Lima e Allan
dos Santos, e o presidente nacional do PTB, o ex-deputado
federal Roberto Jefferson.
Moraes também determinou que deputados federais
do PSL, pelo qual Bolsonaro
se elegeu e do qual se desfiliou em novembro do ano
passado, sejam ouvidos nos
próximos dias. Mas eles não
foram alvos de mandados
nesta quarta.

Desmatamento na Mata Atlântica cresce quase 30%
Após dois períodos consecutivos de queda, aumentou o desmatamento na Mata
Atlântica. Foram desflorestados entre 2018-2019 um
total de 14.502 hectares um crescimento de 27,2%
comparado com o período
anterior (2017-2018), que
foi de 11.399 hectares. As
informações são do Atlas da
Mata Atlântica, iniciativa da
Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE)

realizada desde 1989. O estudo teve execução técnica da
Arcplan e patrocínio de Bradesco Cartões.
Mais uma vez o estado
campeão de desmatamento
foi Minas Gerais, que teve
uma perda de quase 5.000
hectares de floresta nativa.
A Bahia ficou em segundo
lugar, com 3.532 hectares,
seguido pelo Paraná, com
2.767 hectares. Os três líderes do ranking tiveram aumento de desflorestamento

de 47%, 78% e 35% respectivamente, ao comparar com
o período anterior. Já o quarto e quinto lugares da lista,
Piauí e Santa Catarina, tiveram redução do desflorestamento em relação ao período
2017-1018 de 26% e 22%.
Piauí somou 1.558 hectares
desmatados e Santa Catarina
710 hectares.
“A ampliação do desmatamento da Mata Atlântica
observada mostra que a destruição do meio ambiente

não tem ocorrido apenas na
Amazônia. E o fato é preocupante, já que restam apenas
12,4% da Mata Atlântica - o
bioma é o que mais perdeu
floresta no país até hoje”,
afirma Mario Mantovani,
diretor de Políticas Públicas
da SOS Mata Atlântica. Os
estados com desmatamento
zero são Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraíba,
Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte e São
Paulo.

Nova reunião
de ministros

que estão sendo discutidas no encontro é a recusa
do ministro da Educação,
Abraham Weintraub, de
comparecer ao depoimento que foi convocado para
esclarecer ataques que fez
a ministros da Corte. Pouco
antes, por ordem do ministro Alexandre de Moraes,
do STF, a Polícia Federal
realizou uma operação de
busca e apreensão contra
aliados de Bolsonaro no inquérito das fake news.

Covid-10: 100 mil
mortes nos EUA

alcançado mesmo com o
registro diário caindo nos
últimos dias e no momento
em que o presidente Donald Trump defende a reabertura das atividades econômicas. De acordo com a
instituição, 1.695.776 pessoas estão contaminadas
pela covid-19 no território
norte-americano. No levantamento da universidade,
os EUA lideram tanto na
quantidade de mortes quanto na de casos.

O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião extraordinária para
a tarde desta quarta-feira
com ministros do governo, informou a Secretaria
de Comunicação da Presidência (Secom), no dia de
uma operação determinada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra aliados
e apoiadores do presidente. Uma das possibilidades

O número de mortes
pelo novo coronavírus nos
Estados Unidos ultrapassou a marca de 100 mil
nesta quarta-feira, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.
O país contabiliza 100.047
óbitos desde o início da
pandemia, sendo a nação
com mais vítimas em todo
o mundo.
O número recorde foi

Turismo via objetos
Bayard Boiteux e Viviane Fernandes são os curadores da inédita exposição virtual Objetos Turísticos, que
reúne mais de 90 peças na página facebook.com/expofotosobjetosturisticos. Os visitantes poderão apreciar as recordações de 120 viajantes. As peças vão desde copinhos
de shot, pedra roseta, chapéus, vasos, quadros, esculturas
até ímãs de geladeira, panelas e caixas.
Participaram da ação, dentre outros, Ana Botafogo,
Éder Meneghine, Itamara Koorax e Claudio Castro,
além do idealizador do projeto. Com a produção do portal Consultoria em Turismo Bayard Boiteux, o apoio da
Sergio Castro Imóveis, da Fundação Cesgranrio, da Nice
Via Ápia e da Escola Técnica Cieth, a exposição será
permanente.

Fortuna chilena
Os deputados do Chile aprovaram terça-feira (26)
taxação das grandes fortunas para financiar renda emergencial durante a pandemia. Seria cobrado 2,5% dos
maganos que concentram 22,6% da riqueza. Os US$ 6 bi
beneficiariam 4 milhões de pessoas. Depende agora do
presidente Piñera.

Rápidas
As inscrições para a 23ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) foram prorrogadas em decorrência da pandemia e se encerram no próximo domingo. Escolas públicas e particulares podem se
cadastrar em oba.org.br *** A Aasp realiza nesta quinta,
às 17h, webinar gratuito sobre “Direito do Trabalho em
crise”, com a participação da ministra do TST Kátia
Magalhães Arruda. Inscrições: mla.bs/b907843b *** O
advogado criminalista Paulo Klein ministra a mentoria
gratuita “Ecos da Liberdade” destinada a orientação do
jovem advogado (formação da imagem, fixação de honorários, entre outros). São três vagas para advogados com
até cinco anos de formados. Inscrição até 5 de junho em
@paulokleinadvogados *** Ives Gandra Martins aborda
a conjuntura brasileira em live da Associação Nacional
de Fomento Comercial (Anfac), nesta sexta-feira, às 17h,
no YouTube: bit.ly/3c4zNcG *** A Estratégia Concursos foi condenada em primeira instância pela Justiça de
Belo Horizonte a indenizar em R$ 60 mil a ex-presidente
Dilma Rousseff por danos moras e danos à imagem. O
cursinho iniciou uma campanha publicitária em seu site
que associava uma foto de Dilma ao texto “Como deixar
de ser burro”.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
(Cancelamento da Autorização para Funcionamento)
A ICATU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 03.282.508/0001-18: I – DECLARA sua intenção de
alterar o seu contrato social, modificando o seu objeto social, deixando de
atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), não
realizando, em decorrência, operações privativas de instituição sujeita à autorização do Banco Central do Brasil; II – ESCLARECE que eventuais objeções
à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio
do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca
desta, observado que a declarante pode, na forma da legislação em vigor,
ter direito a vistas do processo respectivo: Protocolo Digital (disponível na
página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o número do processo
mencionado abaixo; Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB; Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização
do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo; BANCO CENTRAL DO
BRASIL - Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA) - Processo nº 175964
- RJ, 26/05/2020. Atualização Sisorf nº 135, de 8.4.2020. Sisorf 08-01-030-009
SPE AZIZ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ Nº 15.629.912/0001-02 - NIRE 33.3.0030276-0
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
27/05/2020. Data, hora e local: No dia 27/05/2020 às 10:00 horas, na sede
social da CIA, localizada na Avenida Ataulfo de Paiva nº 204, 10º andar - parte,
Leblon/RJ, CEP 22440-033. Convocação e Presença: Independentemente de convocação, nos termos do § 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de
15/12/1976, com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da CIA, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas.
Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves; Secretário: André
Pines Ordem do Dia: 1) Aprovação de nova redução do capital social da CIA,
com a consequente alteração do artigo 5° do Estatuto Social. 2) Lavratura da ata
em forma sumária. Deliberações tomadas por unanimidade: Deliberação
Nº 1: Foi aprovada a redução do capital da CIA, nos termos do Artigo 173 da
lei 6.404/76, por ser julgado excessivo, no valor de R$410.000,00, passando
o capital social de R$3.100.000,00 para R$2.690.000,00 mediante o cancelamento de 410.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas
de propriedade do acionista Polo Real Estate III Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, com restituição ao acionista do valor a elas correspondentes de R$410.000,00, para pagamento na forma do item 1.1 abaixo,
sem prejuízo do atendimento aos ritos e exigências legais aplicáveis, em moeda
corrente nacional, e com a concordância expressa neste ato do outro acionista
detentor de aproximadamente apenas 0,01 % do capital social. 1.1 Foi aprovado que a restituição ao acionista Polo Real Estate III Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia do valor correspondente às referidas ações
ordinárias canceladas por conta da redução do capital social ora deliberada
ocorrerá até julho de 2020, observadas as condições previstas no item 1.2
abaixo, em dinâmica a ser acordada entre os acionistas. 1.2 Registrar, em face
do que dispõe o artigo 174 da Lei 6.404/76 que: (1) A eficácia da deliberação de
restituição de parte do capital social aos acionistas fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que
tenha sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do parágrafo
primeiro, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a
prova do pagamento e/ou depósito judicial. 1.3 Em virtude da deliberação acima
o caput do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a redação a seguir
transcrita: “O Capital Social da CIA é de R$2.690.000,00, dividido em 2.690.000
ações ordinárias e sem valor nominal”. Deliberação Nº 2: Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da CIA, que passará a vigorar na forma do Anexo
I a esta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente
ata que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da CIA e que segue assinada por todos e pelo presidente e secretário. Assinaturas: Acionistas: Polo
Real Estate III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia,
representado por seu gestor Polo Capital Real Estate Gestão de Recursos
Ltda, e Polo Capital Real Estate Gestão de Recursos Ltda, representada
por seu diretor Marcos Duarte Santos. Certificamos que a presente é cópia fiel
extraída do Livro próprio da CIA. Rio de Janeiro, 27/05/2020.Carlos Eduardo
Parente de Oliveira Alves - Presidente; André Pines - Secretário.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos
termos da cláusula 10.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários
da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
(“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”),
para a Assembleia Geral de Titulares da Emissão (“Assembleia Geral”)
nos termos da cláusula 10.4 do Termo de Securitização, a se realizar no dia
17/06/2020 às 14 horas, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
A Ordem do Dia da Assembleia Geral será a seguinte: (i) deliberar sobre
declaração do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento da obrigação de substituição dos Compromissos de Compra e Venda
desenquadrados, nos termos da Cláusula Nona do Instrumento Particular de
Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e outras avenças, celebrado em
21 de fevereiro de 2018, bem como a obrigação de recomposição da Reserva
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SUL DE MINAS LTDA., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS JARDIM EUROPA ALPINÓPOLIS LTDA.,
CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e SKY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS JARDIM PRIMAVERA ALTEROSA LTDA., CNPJ/
ME nº 18.606.502/0001-26 (Devedoras dos CRI” ou “Cedentes”) nos termos
da cláusula 3.3.2 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios Decorrentes de Contratos de Alienação de Imóveis, celebrado em
21 de fevereiro de 2018; (ii) deliberar sobre quais medidas devem ser tomadas pela Emissora, em virtude do resultado da deliberação constante do item
(i); e (iii) autorização para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações,
inclusive a formalização de aditamentos, caso necessário. As deliberações
constantes na Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de
Titulares dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos
CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”), nos termos da Cláusula 10.10
do Termo de Securitização. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do
Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em razão da situação de
calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução
nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada por
meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico
ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br, os documentos
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os
documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário
da Assembleia Geral. Os documentos e informações relacionados à Ordem
do Dia, encontram-se à disposição para consulta dos Titulares dos CRI na
sede da Emissora e no endereço eletrônico www.reit.com.br, mediante senha
a ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem
por escrito por correio eletrônico ri@reit.com.br. Para os fins acima, serão
aceitos como documentos de representação: participante pessoa física
– cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do
CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de
documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído
nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2020. REIT
SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
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Negócios & Empresas

