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Brasil e EUA
somam 4 em
cada 10 mortes
por Covid
Em comum, 2 países
têm presidentes
que criam conflitos
com estados
Foram registradas 5.581 mortes
no mundo causadas pelo coronavírus nesta quinta-feira. O Brasil
sofreu com mais 1.156 óbitos, e
os Estados Unidos, com 1.379. Os
dois países somaram 44% das mortes no planeta. O número de mortes nos EUA, que estava em queda,
voltou a subir após o afrouxamento das medidas de quarentena e se
aproxima do registrado há uma semana.
Desde o início de março, morreram cerca de 159 mil pessoas a mais
do que era esperado normalmente
em 24 países europeus, disse nesta quinta-feira uma representante

da Organização Mundial da Saúde
(OMS), com “proporção significativa” desse pico ligada à Covid-19.
Até agora, mais de 2 milhões de
pessoas foram infectadas pelo coronavírus na Europa, um aumento
de 15% nas duas últimas semanas.
Rússia, Turquia, Bielorrúsia e Reino Unido lideram as novas infecções, informaram autoridades europeias da OMS. Mais de 175 mil
pessoas já morreram.
Embora o número de mortes em
excesso leve em conta todas as causas, Catherine Smallwood, especialista em Emergências da OMS,
disse que o fato mostra o impacto
da Covid-19.
“O que vimos muito claramente é
o que pico de mortalidade em excesso corresponde ao pico da transmissão da Covid-19 nesses países. Isso
nos dá uma indicação muito boa de
que uma proporção significativa dessas mortes em excesso está ligada e
se deve à Covid-19”, disse.

População ocupada
diminui em quase 5
milhões de pessoas
A taxa de desocupação no trimestre encerrado em abril de 2020
(fevereiro, março e abril) ficou em
12,6%, alta de 1,3 ponto percentual
em relação ao trimestre de novembro de 2019 a janeiro de 2020 e estável em relação ao mesmo trimestre de 2019 (12,5%).
A população desocupada teve
aumento de 7,5% frente ao trimestre móvel anterior, ou 898 mil pessoas a mais, indo para 12,8 milhões,
e 400 mil a mais que no ano passado. A população ocupada (89,2
milhões) caiu 5,2% em relação ao
trimestre anterior (4,9 milhões de
pessoas a menos) e de 3,4% (3,1
milhões de pessoas a menos) em relação ao mesmo trimestre de 2019.
Ambas as quedas foram recordes.
O nível da ocupação (percentual
de pessoas ocupadas na população
em idade de trabalhar) caiu para
51,6%, o menor da série histórica
iniciada em 2012. A taxa composta
de subutilização (25,6%) também
foi recorde da série.
A população subutilizada (28,7
milhões de pessoas) segue o mesmo triste recorde, crescendo 8,7%
(2,3 milhões pessoas a mais). A
população fora da força de trabalho (70,9 milhões de pessoas) apresentou nova alta histórica na série
iniciada em 2012, com mais 5,2
milhões de pessoas.
A população desalentada (5 mi-

lhões) foi igualmente recorde. O
percentual de desalentados em relação à população na força de trabalho ou desalentada (4,7%) também
foi inédito.
O número de empregados com
carteira de trabalho assinada no
setor privado (exclusive trabalhadores domésticos) caiu para 32,2
milhões de pessoas, menor nível
da série histórica. O número de
empregados sem carteira assinada
no setor privado (10,1 milhões de
pessoas) caiu 13,2% em relação ao
trimestre anterior e 9,7% contra o
mesmo trimestre de 2019.
O número de trabalhadores por
conta própria caiu para 23,4 milhões de pessoas, uma redução de
4,9% em relação ao trimestre anterior e de 2,1% frente igual período
de 2019. A taxa de informalidade
foi de 38,8% da população ocupada, representando um contingente
de 34,6 milhões de trabalhadores
informais, o menor da série, iniciada em 2016.
O rendimento real habitual (R$
2.425) subiu 2% frente ao trimestre
anterior e 2,5% relação ao mesmo
trimestre de 2019. Já a massa de
rendimento real habitual (R$ 211,6
bilhões) recuou 3,3% frente ao trimestre anterior (R$ 218,9 bilhões)
e ficou estatisticamente estável
frente ao mesmo período de 2019
(R$ 213,3 bilhões).

Supremo deve rejeitar pedido para
suspender inquérito de fake news
O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Edson Fachin enviou para julgamento no plenário
da Corte o pedido feito pelo procurador-geral da República, Augusto
Aras, para suspender o inquérito
que apura a divulgação de notícias
falsas e ameaças contra integrantes
da Corte.
No despacho, Fachin pediu à
presidência do tribunal preferência
no julgamento. O ministro é relator uma ação da Rede Sustentabilidade, protocolada no ano passado
para contestar a forma de abertura
da investigação.