Aluguel registra ligeira alta no Rio Coca, Colgate e Bimbo são as marcas mais

Mesmo com o isolamento social, no mês de abril o
valor médio de locação teve
uma pequena alta (1%) na
capital fluminense. Segundo
levantamento elaborado pelo
Imovelweb, um dos maiores
portais imobiliários do país,
o aluguel de um imóvel padrão (65m², 2 dormitórios e
1 vaga de garagem) chegou
na média de R$ 1.775,00/
mês. E, analisando o ano de
2020, o incremento foi de
2,6%.
Observando os últimos
12 meses, as localidades
que apresentaram as melhores evoluções no valor
de locação foram: Irajá (R$
1.239,00/mês),
Maracanã
(1.542,00/mês) e Catete (R$
2.621,00/mês), com aumentos de 16%, 14% e 11%, respectivamente.
Santo Cristo (R$ 2.519,00/
mês) foi o bairro com maior
queda no preço do aluguel,
no último ano, com uma des-

valorização de 17%, seguido
de Piedade (R$ 1.206,00/
mês) e Cascadura (R$
1.041,00/mês), com índices
negativos de 16%.
No mês, a média da rentabilidade anual da cidade do
Rio ficou em 4,5%. Isso significa que serão necessários
22,2 anos de aluguel para
retomar a quantidade investida ao adquirir o empreendimento - tempo 5% menor
que há um ano.
Os bairros com os maiores índices de rentabilidade
são: Senador Vasconcelos (7,4%), Vila Valqueire
(6,4%) e Praça Seca (5,9%).
Já Gávea (3,1%), Lagoa
(3,1%) e Jardim Botânico
(3,4%) apresentaram os menores indicadores de rentabilidade na cidade.
Metro quadrado
Em abril, o preço médio
de compra na cidade conti-

nuou em queda. No período,
foi apresentada uma diminuição de 0,7% no preço,
ficando no patamar de R$
7.621,00/m². Em 2020, a
desvalorização apontada no
valor é de 1,1%, enquanto
nos últimos 12 meses a queda registrada foi de 2,9%.
No último ano, o relatório
identificou que os bairros de
Encantado, Bento Ribeiro
e Vidigal, apresentaram os
maiores aumentos no valor
do metro quadrado, com altas de 16%, 15% e 12%, nesta mesma ordem, chegando
às médias de R$ 4.767,00/
m², R$ R$ 4.327,00/m² e R$
10.823,00/m².
Já Vigário Geral (R$
2.813,00/m²), Praça Seca (R$
3.095,00/m²) e Inhaúma (R$
3.802,00/m²) são os bairros
que apresentaram as maiores
quedas neste preço, no mesmo período, com índices negativos de 19%, 17% e 14%,
respectivamente.

lembradas pelos consumidores da AL
Realizado há oito anos
consecutivos, o ranking anual Brand Footprint, da Kantar, detectou que Coca-Cola,
Colgate e Bimbo foram as
três marcas mais escolhidas
em 2019 pelos consumidores latino-americanos. O resultado havia sido exatamente igual em 2018.
Outro ponto importante é que as duas primeiras
marcas são compradas por
oito em cada dez famílias
da região, e que a Coca-Cola ficou na primeira colocação em oito dos 14 países
analisados.
A marca que mais cresceu, subindo 12 posições e
chegando ao 43º lugar do
ranking, foi a Oral-B, enquanto a Primor entrou no
top 50 ao escalar sete luga-

res. Outras que se destacaram foram a Del Valle, que
entrou no top 20 ao conquistar cinco posições, e a
Vigor, que se fixou na 30ª
colocação ao aumentar seis
posições.
Importante frisar que
26% das marcas que participam do ranking da Kantar
são originárias da América
Latina e somente quatro delas tiveram crescimento em
penetração de 1% ou mais.
O estudo Brand Footprint é um levantamento
profundo de mais de 22.900
marcas de bens de consumo
massivo, das categorias de
bebidas, alimentos, lácteos,
saúde, beleza e cuidados
com a casa, através da investigação de 74% da população mundial, totalizan-

Amalfi Empreendimentos e Participações S.A.

do 1 bilhão de lares em 52
países dos cinco continentes, que representam 85%
do PIB. Agora em 2020 foi
incluída uma seção especial
sobre o consumo durante a
pandemia da covid-19.
Foram observados três
comportamentos
semelhantes em quase todos os
países: as pessoas estão
comprando menos vezes,
só que mais unidades por
cada viagem; as rotinas
de cuidados pessoais mudaram ou foram pausadas
devido a menos interações
sociais; e o comércio eletrônico disparou, competindo com grandes lojas e
fazendo as entregas em domicílio substituírem as ocasiões de consumo que antes
eram fora do lar.

CNPJ nº 24.170.211/0001-30
Balanço patrimonial - 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em reais - R$)
Demonstração do resultado - 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em reais - R$)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - 31/12/2019 e 2018
Nota 2019
2018
(Valores expressos em reais - R$)
Nota 2019
2018
Ativo circulante
Capital Capital social Prejuízos
Despesas operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
3
100
100 Despesas gerais e administrativas
social a integralizar acumulados Total
7 (41.801) (135.607)
Total do ativo
100
100 Outras receitas operacionais
100
(27.240) (27.140)
5
41.800
- Saldos em 01/01/2018
Passivo circulante
115
27 Resultado antes do resultado financeiro
(135.607) (135.607)
(1) (135.607) Prejuízo do exercício
Tributos a recolher
4
115
27 Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
100
(162.847) (162.747)
(1) (135.607) Saldos em 31/12/2018
Passivo não circulante
- 162.820 Prejuízo do exercício
162.733 162.733
(1) (135.607) Débito a conta de sócios
Valores a pagar a partes relacionadas
5
- 162.820
Aumento de capital
165.000
(165.000)
Patrimônio líquido
(15) (162.747)
Demonstração do resultado abrangente - 31/12/2019 e 2018
Prejuízo do exercício
(1)
(1)
Capital social
6
165.100
100
(Valores expressos em reais - R$)
Saldos em 31/12/2019
165.100
(165.000)
(115)
(15)
Capital social a integralizar
6 (165.000)
2019
2018
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Prejuízos acumulados
(115) (162.847) Prejuízo do exercício
(1) (135.607)
Demonstração do fluxo de caixa 31/12/2019 e 2018
Total do passivo e do patrimônio líquido
100
100 Total do resultado abrangente do exercício
(1) (135.607)
(Valores expressos em reais - R$)
Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31/12/2019 e 2018. (Valores mentos Contábeis (CPC). 2.8. Demonstração do valor adicionado - A Cia. elabo2019
2018
expressos em reais - R$): 1. Contexto operacional: A Amalfi Empreendimentos rou a demonstração do valor adicionado (DVA), a qual é apresentada como parte Prejuízo do exercício
(1) (135.607)
e Participações S.A. (“Cia.”) é uma sociedade por ações, sediada na Avenida Bar- integrante das demonstrações financeiras conforme requerido pela legislação so- Variações de ativos e passivos:
tolomeu Mitre, 336 - Parte, Leblon, Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e foi cietária brasileira, aplicáveis às companhias abertas. 3. Principais mudanças nas Aumento de tributos a recolher
88
1
constituída em 13/01/2016. A Cia. tem por objeto social a participação em outras políticas contábeis: 3.1. CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil - O Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(87) (135.606)
sociedades, brasileiras ou estrangeiras. Atualmente, a Cia. não tem atividades ge- CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração,apre- Aumento (redução) de valores a pagar a parte relacionada (162.820) 135.606
radoras de caixa ou recursos suficientes para implementação do seu objeto de in- sentação e evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem Remissão de dívida de sócios
162.733
vestimentos. Entretanto, a Administração entende que os acionistas continuarão a todos os arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
87 135.606
prover os recursos necessários ao cumprimento do seu plano de atividades através à contabilização de arrendamentos financeiros segundo o CPC 06 (R1). A norma Aumento do caixa e equivalentes de caixa
de aportes de capital ou mediante a obtenção de empréstimos de partes relaciona- inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários – arrendamentos de Caixa e equivalentes de caixa no início do período
100
100
das. A Cia. encontra-se em fase pré-operacional e diante disso, apresentou prejuízo ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
100
100
nos dois últimos exercícios e capital circulante líquido negativo no exercício findo em curto prazo (ou seja, com prazo de arrendamento de até 12 meses). Na data de
Demonstração do valor adicionado 31/12/2019 e 2018
31/12/2019. Esses números estão de acordo com o estimado pela Administração início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo re(Valores expressos em reais - R$)
da Cia. e eventual necessidade de caixa sempre suportada pelo atual acionista. 2. lativo aos pagamentos de arrendamento e um ativo que representa o direito de uti2019
2018
Resumo das principais políticas contábeis: Base de apresentação - As demons- lizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (ativo de direito de uso). Insumos adquiridos de terceiros:
trações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as Os arrendatários serão obrigados a reconhecer separadamente a despesa de juros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(41.801) (135.607)
práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de di- Valor adicionado bruto
(41.801) (135.607)
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações reito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamen- Valor adicionado líquido produzido pela entidade
relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente elas, as quais estão to na ocorrência de determinados eventos (como por exemplo, uma mudança no Valor adicionado total a distribuir
(41.801) (135.607)
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações prazo do arrendamento ou uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamen- Distribuição do valor adicionado
(41.801) (135.607)
financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto pelos instrumen- to como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais Pessoal e encargos:
tos financeiros que foram mensurados pelo valor justo. As demonstrações financei- pagamentos). Em geral, o arrendatário irá reconhecer o valor do incremento do Impostos, taxas e contribuições
ras da Cia. foram autorizadas pela Administração em 21/05/2020. 2.1. Moeda fun- passivo de arrendamento em contrapartida de um ajuste do ativo de direito de uso. Débito a conta de acionistas
41.800
cional e conversão de moeda estrangeira - Os itens incluídos nas demonstrações O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 01/01/2019, Prejuízo do exercício
1 135.607
financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no exige que os arrendatários e arrendadores façam divulgações mais abrangentes do
qual a Cia. atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apre- que as previstas no CPC 06 (R1). A Cia. não atua como arrendatária em contratos através de Instrumento Particular de Cessão de Crédito celebrado em 17/12/2019, a
sentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Cia.. A taxa utilizada para a de aluguéis. 3.2. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Vinci Infraestrutura cedeu integralmente o seu saldo a pagar, no valor de R$18.469,
conversão de ativos e passivos em moeda estrangeira é a da taxa de fechamento, Lucro - A interpretação explica como considerar a incerteza na contabilização do à Vinci Partners Investimentos Ltda. (“Vinci Partners) único acionista da Amalfi,
enquanto que as contas de resultado são convertidas pela taxa média. 2.2. Segre- imposto de renda. O CPC 32 - Imposto de Renda especifica como contabilizar os conforme alteração acionária demonstrada na nota explicativa 6. Em seguida, em
gação entre circulante e não circulante - A Cia. apresenta ativos e passivos no impostos de renda correntes e diferidos, mas não como refletir os efeitos de incerte- Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/12/2019, a Vinci Partners, aprovou
balanço patrimonial com base na sua classificação como circulante ou não circulan- za. Por exemplo, pode não estar claro: • Como aplicar a legislação tributária a tran- a absorção de prejuízos contábeis da Cia. a conta de sócios, no valor de R$162.733,
te. Um ativo é classificado no circulante quando: (i) se espera realizá-lo ou se pre- sações ou circunstâncias específicas; • Ou se as autoridades tributárias aceitarão liquidando todo o saldo a pagar que a Amalfi possuía com partes relacionadas. O
tende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; (ii) for mantido principal- determinado tratamento tributário adotado pela entidade. Se a entidade concluir que saldo é composto da seguinte forma:
2019
2018
mente para negociação; (iii) se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período não é provável que um tratamento tributário específico seja aceito, a entidade deve
- 102.551
de divulgação; ou (iv) caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições usar estimativas (valor mais provável ou valor esperado) para determinar o trata- Vinci Partners Investimentos Ltda.
60.269
quando à sua troca ou seja utilizado para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 mento tributário (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda.
- 162.820
meses após o período de divulgação. Todos os demais ativos são classificados como créditos fiscais não usados), taxas de imposto e assim por diante. A decisão deve Total
não circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando: (i) se espera liqui- basear-se em qual método fornece melhores previsões da resolução de incerteza. 7. Patrimônio líquido: O capital social em 31/12/2019 e de 2018, no valor de
dá-lo no ciclo operacional normal; (ii) for mantido principalmente para negociação; A Administração da Cia. entende que a aplicação dessa interpretação não trouxe R$100,00, está representado por 100 ações ordinárias nominativas, no valor nominal
(iii) se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou (iv) impactos significativos nas demonstrações contábeis, uma vez que os principais de R$1,00 cada. Em 21/06/2018 os acionistas Eduardo de Moraes Ribeiro e Carolina
não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 tratamentos de apuração do imposto de renda e contribuição social são considerados Meira D’Araújo Martins transferiram as suas ações para a Vinci Partners Investimeses após o período de divulgação. A Cia. classifica todos os demais passivos no pela Administração da Cia., com suporte dos seus consultores jurídicos, como pro- mentos Ltda., que passou a deter integralmente as ações da Cia.. Em Assembleia
não circulante. 2.3. Custo e despesas - O CPC 26 (R1).99 exige que as despesas vável que seja aceito pelas autoridades tributárias. 4. Caixa e equivalentes de Geral Extraordinária realizada em 30/12/2019 foi aprovada a absorção de prejuízos
contábeis da Cia. a conta de sócios, no valor de R$162.733. Em 31/12/2019 foi aprosejam analisadas de acordo com sua natureza ou de acordo com sua função na caixa: Em 31/12/2019 e 2018 o saldo é composto da seguinte forma:
vado o aumento de capital da Amalfi em R$165.000 através da emissão de 165.000
entidade, ou seja, da melhor forma a prestar informações confiáveis e mais pertinen2019
2018
tes. A Cia. apresentou a análise de despesas por função, que é a forma tradicional Caixa
100
100 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a ser integralizado em até
no ambiente contábil brasileiro. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equi- Total
100
100 5 meses. Até a data de aprovação das demonstrações financeiras, nenhum valor
valentes de caixa incluem dinheiro em caixa. 2.5. Provisões - São reconhecidas 5. Impostos e contribuições a recolher: Em 31/12/2019 e 2018 a Cia. apresenta havia sido integralizado. 8. Despesas gerais e administrativas: Em 31/12/2019 e
2018 o saldo é composto da seguinte forma:
quando: a Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de os seguintes saldos classificados como impostos e contribuições a recolher:
eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para li2019
2018
2019
2018
quidar a obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança. 2.6. Impostos - O
Serviço de contabilidade
(11.913) (11.529)
115
27
Impostos
e
contribuições
sociais
a
recolher
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Serviço de consultoria
(18.208) (120.629)
115
27 Emolumentos judiciais e cartorários
são calculados conforme normas estabelecidas para apuração do Lucro Presumido. Total
(3.440)
Imposto de renda - O imposto de renda é computado com presunção de 32% sobre 6. Valores a pagar a partes relacionadas: Durante os exercícios findos de Outras despesas
(11.680)
(7)
a receita de prestação de serviços e 100% sobre as receitas financeiras, pela alíquo- 31/12/2019 e 2018 o montante apresentado na rubrica de transação com partes rela- Total
(41.801) (135.607)
ta de 15% e do adicional de 10% quando a base de cálculo exceder R$60.000,00 no cionadas é representado basicamente por pagamentos efetuados pela Vinci Partners 9. Contingências: A Cia. não figura em nenhum processo judicial ou administrativo,
trimestre. Contribuição social sobre o lucro líquido - A contribuição social é compu- Investimentos Ltda. e pela Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda., referentes como ré ou como autora em 31/12/2019 e 2018. 10. Eventos subsequentes: A
tada com presunção de 32% sobre a receita de prestação de serviços e 100% sobre a despesas da Cia.. Sobre essas operações não incidem atualizações monetárias Administração entende que não existem eventos subsequentes de acordo com a
as receitas financeiras, pela alíquota de 9%, reconhecidas pelo regime de caixa. 2.7. e/ou encargos financeiros e não possuem prazo de vencimento. Em 26/12/2019 a norma de divulgação, para serem informados na presente nota explicativa.
Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa foram Amalfi celebrou um instrumento de remissão de dívida com a Vinci Infraestrutura
A DIRETORIA. | DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA.
preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci Infraestrutura”) no valor de R$41.800, sendo
03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronuncia- que o valor foi contabilizado diretamente no resultado do exercício Posteriormente, CRC-RJ 001137/O-0 - Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 081.003/O-8 - Contadora.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: Aos Administradores e aos acionistas da boração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou
Amalfi Empreendimentos e Participações S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia.
da Amalfi Empreendimentos e Participações S.A. (“Cia.”) que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as res- são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsapectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causacontábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as- da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideinternacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo InternationalAccounting Standards Board (IASB). Base para opinião: radas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta- financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
bilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Não existem risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado - A envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos
demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a respon- entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
sabilidade da administração da Cia.,e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedi- circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.. • Avaliamos
mentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Cia.. Para a formação de a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacioconforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que
elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da administração podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons- conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as cortrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que
distorção relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Desadotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo InternationalAccounting Stan- crevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública
dards Board (IASB),e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons- do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de- nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar
monstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divul- os benefícios da comunicação para o interesse público. RJ, 21/05/2020. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S.
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela- - CRC-2SP015199/O-6. Fernando Alberto S. Magalhães - Contador CRC-1SP133169/O-0.
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TRF -3: Nestlé é multada em R$ 30 mil
Caldo de carne
tinha peso
diferente do real