Ministros do Supremo ouvidos
por órgãos de imprensa afirmaram,
sem se identificar, que o pedido de
Aras não tem chance de prosperar.
Ao menos sete ministros defendem
a continuidade das investigações
sobre fake news e ameaças aos
membros da Corte e a políticos.
Com base nas investigações
desse processo foram cumpridos
quarta-feira mandados de busca
e apreensão contra empresários e
acusados de financiar, difamar e
ameaçar os integrantes do tribunal
nas redes sociais. Todos são ligados
ao grupo de Bolsonaro.

Trump assina decreto para pressionar
Facebook, Google e Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta
quinta-feira uma ordem executiva
(espécie de decreto presidencial)
que permite a responsabilização
de Facebook, Google e Twitter em
processos. A decisão ocorre em
função das limitações impostas
pelas redes sociais a mensagens, a
maioria de apoiadores de Trump. O
próprio presidente teve um selo de
“fake” imposto a um de seus tuítes.
Em resposta à ordem presiden-

cial, a Câmera de Comércio dos
EUA divulgou comunicado em que
afirma: “Acreditamos que a liberdade de expressão e o direito ao
comércio são fundamentais para o
sistema norte-americano de livre
empresa. Independentemente das
circunstâncias que levaram a isso,
não é assim que as políticas públicas são feitas nos Estados Unidos.
Uma ordem executiva não pode ser
usada adequadamente para alterar a
lei federal.”

Petrobras vende
plataformas
como sucatas
em site de leilão

Número de
pedidos de seguro
desemprego passa
de 40 mi nos EUA

A Petrobras colocou em leilão as
plataformas P-VII, P-XII e P-XV,
ancoradas na Bacia de Campos, no
Estado do Rio de Janeiro. O anúncio encontra-se em um site de leilão.
As plataformas possuem as bandeiras do Panamá e Ilhas Marshall
e serão entregues às licitantes vencedoras no estado de conservação
que se encontram, conforme observação que consta no site alertando
o comprador.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho anunciou que os
pedidos de seguro-desemprego passam de 40 milhões em dez semanas.
Na semana passada, o número foi
de 2,1 milhões de pedidos. Há declínio seguido em relação às semanas anteriores. Na oitava semana,
houve o pico de 6,9 milhões de pedidos. Com a reabertura do comércio em alguns estados, a tendência
é que o número de pedidos continue
caindo.
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NOVOS TEMPOS
O Monitor Mercantil estreia hoje uma nova coluna,
Novos Tempos, com o professor Bayard Boiteux. Será
publicada às sextas-feiras,
na página 3. A coluna Fatos
& Comentários será publicada de sábado a quintafeira.
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O caso Jair Messias Bolsonaro
É assim, com o estudo de
caso real, que tantas vezes
com minhas e meus alunos
analisávamos as questões
jurídicas. O caso Jair Messias Bolsonaro, que surge a
partir de comportamento de
Sergio Moro ao exonerar-se
do cargo de ministro da Justiça, e ante as razões que a
tanto sublinhou, está em se
saber se Jair Messias Bolsonaro interferiu ilegalmente
no âmbito da Polícia Federal, ou não.
Na investigação em curso
– e ao que tudo indica prestes está a findar-se – tem-se
que:
1º – Jair Messias Bolsonaro, em mensagem encaminhada a Sergio Moro, via
celular, diz: “Moro: você
tem 27 superintendências,
eu quero apenas uma, a do
Rio de Janeiro”.
2º – Em nova mensagem,
mandada a 23 de abril, passado, e ante publicação no
site O Antagonista estampando que a Polícia Federal
estava no encalço de deputados bolsonaristas, disse
Jair Messias Bolsonaro a
Sergio Moro: “Mais um motivo para troca”.
3º – O delegado federal
Maurício Valeixo, então
diretor-geral da Polícia Federal, em seu depoimento,
afirmou que Jair Messias
Bolsonaro desde agosto de
2019 desejava trocar a chefia da Polícia Federal no
Rio de Janeiro. Disse mais:

que nunca pediu, formalmente, exoneração do cargo
que exercia, fazendo-o Jair
Messias Bolsonaro por ato
próprio.
4º – Os generais Augusto
Heleno, chefe do Gabinete
de Segurança Institucional,
e Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de Governo,
testemunharam que Jair Messias Bolsonaro, na reunião
ministerial do passado dia 22
de março, mencionou expressamente a Polícia Federal,
além de outros órgãos de inteligência, em tom crítico.
5º – O delegado federal
Carlos Henrique de Oliveira, depondo por uma segunda vez, disse ter se encontrado com Jair Messias
Bolsonaro, no ano passado,
provavelmente em outubro
ou novembro, no Palácio do
Planalto, em reunião intermediada pelo delegado federal Alexandre Ramagem.
No vídeo da reunião ministerial do dia 22 de março, Jair Messias Bolsonaro
diz, textual e agressivamente: “Eu não vou esperar f. a
minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus
porque eu não posso trocar
alguém da segurança na
ponta da linha que pertence
a estrutura nossa. Vai trocar!
Se não puder trocar, troca o
chefe dele! Não pode trocar
o chefe dele? Troca o ministro! E ponto final! Não estamos aqui prá brincadeira”.
(transcrição como repro-

duzida pelo jornal Correio
Braziliense de 23/5 – pg. 4).
Esses fatos já são bastantes a que se tenha por bem
caracterizada “a fumaça do
bom direito” – fumus boni
iuris – que é o que se exige ao ajuizamento de toda e
qualquer acusação pública
– denúncia – ante o Poder
Judiciário.
Com efeito, inquestionável as invectivas que culminaram, por parte de Jair
Messias Bolsonaro, na consolidação de ato de sua lavra, que sacramentou a demissão de Maurício Valeixo
da Direção-Geral da Polícia
Federal.

militares, que lhe são mais
chegados, desmentem objetivamente essa sua afirmação. Aliás, na edição do dia
14 de maio, na página 3, o
jornal Correio Braziliense
estampa frase lacônica de
Jair Messias Bolsonaro a dizer: “Ramos se equivocou”.
Referia-se, sem qualquer
base, eis que apresenta mera
e solta frase, ao depoimento do general Luiz Eduardo
Ramos como antes aqui se
realçou.
Também, e por óbvio, sua
ira não se voltava ao general
Augusto Heleno – inclusive
há passagem no vídeo em
que justifica a crítica à Abin
por carência de pessoal –
dada a notória amizade e ligação estreita entre ambos.
A sobrar, na área da segurança, o ministro Sergio
Moro a quem, inclusive, dirige ostensivo olhar quando
fala de: “Trocar o ministro”.
Assim apresentado o
caso, juridicamente impossível assuma o procuradorgeral da República diretriz
de arquivamento. Insisto: os
dados fáticos, incontroversos, são exuberantes à caracterização do fumus boni
iuris a validar a acusação
pública ante o Supremo Tribunal Federal.
Inequívoca a presença do
crime de prevaricação, assim tipificado no artigo 319
do Código Penal brasileiro:
“Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de

Demissão é crime
de prevaricação, e
não de advocacia
administrativa
Qual é a argumentação de
Jair Messias Bolsonaro para
pugnar pelo arquivamento
da investigação e o consequente não oferecimento da
denúncia? Simplesmente,
asseverar que na reunião do
dia 22 de abril não mencionara a Polícia Federal e que
tratava, usando unicamente
a palavra “segurança”, de
sua segurança e de seus familiares.
Ora, os depoimentos, inclusive de seus ministros

ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei,
para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal”. (grifei).
Portanto, Jair Messias
Bolsonaro ao demitir Maurício Valeixo do cargo de
Diretor-Geral da Polícia
Federal fê-lo em ato ilegal,
porque despido de qualquer
motivação válida, antes para
atender sentimento pessoal:
escudar familiares e amigos, como está, cristalino,
na transcrição de sua fala na
reunião ministerial.
E o ato é ilegal porque, na
dicção constitucional, a Polícia Federal não é Polícia
do Poder Executivo, mas,
e exclusivamente, polícia
judiciária, assim constituindo-se em órgão do Estado.
Eis a redação do artigo 144
- §1º - inciso IV, da Constituição Federal:
Artigo 144: “A segurança
pública, dever do Estado...
§1º A polícia federal, instituída por lei como
órgão permanente, estruturada em carreira, destina-se
IV- exercer, com exclusividade, a função de polícia judiciária, da União”.
(grifei).
Não cabe – como tenho
ouvido aqui e acolá – tipificar-se
criminalmente
a conduta de Jair Messias
Bolsonaro como advocacia
administrativa. O crime de
advocacia administrativa,
posto no artigo 321 do Có-