A 3ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região julgou dois recursos da
Nestlé, que foi multada em
R$ 30 mil pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
em razão de divergência
entre o peso informado na
embalagem de um produto
e o peso real analisado pela
autarquia federal.
A empresa contestou a
penalidade. De acordo com
o TRF-3, no entanto, o ato
do Inmetro foi legal e o valor cobrado não extrapolou
os limites da razoabilidade e
da proporcionalidade. Além
disso, conforme a fiscalização, houve reincidência

por parte da empresa, o que
ocasionou prejuízo a um
número indeterminado de
consumidores. “Se de fato
a multa não foi aplicada no
mínimo, é inegável estar
muito aquém do máximo,
não se revelando desproporção entre a infração apontada e o valor de multa fixado,
tampouco ilegalidade ante a
divergência de valores aplicados em casos análogos”,
afirma a decisão, que teve
relatoria do desembargador
Antonio Carlos Cedenho.
O magistrado também explicou que “a gradação da
multa não está relacionada
à quantidade de variações
encontradas nos produtos
fiscalizados, mas, sim, apenas ao fato infracional em
si, de forma que a gravidade
não está ligada à quantidade dos desvios constatados,
mas apenas ao fato irregular
apurado, qual seja, a mera

existência da irregularidade
comprovada”.
Entre os produtos analisados, os peritos concluíram
que amostras do caldo de

carne foram reprovadas por
apresentarem conteúdo nominal de gramas diferentes
daquele descrito na embalagem.

Petrobras libera plantas de processamento
de gás natural para outras empresas
A Petrobras iniciou procedimentos para dar acesso
aos demais produtores de
gás natural no Brasil às suas
unidades de processamento
do insumo. De acordo com
o modelo em implantação,
a companhia passará a atuar
como processadora de gás
natural fornecido por outros
agentes. Com a medida, a
Petrobras reafirma seu comprometimento em contribuir
para o desenvolvimento de
um mercado de gás aberto,
competitivo e sustentável no
país.
A Petrobras está informando os potenciais interes-

sados sobre suas unidades de
processamento de gás, o modelo de negócio a ser adotado
e os procedimentos de oferta
e contratação. A capacidade
de processamento de gás natural será ofertada em duas
etapas: oferta de capacidade aos agentes que possuem
direitos sobre a produção de
gás natural provenientes de
campos em produção, de forma a garantir a continuidade
da produção de óleo e gás do
país (1ª etapa, já em curso); e
oferta da capacidade de processamento disponível (após
negociações da 1ª etapa) aos
demais agentes interessados

(2ª etapa, que será realizada
anualmente).
Atualmente, a Petrobras
compra os volumes de gás
natural dos demais produtores, onshore e offshore,
no Brasil, processa nas suas
unidades, contrata o transporte por meio de dutos e
revende o gás às distribuidoras estaduais de gás natural.
Quando o novo modelo for
implementado, os produtores de gás natural não precisarão, necessariamente, vender o gás para a Petrobras.
Os produtores poderão contratar parte da capacidade de
processamento da Petrobras

e continuarão sendo proprietários do gás produzido e
de todos os seus derivados,
possibilitando que negociem
diretamente seus produtos
com o mercado.
Plantas
As unidades de processamento de gás natural são
plantas industriais em que
há a separação das frações
de hidrocarbonetos existentes no gás, dando origem a
diversos produtos, entre eles
o gás natural, dentro das especificações próprias para
consumo.

Aprovada proposta para micros renegociarem débitos com a União
Os pequenos negócios terão uma nova chance de renegociar suas dívidas. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade nesta
quarta-feira o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 9/20,
do deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), que permite às micro e pequenas empresas realizarem a negociação de débitos com a União,
segundo a Lei do Contribuinte Legal (13.988/20). A
proposta seguirá para o Senado e, caso seja aprovada
sem vetos, irá para sanção
presidencial.
A proposta foi relatada
pelo deputado Gustinho
Ribeiro
(Solidariedade/
SE), que acolheu algumas
emendas, como a que abre
novo prazo para que as micro e pequenas empresas

possam optar pelo Simples
Nacional. O regime de tributação especial previsto na Lei Complementar
estabelece normas gerais
relativas ao tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas
de pequeno porte no âmbito dos poderes da União,
dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios,
mediante regime único
de arrecadação, inclusive
das obrigações acessórias,
como o cumprimento de
obrigações trabalhistas e
previdenciárias.
Com as novas regras,
aprovadas de forma virtual
pela Câmara dos Deputados,
a Lei do Contribuinte Legal
sancionada no mês passado,
permite ao governo realizar
negociações chamadas de

transação resolutiva de litígio quanto a dívidas com a
União. Isso pode ser feito de
maneira administrativa, judicial ou de créditos inscritos em dívida ativa. Conforme a lei 13.988 deste ano, as
MPE têm desconto de 70% e
prazo de até 145 meses para
pagamento do débito. Para
firmas maiores, o desconto é
de 50% e o prazo é de até 84
meses.
“Não são medidas adotadas em função da crise, mas
que podem ajudar nesse momento”, observa Silas Santiago, gerente da Unidade de
Políticas Públicas do Sebrae
Nacional. Ele explica que o
projeto aprovado não representa um refinanciamento
de dívidas ivididas (Refis),
mas a regulamentação de um
processo em que o empreen-

dedor pode renegociar seus
débitos que estão na dívida
ativa da União.
“Essa norma permite que
os empregos sejam preservados, já que os empregadores podem dialogar com
o Fisco e pagar de acordo
com a sua capacidade”, disse Bertaiolli à Agência Câmara. “A MP é do ano passado, quando ninguém imaginava essa pandemia, mas
se encaixa perfeitamente
neste momento”, continuou
o parlamentar. O vice-lider
do governo, capitão Alberto
Neto (Republicanos-AM),
observou que a aprovação
é importante neste período
de crise: “A renegociação
é essencial dentro da perspectiva de recuperação dos
empregos e dos pequenos
empresários”.

Pequenos produtores de castanha sentem a pandemia
A comercialização dos produtos da sociobiodiversidade
tem sido impactada pelos reflexos da pandemia de covid-19.
Os contratos internacionais de
compra da castanha-do-brasil
nas principais cooperativas do
setor, por exemplo, foram cancelados e a aquisição do produto suspensa. Segundo o acompanhamento realizado pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o mercado
limitado deve ser sentido por
mais de 4 mil pequenos produtores da sociobiodiversidade,
que correm o risco de suspender suas atividades.
A lata de dez quilos da
castanha-do-brasil era comercializada a R$ 25 até o
início de janeiro, mas já chegou a ser vendida por R$ 12
em algumas comunidades.
Como o produto está em plena safra, a situação pode se
agravar nos próximos meses.
Diante deste cenário, os produtores estão suspendendo a
coleta da castanha.
Além do mercado externo

parado, o consumo interno
também é limitado. Muitas
agroindústrias que processam a castanha estão fechadas, sem condições para beneficiar a produção. Quanto
às feiras, outra possibilidade
de escoamento do produto,
estão fechadas ou funcionando com horário restrito.
Os pequenos produtores
encontram ainda outros desafios para a sobrevivência do
setor, como questão da logística. “A adoção das medidas
restritivas de locomoção limita não só o trânsito de pessoas
como também gerou reflexo
no escoamento da produção”,
explica a gerente de Produtos
da Sociobiodiversidade da
Conab, Ianelli Loureiro. “O
agroextrativismo está quase parado em estados como
Amazonas, Acre e Amapá.
Neste último, a produção
ocorre em áreas de difícil
acesso e número reduzido de
adquirentes, e com a suspensão dos contratos de exportação e queda da demanda inter-

na, o preço caiu muito”.
De acordo com o levantamento, a redução da comercialização
ocasionou
forte impacto na renda das
populações extrativistas do
país, que ainda enfrentam
dificuldades para obter o
auxílio emergencial. “Nós
temos a possibilidade de intervenção com o pagamento
de subvenção para os produtores de castanha no âmbito
da Política de Garantia de
Preços Mínimos para produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), algo que

não acontecia desde 2009
em função da estabilização
do mercado, mas que agora
apontam a necessidade em
alguns estados, por estarem
abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo federal”, explica Ianelli. “No
entanto, esses pequeno produtores necessitam também
do apoio da sociedade e da
iniciativa privada local no
sentido de adquirir esse produto, para que eles possam
utilizar o benefício da complementação financeira que
a política oferece”.

Imóvel com Sandra Sevidanes

Elevador para ônibus
Um elevador para elevar ônibus da marca Wayne, com
capacidade para 15 mil toneladas, em estado de uso, funcionando, avaliado em R$ 60 mil para a primeira data, na
terça-feira (9) às 12h45. O leilão será simultâneo (online
e presencial) de forma que todos os lances ofertados presencialmente serão computados na plataforma de lances
para que todos os participantes tenham chances iguais de
arrematação – pessoas físicas capazes e as pessoas jurídicas regularmente constituídas podem participar da hasta
pública.
O valor de execução é de R$ 3.375,00. A segunda praça
será pela melhor oferta, desde que não seja vil, na terçafeira (16) às 12:45 no Auditório do Fórum Trabalhista,
na Rua do Lavradio,132, 10º andar, Centro (RJ), com a
leiloeira Sandra Sevidanes. Os interessados em participar
do leilão devem se cadastrar no site da leiloeira e na plataforma de lances online www.brbid.com e solicitar habilitação com 48 horas de antecedência.
Além do elevador, Sandra e sua equipe estão vendendo veículos, equipamentos, imóveis, móveis e objetos de
decoração e no website www.sevidanesleiloeira.com.br
onde estão listados os pregões marcados, o escritório da
leiloeira está na na Avenida Treze de Maio, 47 sala 913,
Centro (RJ) para mais informações. O segundo leilão,
onde só serão aceitos lances superiores a 50% do valor
atribuído na avaliação/reavaliação do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram – na venda se dará
livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das
dívidas, em especiais as tributárias, no preço.

Automóvel no pregão de Alexandro Lacerda

Veículos apreendidos
O Detro, Departamento de Transportes Rodoviários
do Estado do Rio de Janeiro, com o leiloeiro público
Alexandro da Silva Lacerda, venderá de forma virtual
no website rebocarleiloes.com.br os veículos conservados, sucata inservível identificado e sucata inservível
não identificado (automóveis e motocicletas), retidos e/
ou removidos, não reclamados por seus proprietários,
que serão entregues aos arrematantes livres e desembaraçados de débitos anteriores ao leilão, outros débitos
serão por conta dos arrematantes, ficando o arrematante
responsável pelo registro perante o órgão executivo de
trânsito, vistorias e demais procedimentos para transferência do veículo.
As descrições dos lotes estarão disponíveis no portal
detro.rj.gov.br e após a realização do leilão e confirmação do pagamento do lote, serão regularizados os documentos. A visitação pública será em Campo Grande
- Estrada do Pedregoso, 1798 e em Deodoro – Estrada
São Pedro de Alcântara (RJ), na próxima quarta e quinta-feiras (3 e 4) das 10h às 16h, conforme detalhamento,
onde é permitida, exclusivamente, avaliação visual dos
lotes, sem manuseio, experimentação, retirada/substituição de peças etc.
Outros detalhes também podem ser encontrados no
website do leiloeiro (alexandroleiloeiro.com.br) onde
também está com data marcada o pregão presencial/online dos veículos apreendidos pela Transguard, nesta terça-feira (2) às 10h e as informações para participar dos
leilões on line. É preciso que o usuário crie um login e
uma senha, que são pessoais e intransferíveis, onde o seu
cadastro será liberado em até 24 horas após a aprovação
do departamento jurídico. Outras informações podem ser
encontradas com o leiloeiro Alexandro em seu escritório
da Avenida Barroso, 90, grupo 606, Centro (RJ).
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CNseg contesta lei do RJ que veda cancelamento
de plano de saúde durante a pandemia
A Confederação Nacional
das Seguradoras (CNseg)
contesta, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Lei
estadual 8.811/2020 do Rio
de Janeiro, que impede as
operadoras de suspender ou
cancelar planos de saúde por
falta de pagamento durante
a situação de emergência do
novo coronavírus.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6441
foi distribuída ao ministro

Luís Roberto Barroso.A norma também determina que,
após o fim das restrições, as
operadoras deverão possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor antes de
suspender ou cancelar o plano, veda a cobrança de juros
e multa e estende as disposições aos microempreendedores individuais (MEIs), às
micro e pequenas empresas e
aos optantes do Simples Nacional.

A autora da ação sustenta usurpação da competência privativa da União
para legislar sobre direito civil e seguros e que a
norma interfere indevidamente na dinâmica econômica da atividade empresarial, em clara ofensa ao
princípio da livre iniciativa. Outro argumento apresentado é de que a norma
estadual viola o princípio
da isonomia, ao introdu-

zir uma disparidade nas
obrigações das operadoras
de planos de saúde tendo
como único critério o aspecto territorial. Não é
razoável, segundo a CNseg, que apenas no Rio
de Janeiro existam regras
adicionais e distintas, sem
previsão em norma federal, pois não há diferença entre as seguradoras e
os segurados que firmam
contrato em outro estado.

Qualicorp: novo superintendente comercial
e mudanças na estrutura de vendas

Patrick Zeiger

A Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, anunciou na última
semana a chegada de Alessandro Courbassier para o
comando da superintendência comercial no Estado do
Rio de Janeiro e na região
Sul. O executivo, que possui
quase 30 anos de experiência
no setor de saúde suplementar, vai inaugurar uma nova
etapa da estratégia de descentralização das operações
comerciais da Qualicorp.
A regionalização das atividades de vendas da empresa tem como base o respeito
e o foco nas características
de cada mercado, a valorização dos seus corretores e a
ampliação dos laços de parceria com as operadoras de
atuação nacional e também
regional.
Com uma vasta bagagem
profissional, Courbassier é
formado em administração
e possui especialização em
corretagem de seguros. O
executivo acumula passagens por grandes empresas
do setor de saúde suplementar, incluindo a Assim
Saúde, em que ocupou a posição de diretor Comercial,
e a Administradora de Benefícios Clube Care, atuando como CEO da empresa.

Esta é a segunda passagem
de Alessandro Courbassier
pela Qualicorp. Entre 2011 e
2017, o profissional ocupou
a posição de superintendente comercial e alcançou expressivos resultados.
“É com muito orgulho e
satisfação que chego para
fazer parte desse projeto da
Qualicorp e do novo jeito
Quali de ser. A Companhia
sabe da importância do corretor para o setor de saúde
e nosso foco é ter uma proximidade muito grande com
esse profissional. Nosso
trabalho terá como objetivo
oferecer ao corretor cada
vez mais oportunidades de
vender, com novos produtos,
mais customizados e acessíveis para a população de diferentes regiões brasileiras.
Vamos ampliar muito o leque de opções para o cliente
e trazer inúmeras novidades
para os corretores”, destaca
Alessandro Courbassier.
Com a chegada do executivo, a estrutura da superintendência de vendas da
Companhia fica estabelecida da seguinte forma: Cláudio José Pardal segue comandando a área comercial
em São Paulo. Alessandro
Courbassier passa a liderar a
equipe de vendas no Estado

pessoa tenha acesso a uma
rede nacional de profissionais
especializados gratuitamente.
No atual cenário da pandemia do novo coronavírus (covid-19), a plataforma oferece
o serviço de chat online com
dentistas 24h, para orientações odontológicas. Além de
conversar e esclarecer dúvidas, é possível tirar fotos da
boca de frente, perfil direito e
esquerdo para melhor interação com o dentista.
Segundo o fundador do
projeto, Marcelo Schettini, o
app NuWay Dental é a evolução do serviço odontológico feito para atender todas as
classes e lugares do Brasil,
além de ser uma alternativa
perfeita durante o período de
distanciamento social.
“É o caminho mais rápido
e simples, sem burocracia
para conectar quem procura
um dentista ao dentista, na
especialidade que a pessoa
precisa, para agendamento dos procedimentos mais
simples aos mais complexos.
Possibilitando ao usuário um
excelente atendimento e experiência”.
Demanda
Como resultado da pesquisa nacional, efetuada com

Fenacor critica fala de
superintendente da Susep
Em nota, a Federação
Nacional dos Corretores de
Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização,
de Previdência Privada, das
Empresas Corretoras de
Seguros e de Resseguros
(Fenacor) “lamenta e repudia, de forma veemente, a
postura insensível e desumana da superintendente da
Susep, Solange Vieira, que,
em absoluto desrespeito aos
familiares dos mais de 25
mil brasileiros mortos em
decorrência da pandemia do
novo coronavírus, afirmou,
segundo reportagem publicada pelo jornal Extra do dia
26 de maio, ser ‘bom que as
mortes se concentrem entre
os idosos’, acrescentando
que isso ‘melhorará nosso
desempenho
econômico,
pois reduzirá nosso déficit
previdenciário’.”
A fala foi citada pelo epidemiologista Julio Croda,
ex-chefe do Departamento

de Imunização e Doenças
Transmissíveis do Ministério da Saúde, em entrevista
ao jornal.
Segundo a Fenacor, “é
absolutamente inaceitável e
inconcebível que seja esse o
sentimento que move a pessoa que dirige a autarquia
responsável por supervisionar o mercado de seguros e
de previdência privada, cuja
principal missão é exatamente a de proteger a vida
e amparar as pessoas. A brutalidade e a falta de empatia
demonstradas pela superintendente da Susep causam
repulsa na sociedade brasileira e nos faz questionar
uma vez mais se ela reúne
as mínimas condições para
ocupar o posto de comando de um órgão do governo, cujo foco precisa estar
direcionado para ajudar as
pessoas a superarem a mais
grave crise na saúde pública
dos últimos 100 anos.”