digo Penal brasileiro, define-se no: “Patrocinar, direta
ou indiretamente, interesse
privado perante a administração pública, valendo-se
da qualidade de funcionário
público”.
Ora, o presidente da República exerce “a direção
superior da administração
federal” nos termos do inciso II, do artigo 84, da Constituição Federal. Portanto, o
presidente da República não
necessita patrocinar interesse privado de ninguém ante
a administração pública. Ele
preside a administração pública federal.
E mais: aqui cogita-se da
edição de ato administrativo
concreto: a demissão ilegal
do diretor-geral da Polícia Federal. A incidência é,
portanto, plena do crime de
prevaricação, e não de advocacia administrativa.
Que o procurador-geral
da República, presente o
princípio reitor da atividade
do Ministério Público, que
é o princípio constitucional
da independência funcional – §1º do artigo 122, da
Constituição Federal – cumpra com o seu dever funcional e, no caso Jair Messias
Bolsonaro, acuse-o ante o
Supremo Tribunal Federal
pelo crime de prevaricação.

 Claudio Fonteles
Ex-procurador-geral
da República.
claudiofonteles.blogspot.com

STF, guardião da Constituição e da democracia
Ao tomar posse na
presidência do Tribunal
Superior Eleitoral, no início desta semana, o ministro Luís Roberto Barroso,
também integrante do Supremo Tribunal Federal,
disse, em seu discurso, que
o país enfrenta episódios
que demonstram tropeços
em relação à liberdade de
expressão, mesmo após as
garantias previstas pela
Constituição de 1988.
Em seu elegante pronunciamento, e presenciado por videoconferência
pelo presidente Bolsonaro
e pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e
pelo do Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e
pelo procurador-geral da
República, Augusto Aras,
e outras autoridades, o
ministro Barroso, dentre
outros tópicos abordados,
com serenidade e delicadeza, mas na temperatura
certa é necessária, disse
que “a liberdade de expressão deve ser tratada
como liberdade preferencial em uma democracia.
A democracia pressupõe a
livre circulação de dados,
opiniões e ideias”, acrescentando que ela também
é pressuposto para outras
liberdades, como o exercício dos direitos.

Barroso
também
demonstrou
preocupação com o que chamou de
populismos autoritários.
“Quando só existiam biograﬁas
chapas-brancas
autorizadas, se comprometia a capacidade de
compreensão. O mundo
vive hoje um surto de democracias liberais por um
conservadorismo
intolerante, populismo e um
totalitarismo. Os populismos autoritários tendem
a ter grande animosidade
em relação às instituições
intermediárias. Eles gostam de ter comunicação
direta por redes sociais,
evitando, por exemplo, a
imprensa.”
Sempre com um lucidez
ímpar, e preciso na escolha das palavras e linha de
raciocínio, Barroso falou
também que pode não haver censura expressa, mas
uma tentativa indireta de
compreender a liberdade
de expressão. “Em uma
democracia, deve haver
confrontos de ideias, de
argumentos, e disputar,
num espaço público, sua
prevalência, de modo que
quem recorre à violência
não tem razão.”
Sem citar nomes, mantendo o tom sereno, como,
aliás, é peculiar ao min-

istro, ele alﬁnetou o ministro da Educação, que,
na assombrosa reunião
ministerial de 22 de abril,
chamou os integrantes do
STF de vagabundos e defendeu a prisão dos 11 que
integram a Corte. “Mais
grave do que o ataque ao
Supremo é o país que não
tem projeto adequado
para a educação.”

mocracia, o Supremo está
sujeito à crítica pública e
deve estar aberto ao sentimento da sociedade. Cabe
lembrar, porém, que o
ataque destrutivo às instituições, a pretexto de
salvá-las, depurá-las ou
expurgá-las, já nos trouxe
duas longas ditaduras na
República.”
Para o ministro, a falta
de educação produz vidas
menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos
e um número limitado de
pessoas capazes de pensar
criativamente um país melhor e maior. “A educação
mais do que tudo, não pode
ser capturada pela mediocridade, pela grosseria e por
visões pré-iluministas do
mundo. Precisamos armar
o povo com educação, cultura e ciência.”
O ministro aﬁrmou,
outrossim, que a internet,
ao mesmo tempo em que
teve capacidade de democratizar o acesso à informação, se degenerou para
se transformar em um
veículo de desinformação,
com campanhas de desinformação e de ódio. “Essa
questão é um dos temas
cruciais. As mídias sociais
têm de ser parcerias da
Justiça Eleitoral e impedir a disseminação dessas