Zurich doa R$ 4,4 milhões
para enfrentar pandemia

Courbassier: ‘Vamos ampliar muito o leque
de opções para o cliente e trazer inúmeras
novidades para os corretores’
do Rio de Janeiro e na região
Sul. Wilson Nunes Vieira
é o responsável comercial
em Minas Gerais e na região Centro-Oeste, enquanto
Emerson Rogério dos Santos lidera a operação de vendas nas regiões Norte e Nordeste. A superintendência
comercial passa a se reportar
para Elton Hugo Carluci, vice-presidente Comercial, de
Inovação e Novos Negócios.
“O corretor de planos de
saúde é essencial para que
a população tenha acesso à
medicina privada de qua-

lidade. Ele conhece como
ninguém as características
dos clientes de cada região
e de cada nicho de mercado.
Por tudo isso, resolvemos
ajustar a estrutura Comercial para que possamos estar
ainda mais próximos ao corretor e, consequentemente,
do nosso cliente. Aqui na
Quali, esse é o nosso jeito
de pensar e trabalhar com o
corretor”,afirma Carluci. Assista à apresentação de Alessandro Courbassier: https://
youtu.be/kulZDVDy2tc

Maior acesso odontológico no Brasil durante pandemia
Atualmente cerca de 27
milhões de brasileiros nunca
foram ao consultório odontológico. De acordo com
dados da Associação Brasileira de Odontologia (ABO),
essa é a realidade daqueles
que nunca foram ao dentista.
Como forma de sanar essa
demanda, a NuWay Dental,
aplicativo inovador lançado pela ONG multinacional
SOS Dental, democratiza
e descomplica o acesso aos
serviços odontológicos, permitindo a todos encontrar e
contatar um dentista de forma gratuita e online.
A ONG SOS Dental tem
como objetivo principal levar, através de mutirões,
dentistas às áreas mais pobres do país, bem como atender vítimas de grandes catástrofes. Em 2013 lançaram a
ação “Dentista na Favela”,
onde promoveram consultas
domiciliares de urgência aos
moradores do Complexo do
Alemão no Rio de Janeiro.
Para tentar suprir a necessidade de apoio odontológico
durante o período de isolamento social, a equipe desenvolveu a nova frente do
projeto, a NuWay Dental.
Por se tratar de um negócio social e autossustentável,
o app permite que qualquer
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700 pessoas entre fevereiro e
março de 2019, 94% acredita
que ter um serviço odontológico disponível é essencial
para a família. A pesquisa
também mostrou que 53%
nunca teve plano odontológico, 34% teve a última
consulta há mais de 6 meses,
e 90% usaria um aplicativo
onde pudesse encontrar dentistas com descontos em tratamentos.
O aplicativo NuWay Dental oferece ao paciente, além
da possibilidade de falar
com dentistas 24h por dia
e sete dias por semana, dicas de saúde bucal, acesso a
uma lista de dentistas de diversas especialidades, perto
do cliente, agendamento de
consultas por meio da rede
de profissionais credenciados, tabela diferenciada em
tratamentos, avaliações e
consultas e possibilidade de
pagamentos em até 10x sem
juros.
O aplicativo está disponível para ser baixado gratuitamente no iOs App Store e Google Play. Após o
download, é possível ficar
na versão gratuita ou optar
pela assinatura de um pacote individual, no valor de R$
10 reais por mês. Com isso,
pode contar com urgências

odontológicas, acesso à rede
de dentistas especializados,
tabela de preços e tratamento
diferenciados, além de parcelamentos em até 10x sem
juros. No pacote familiar é
possível garantir esses benefícios para até 4 pessoas.
Cenário
De acordo com a última
Pesquisa Nacional de Saúde
(PNS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), divulgada em 2015,
11,7% da população nunca
havia ido ao dentista, que
correspondia a cerca de 16
milhões de brasileiros. Apenas 6,67% dos brasileiros
possuíam plano odontológico e 8 milhões de pessoas
com mais de 30 anos já usavam ou usaram próteses.
Ainda de acordo com a
pesquisa, 12,8% das pessoas
com mais de 35 anos tinham
apenas 20 dentes, somente
3,8% das crianças estavam
livres de cáries, e 3 em cada
4 idosos não tinham dentes.
O guia interativo é uma alternativa também aos 88%
da população que não possuem planos odontológicos,
de acordo com dado da JRS,
empresa de informação sobre o ramo de seguros.

A seguradora Zurich,
em parceria com Z Zurich
Foundation (entidade do
Zurich Insurance Group
que se dedica a investimentos em projetos comunitários) e Zurich Santander,
está destinando R$ 4,4 milhões em ações sociais para
ajudar no enfrentamento da
pandemia do coronavírus
no Brasil.
Os R$ 4,4 milhões serão
direcionados para ajudar o
Hospital e Pronto Socorro Delphina Rinaldi Abdel
Aziz, de Manaus, a adquirir
um milhão de EPIs para os
1.500 profissionais de saúde
da unidade, que estão envolvidos com o atendimento a
pacientes de Covid-19 (lu-

vas e aventais descartáveis,
máscaras cirúrgicas, óculos
de proteção, e uma unidade
da rede estadual de saúde,
com máscaras N95, entre
outros itens de segurança).
Os recursos também serão
direcionados para a produção de 110 mil testes rápidos
de Covid-19, destinados a
hospitais e pontos de serviço
público no país, permitindo o resultado ao paciente
em apenas 20 minutos. As
instituições trabalham para
aumentar a número de tratamentos, construindo hospitais de emergência para
fornecer 200 leitos com foco
no apoio a pacientes necessitados de ventilação permanente.

Unimed do Brasil cria
Central de Leitos em SC
O Sistema Unimed conta
atualmente com 127 hospitais em sua rede própria, com
10.644 leitos - sendo 2.168
leitos de UTIs. Para ajudar a
gerenciá-los de maneira ágil
e eficiente durante a pandemia do novo coronavírus,
a Unimed do Brasil criou,
em parceria com a Unimed
Santa Catarina, a Central de
Leitos.
Essa Central, que já se
encontra em funcionamento, está localizada em Joinville (SC) e está estruturada para ajudar, durante a
pandemia, as cooperativas
na busca por vagas de internação nos hospitais próprios do Sistema Unimed,
fazendo a interface das necessidades e disponibilidades para a transferência de
pacientes 24 horas por dia,
7 dias por semana.
A dinâmica é a seguinte:
as cooperativas que necessitarem transferir pacientes para outras localidades
acionam a Central de Leitos pelo telefone 0800 649
7129. Em seguida, os funcionários da Central consultam a base de dados de
Serviços Próprios da Unimed do Brasil e entram
em contato com os hospitais próprios do Sistema
mais próximos do paciente.
Caso o leito seja encontrado, ocorre a notificação ao
solicitante, que é responsável por todo o processo de

transferência - comunicarse com a outra instituição,
repassar o quadro clínico
do paciente e providenciar
sua remoção. Caso não seja
encontrada nenhuma vaga
após cinco tentativas, a
Central retorna com a negativa.
“O Sistema Unimed tem a
preocupação com o cuidado
adequado com as pessoas,
sobretudo neste momento
de pandemia. E só podemos
fazer isso se nossas cooperativas puderem trabalhar de
maneira integrada. É neste
sentido que foi estruturada
a Central de Leitos Unimed,
que oferece uma gestão ágil
e eficiente dos leitos próprios de nosso Sistema para
garantir que nossos beneficiários possam ter um melhor
acesso à estrutura apropriada
para seu tratamento e recuperação”, afirma Orlando
Fittipaldi Júnior, diretor de
Gestão de Saúde da Unimed
do Brasil.
Ainda, estabelecimentos
da rede própria têm reestruturado seus fluxos de
atendimento, remanejando
as UTIs de modo a separar pacientes da Covid-19
dos demais, além de erguer
hospitais de campanha e
centros de triagens fora das
unidades clínicas principais, de modo a evitar que
pessoas ingressem nas alas
com risco de infeção desnecessariamente..
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Fintech dos EUA entra no
mercado de crédito do Brasil
PayPal, parceira
da Captalys,
tem foco nas
inquietações na
hora de pedir
empréstimo
A fintech norte-americana PayPal fez parceria com
a Captalys e estreou nesta
quarta-feira no mercado de
crédito no Brasil. O objetivo
da fintech (até então atuando
somente como empresa de
pagamentos online) é fornecer crédito para os seus 350
mil parceiros comerciais no
Brasil.
A solução de crédito será
para empresas que tenham
uma conta do PayPal no
país. “Trata-se de uma parceria cujo impacto tende a ser
ainda maior neste momento
em que muitas empresas foram duramente afetadas pela

pandemia da Covid-19, com
novos desafios aos empreendedores nacionais”, informou a fintech.
O serviço do PayPal já
está funcionando e os empréstimos vão de R$ 5 mil
até R$ 2,5 milhões. As taxas
começam a partir de 1,99%.
As duas empresas não disseram o volume que pretendem fornecer de crédito às
empresas com essa parceria.
O PayPal estima que, com
base nos testes-pilotos, até
30% de sua base pode aderir
ao produto nos próximos três
anos.
A parceira brasileira está
fornecendo a infraestrutura tecnológica e o funding
para a operação, contou
Margot Greenman, cofundadora e CEO da Captalys,
que tem R$ 10,4 bilhões em
ativos sob gestão. “O acesso ao crédito é complexo e
decepcionante no Brasil”,
resumiu Paula Paschoal, diretora geral da subsidiária
brasileira do PayPal, ao site
NeoFeed. “Os juros são al-

tos e há muita burocracia”,
ressaltou.
O PayPal, que tem capital
aberto na Nasdaq e vale US$
172,5 bilhões, já atua com
crédito em outros países.
Desde 2013, já fez 900 mil
operações de crédito para
300 mil empresas, somando
US$ 15 bilhões de empréstimos.
A solução se chama “Crédito para o seu Negócio” e
é voltada a empresas de todos os tamanhos, com foco,
principalmente, nas MEIs
(microempresa individual)
e PMEs (pequenas e médias
empresas) que já são público-alvo do PayPal nos mais
de 200 mercados em que
atua. A PayPal iniciou testes
com o produto em dezembro
do ano passado.
Pesquisa
Segundo o Sebrae, as
PMEs representam 90%
das empresas que vendem
100% online e 75% do ecommerce no país. Por

outro lado, de acordo com
dados da McKinsey, 53%
delas não têm acesso a linhas de crédito. E 82% das
que tentam contratar crédito não conseguem. Foi com
base nesses dados que pouco antes do início da pandemia do coronavírus no Brasil, o PayPal e o Opinion
Box (plataforma de pesquisa online) realizaram uma
pesquisa de opinião sobre
as percepções de empresários e empreendedores
quando buscam crédito no
mercado.
Os resultados desta primeira edição do estudo intitulado “Crédito no Brasil
2020” apontam os gargalos
e oferecem caminhos para
ambos os lados: o de quem
empresta e o de quem toma
emprestado. Virtualmente,
a pesquisa ouviu 614 homens e mulheres acima de
18 anos, decisores em empresas de todo o país (via
questionário digital), entre
os dias 10 e 20 de janeiro deste ano.

Brasileiro paga mais com cartões no primeiro trimestre
Levantamento feito pela
Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de
Crédito e Serviços (Abecs)
mostrou que as compras pagas com cartões de crédito,
débito e pré-pagos somaram
R$ 475,7 bilhões no primeiro trimestre. Segundo os dados, foram movimentados
R$ 297,7 bilhões (+14,1%)
com cartões de crédito, R$
170,8 bilhões (+12,5%) com
cartões de débito e R$ 7,1 bilhões (+78,9%) com cartões
pré-pagos.
O resultado indica uma
leve desaceleração ante os
semestres anteriores, atribuída ao início de quarentena e isolamento social no
país devido à pandemia do
covid-19, apontou a Abecs.

Em quantidade, foram ao
todo 5,8 bilhões de transações com cartões ao longo
do primeiro trimestre, o
que representa um crescimento de 15,3% em relação
ao mesmo período do ano
passado.
No mês de março, o volume movimentado foi de R$
148,6 bilhões, 3,4% a mais
do que em março de 2019.
Mesmo com alta, esse foi
o menor crescimento desde
2007, e as estimativas indicam que os brasileiros deixaram de transacionar cerca de
R$ 20 bilhões com cartões
no mês.
As transações mais expressivas no início da quarentena foram registradas
em serviços básicos, educa-

ção e saúde (+35,3%), varejo alimentício (+29,6%)
e artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos
(+21,8%). Na outra ponta,
sofreram maior impacto
setores como tecidos, vestuário e calçados (-20,5%)
e turismo e entretenimento
(-17,9%).
Compras digitais
Os pagamentos digitais
feitos de forma não presencial durante as compras
eletrônicas chegaram a R$
86,7 bilhões no primeiro
trimestre, com crescimento
de 23,2%. Em março a alta
foi de 10,5%. “A tendência
é que esse segmento volte

a atingir um patamar mais
elevado de crescimento nos
meses seguintes dada a manutenção das políticas de
isolamento social”, diz a
Abecs.
Os pagamentos por aproximação cresceram 456%
no primeiro trimestre, movimentando R$ 3,9 bilhões.
Em março, já sob os efeitos
da quarentena, a alta foi de
385%, com volume de R$
1,4 bilhão.
Segundo a Abecs, mesmo com os efeitos da crise,
o setor de meios eletrônicos
de pagamento deve encerrar
o ano com saldo positivo e
transacionar em torno de R$
1,9 trilhão, com crescimento
entre 1% e 3% em comparação com o ano anterior.

Instituições têm até 1° de junho para aderir ao PIX
Em 1º de junho encerra-se
o prazo para que as instituições que queiram ofertar o
PIX, o pagamento instantâneo brasileiro, desde o seu
lançamento, em novembro,
solicitem a adesão ao Banco
Central (BC).
Nesta mesma data, inicia-se a etapa homologatória, que compreende a
realização de testes obrigatórios por parte das instituições financeiras e de pagamentos. O PIX permitirá
transferências e pagamen-

tos entre pessoas, empresas
e governo, a qualquer hora
do dia, inclusive no fim de
semana e em feriados, com
recebimento em poucos segundos, de forma segura e
prática, a partir da a leitura
de um QR Code ou apenas
informando o e-mail, número de celular ou CPF/CNPJ.
A etapa homologatória tem
o objetivo de garantir o
funcionamento do serviço
de pagamento. Nesta etapa,
serão realizados testes nas
plataformas operacionais

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF: 18.593.815/0001-97 - NIRE: 33.3.0031102-5
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação. Os Srs. Acionistas da
Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”) ficam convocados a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada, no dia 12 de junho de
2020, às 11hrs, na sede social da Companhia, na Av. Geremário Dantas, nº 1400,
lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP
22.760-401 (“AGE”), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar
o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Informações Gerais:
Os acionistas encontrarão os documentos e informações obrigatórias, incluindo a
proposta da administração, conforme previsto na Lei nº 6.404/1976 e na Instrução
CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento da matéria
acima, disponíveis no escritório da Companhia, na Avenida Geremário Dantas,
1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepágua, CEP 22.760-401, no seu site (www.
priner.com.br) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”) (www.b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais
ou procuradores, poderão participar da AGE munidos de documento de identidade
com foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante
artigo 126 da Lei 6.404/76. Com relação à participação por meio de procurador, a
outorga de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido
realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art.126, §1º, da Lei 6.404/76. Os
acionistas pessoas jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus
atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia não exigirá o reconhecimento de firma em procurações, assim como a notarização, consularização e tradução
juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior. Para fins de melhor
organização da AGE, a Companhia solicita, nos termos do art. 8º do estatuto social
da Companhia, o depósito prévio dos documentos necessários para participação
na AGE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, aos cuidados
do Departamento de Relações com Investidores. Ressalta-se que os acionistas
poderão participar da AGE ainda que não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGE, conforme o
disposto no art.5º, §2º, da ICVM 481/09. Não haverá votação a distância para a
AGE, nos termos da Instrução CVM 481. Rio de Janeiro, 27 de maio 2020. Pedro Henrique Chermont de Miranda, Presidente do Conselho de Administração

(SPI e DICT) e também
verificadas
experiências
do consumidor final, isto
é, se o aplicativo das instituições está amigável para
os clientes realizarem suas
transações. Testes como
o registro de chaves, ou
seja, o cadastro vinculando
a conta de um usuário ao
seu número de celular, por
exemplo, serão executados
por todas as instituições que
pretendem ofertar o PIX.
Nesta fase, serão utilizados
dados fictícios de clientes.

“À medida que nos aproximamos do lançamento do
PIX, precisamos verificar
o pleno funcionamento das
funcionalidades e sistemas”, explica Carlos Eduardo Brandt, chefe adjunto
no BC. “É a oportunidade
para as instituições simularem as operações, testarem
a capacidade de processamento de dados e promoverem os ajustes finais para
que o PIX esteja disponível
à toda a população a partir
de novembro.”

PETRA GOLD SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF 25.243.894/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 05 de junho de 2020,
às 7:00 horas em sua sede social na situada na Praça Floriano, 55, sala
1004, Centro da cidade do Rio de Janeiro para apreciar os seguintes itens
propostos pela atual Diretoria: 1.Autorização para constituir garantia para
ﬁança em instituição bancária. Para tomar parte e/ou votar na Assembleia
Geral o acionista deve provar a sua qualidade como tal apresentando,
enviando com até 02 (dois) dias de antecedência da data da respectiva
Assembleia Geral, o seu documento de identidade, para a sede da
Companhia, através do email: ﬁnanceiro@petragold.com.br. Os acionistas
representados por procuradores deverão exibir as procurações e seus
documentos de identidade até o mesmo momento e pelo mesmo
procedimento. Os originais dos documentos antes mencionados deverão
ser exibidos à Companhia até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos
da respectiva Assembleia Geral.
Eduardo Monteiro Wanderley - Diretor-Presidente.

Privatização fake eleva
ações da Copasa em 10%
As ações da Copasa chegaram a subir 10% no pregão
desta quarta-feira. Depois tiveram a alta reduzida para
acima de 6,5%. O motivo foi que o Governo de Minas
Gerais deu um passo no processo de privatização da companhia que comunicou ao mercado que recebeu ofício da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico autorizando a realização de consulta visando à contratação
de serviços técnicos necessários à estruturação e implementação do processo da sua desestatização. A Copasa diz
que manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos do assunto.
Contudo, de acordo com o Itaú BBA, a privatização é
improvável, dada a falta de apoio político, pois o Governo
de MG teria que contar com 60% dos votos de deputados
para eliminar a exigência constitucional de realizar um
referendo para aprovar a privatização. O banco também
aponta que a aprovação da lei de saneamento é crucial
para a privatização da Copasa e espera que isso aconteça
no Senado nas próximas semanas.
A XP Investimentos também considera muito remota a
possibilidade de privatização da companhia, pois o processo depende da aprovação do novo marco regulatório de
saneamento básico; das alterações na constituição estadual de Minas Gerais para autorizar processos de privatização e alterações em cláusulas do contrato mais relevante
da Copasa (Belo Horizonte) que afirmam explicitamente
que sua validade depende da manutenção da Copasa sob
controle estatal.
O Credit Suisse considera a notícia como positiva e
abre espaço e supõe que a empresa tenha um estudo pronto
ou bem encaminhado no momento que o PL do Saneamento seja aprovado, ressaltando que muitos investidores
acreditavam que este assunto estava “engavetado” mas o
sinal parece bastante positivo, não só para a Copasa, mas
para potencialmente outros ativos. De toda forma, pode
demorar algum tempo e depende de vários fatores.

Stone tem recuperação de 22,9% em maio
A Stone, empresa de meio de pagamento listada na Nasdaq, divulgou que seu lucro ajustado no primeiro trimestre
do ano foi de R$ 162,3 milhões, queda de 12,9%, refletindo as medidas para absorver os impactos do vírus chinês
que, no período ficaram em R$ 61 milhões, sendo R$ 35,8
milhões em despesas financeiras e R$ 25,2 milhões em
ajuda financeira a clientes e inadimplência. A companhia,
que possui capital aberto nos Estados Unidos, anunciou
que apesar da queda do volume das operações em março,
voltaram a subir 9% em abril e 22,9% até o dia 26 de maio.
Os analistas do Bradesco BBI viram com cautela essa
recuperação, uma vez que a empresa demitiu 20% de sua
equipe no início deste mês e, devido a isso, temem uma
deterioração no segmento de pequenas e médias empresas,
com muitos comerciantes fechando as portas entre junho e
julho, o que pesaria sobre o volume total de pagamentos.
Devido ao cenário de incertezas, os do Itaú BBA reforçam a importância das informações diárias sobre o mercado de meios de pagamento. E ressaltam que nesse contexto, a Cielo fornece informações diárias sobre o Índice
Cielo do Varejo Ampliado, com detalhamentos interessantes por setor. Acreditam que essas informações ajudem
os investidores a prever melhor o desempenho do volume
da PagSeguro, Stone e Cielo nos próximos trimestres.

E a Oi foi para o lixo
Em pouco mais de um mês, o rating da Oi rating passou do primeiro para o oitavo nível de lixo. A operadora
brasileira foi rebaixada de B- para CCC+ pela agência de
classificação Fitch, por causa das fracas tendências operacionais da empresa e deterioração do ambiente operacional brasileiro, o que dificultará o retorno da companhia ao
crescimento e embora a tenha liquidez adequada em 2020,
modelo de negócios e o desempenho financeiro são insustentáveis em relação aos requisitos de capex e serviço da
dívida em 2022 e além.

CVM abre 2 inquéritos envolvendo o IRB
A Comissão de Valores Mobiliários abriu dois inquéritos para investigar possíveis irregularidades envolvendo
a IRB Brasil. O primeiro envolve suposto conflito de interesse envolvendo a Squadra Investimentos, enquanto o
segundo tem origem em suspeitas levantadas pela Squadra
sobre as demonstrações financeiras do IRB.

Califórnia não registra nome do filho de Musk
O dono da Tesla e da Space X não registrou o filho,
de três semanas, com o estrambótico nome de X Æ A-12
Musk, pois a California, exige só as letras do alfabeto. O
casal substituirá o ‘12’ por ‘Xii’, o equivalente na numeração romana. Depois, ninguém reclamará de bulling.
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Tesouro pedirá ajuda
UE terá US$ 850 bilhões
financeira de US$ 4,01 bilhões para bloco sair da crise
Pela primeira
vez em 2 anos o
governo recorre
a organismos
internacionais

O Tesouro Nacional confirmou nesta quarta-feira que
solicitará um financiamento
externo de US$ 4,01 bilhões,
o equivalente a R$ 21,16
bilhões pelo câmbio desta
quarta-feira (R$ 5,276). O
dinheiro é para pagar parte
do auxílio emergencial de
enfrentamento à crise provocada pela pandemia de coronavírus.
A última vez que o país
recorreu a organismos internacionais foi em dezembro
de 2019, quando o Tesouro
assinou um contrato de US$
195 milhões com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o
fortalecimento da defesa
agropecuária.
Auxílio emergencial
Segundo o Tesouro, o empréstimo externo será usado
para pagar parte do auxílio
emergencial de R$ 600 (R$
1,2 mil para mães solteiras);
o Benefício Emergencial
(BEm), que complementa a
renda de trabalhadores com
contrato suspenso ou jornada reduzida durante a pande-

mia, e o seguro-desemprego,
cujos pagamentos têm subido por causa das demissões
nos últimos meses. O dinheiro também custeará parte da
ampliação do Bolsa Família.
De acordo com o Tesouro Nacional, os recursos do
empréstimo serão divididos da seguinte forma: US$
1,72 bilhão para o auxílio
emergencial, US$ 960 milhões para o Bolsa Família,
US$ 780 milhões para o
seguro-desemprego e US$
550 milhões para o BEm.
Os empréstimos serão pagos
de 15 a 35 anos, e os juros
não poderão superar 0,89%
ao ano, mais spread bancário (diferença entre o que os
bancos multilaterais captam
e emprestam).
A operação, explicou o
Tesouro, envolveria seis
organismos
multilaterais:
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco
Mundial, Corporação Andina de Fomento (CAF), o
KfW (banco estatal alemão)
e o Novo Banco de Desenvolvimento (que atende os
países do Brics).

ses. Isso porque o volume
de US$ 4 bilhões é pequeno
quando comparado com o tamanho da dívida pública externa, que encerrou abril em
US$ 40 bilhões (R$ 217,11
bilhões no câmbio do último
dia de abril).
Tradicionalmente, os pedidos de empréstimo a organismos multilaterais são
pedidos por estados e por
municípios. A utilização desse procedimento pela União
é rara e ocorre apenas para
investimentos. Para despesas correntes, o governo costuma obter os recursos dos
impostos e de emissões de
títulos da dívida pública no
mercado interno, mas Vital
explicou que a busca por financiamentos externos pode
ser vantajosa em relação aos
mecanismos
tradicionais
por causa do prazo longo e
porque as taxas do mercado
internacional estão relativamente mais atraentes que a
dos títulos da dívida pública.
“Não há nenhuma dificuldade de financiamento da dívida no mercado doméstico.
A operação com multilaterais contribui para fortalecer o caixa do Tesouro com
custos abaixo do custo de
captação do Tesouro e com
prazos de até 30 anos. Essa
operação com as agências
multilaterais tem volume pequeno quando comparado ao
estoque da dívida e não deve
alterar significativamente a
sua composição”, justificou
o coordenador.

Dívida pública
Segundo o coordenadorgeral de Operações da Dívida Pública, Luis Felipe
Vital, o empréstimo externo
não vai pressionar a dívida
pública, mesmo com a alta
do dólar nos últimos me-

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

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

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

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

A Comissão Europeia
apresentou
propostas
para um plano de recuperação e um orçamento
plurianual para a União
Europeia (UE). O plano
de reconstrução da UE,
apelidado de “Next Generation”, terá 750 bilhões de euros (US$ 825
bilhões), dos quais meio
bilhão de euros estarão
disponíveis na forma de
doações e o restante como
empréstimos, informou a
AFP nesta quarta-feira.
O executivo da comunidade planeja em sua
proposta, à qual todos os
27 devem dar sua aprovação, obter o dinheiro
nos mercados financeiros
emitindo dívida em nome
da UE, cujo principal seria reembolsado de 2028
a 2058.
A UE devolveria os
fundos por meio dos seus
sucessivos
orçamentos
plurianuais. Para isso,
Bruxelas propõe a criação de novos impostos,
como um digital, uma
taxa sobre plásticos ou o
mecanismo de carbono
na fronteira, para ajudar
a pagar os vencimentos.
Os países interessados
devem apresentar seus
planos de recuperação
com base em investimentos e reformas alinhados
com a transição ecológica e digital promovida
por Bruxelas, bem como

cumprir suas recomendações de reformas no
âmbito do chamado Semestre Europeu.
Os principais beneficiados seriam a Itália
(172,7 bilhões de euros)
e a Espanha (140,4 bilhões), os países mais
afetados pela pandemia,
seguidos de longe pela
Polônia
(63,8bilhões)
e pela França (38,7 bilhões). Cem bilhões iriam
para programas da UE.
O instrumento de recuperação estará ligado
ao futuro orçamento da
UE, o Quadro Financeiro Plurianual (QFP)
2021-2027, que deve financiar novas prioridades, como a transição
ecológica e digital, bem
como a política agrícola
tradicional.
A Comissão propôs
nesta quarta-feira dotálo com um total de 1,1 trilhão de euros, aos quais
se somam os 750 bilhões.
“Nosso orçamento comum está no centro do
plano de recuperação”,
de acordo com o comissário europeu Johannes
Hahn.
A primeira resposta da
UE à emergência do coronavírus foi mobilizar 540
bilhões de euros (cerca de
US$ 595 bilhões) em empréstimos para apoiar os
sistemas de saúde de seus
membros, mercados de

trabalho e empresas afetadas pelo confinamento.
O Mecanismo Europeu
de Estabilidade (MEE), o
fundo de resgate da zona
do euro, possui linhas de
crédito de precaução de
240 bilhões de euros que
serão usadas para pagar
os custos “diretos e indiretos” associados à emergência de saúde.
Itália e Espanha conseguiram impedir que o
MEE exigisse reformas
dos países interessados
em troca do empréstimo, como em um plano
de resgate tradicional. A
Comissão Europeia seria
simplesmente responsável por monitorar o uso
dos fundos.
Para ajudar os países a
pagar por seus planos de
desemprego temporário,
a UE criou o Sure, um
instrumento que, a partir
de 25 bilhões de euros em
garantias estatais, permitiria à Comissão obter
100 bilhões de euros nos
mercados.
Entraria em vigor até
o final de 2022. O Banco
Europeu de Investimento
(BEI) criou um fundo de
garantia europeu para
apoiar as PME. Dos 25
bilhões de euros, que países contribuirão de acordo com seu peso econômico, a instituição espera
mobilizar até 200 bilhões
de euros.