‘Só quem não
soube a sombra
não reconhece
a luz que é viver
em um Estado
de direito’
Ainda em seu discurso,
uma peça histórica, Barroso falou que “só quem
não soube a sombra não
reconhece a luz que é
viver em um Estado constitucional de direito, com
todas as suas circunstâncias. Nós já percorremos
e derrotamos os ciclos do
atraso. Hoje, vivemos sob
o reinado da Constituição, cujo intérprete ﬁnal
é o STF. Como qualquer
instituição em uma de-

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

milícias digitais.” Ainda de
acordo com o Barroso, nas
mídias sociais, prevalece o
ódio onde deveria prevalecer a disputa pelo melhor
argumento.
O novo presidente
do TSE, que substitui a
ministra Rosa Weber e
tem como vice o ministro
Luiz Edson Facchin, ambos do STF, aﬁrmou, na
última terça, dia 26, que
deve pautar, em breve,
a cassação da chapa do
presidente Bolsonaro e do
vice-presidente Hamilton
Mourão. Segundo ele, o
prazo máximo é de três
semanas para que o tema
seja alvo de julgamento
na Corte.
De acordo com Barroso, sua gestão deve seguir
a regra geral de acompanhar a ordem cronológica
dos pedidos de liberação
pelos relatores das ações.
Devem ser analisadas inicialmente duas ações judiciais que pedem a cassação
de Bolsonaro e Mourão:
a primeira movida por
Marina Silva (Rede) e a
segunda por Guilherme
Boulos (Psol). O julgamento das representações
começou em novembro de
2019.
O discurso de Barroso
foi uma verdadeira aula

Administração/Redação/Oﬁcinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280
Telefone: (21) 3849-6444

de Direito Constitucional, no mesmo nível que
ele costuma ministrar na
Uerj, onde é professor e
queridíssimo por seus alunos. Obviamente, o teor
do discurso Barroso deve
ter constrangido a alguns
“presentes” em sua posse,
mas Barroso não poderia
ter sido mais feliz em suas
palavras e construção do
seu brilhante pronunciamento. Uma verdadeira
Aula Magna.
E assim como Barroso,
todos os outros dez ministros do STF durante toda
esta semana saíram em
defesa do Brasil, da democracia e em uma defesa inabalável pelo que
prega e dita a Constituição Cidadã do saudoso
Ulysses Guimarães. A
nota lida ontem pelo vicepresidente do STF, Luiz
Fux, e escrita a quatro
mãos com o presidente da
Corte, Dias Toﬀoli, deixa
clara a união de todos os
membros do STF, nesse
momento em que o presidente da República quer
rasgar a Carta Magna do
Brasil, com seus arroubos
e comportamento insano e
tresloucado.

 Paulo Alonso
Jornalista.
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STF ainda não definiu o uso do whatSapp
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Hoje, início uma nova fase na minha caminhada profissional. Pela primeira vez em 60 anos, vou assinar uma
coluna semanal. Devo confessar que é um desafio mas que
vai me dar prazer. Espero conseguir semanalmente trazer
novidades e despertar sua curiosidade. Agradeço ao Marcos de Oliveira, diretor do jornal, o convite e a confiança.

Cozinha afetiva
Em tempos de pandemia, a historiadora e pesquisadora de história da gastronomia, além de cozinheira, Ana
Roldão lançou o projeto “Cozinha Afetiva”, que semanalmente oferece cardápios diferentes e sofisticados, que
aprendeu com sua avó Cacilda Rodão, exímia anfitriã.
“Minhas memórias alimentares são afetivas e de avó.
Foi ela que me ensinou a pilotar as panelas e as enormes
formas de bolo, que até hoje sinto o cheiro que perfumava a casa”, diz Roldão, nascida em Portugal mas apaixonada pelo Rio, que esta semana ofereceu mousse de
truta defumada, escondidinho de mandioquinha e bacalhau e como sobremesa creme catalana ao perfume de
laranja, entre outras iguarias. Maiores informações e encomendas que são entregues na cidade do Rio, através do
WhatsApp (21) 97140-7815.

Livro ‘Mãe’
A cantora e compositora piauiense Patricia Mellodi,
radicada Rio, onde inclusive foi nomeada Embaixadora
do Turismo do RJ, acaba de lançar um livro extremamente
original. Pela editora Venusia, o livro Mãe traz 1001 lições
de vida, que nos ajudam a pensar melhor o mundo, refletir
sobre nossas atividades e nosso papel na sociedade.

Cieth on line
A Escola Técnica de Turismo Cieth, dirigida pelo professor Marcos Neves, com várias filiais em todo o Estado
do Rio de Janeiro, fez e continua fazendo uma verdadeira
revolução. Construiu um ambiente virtual no Facebook,
onde as aulas são ministradas, atividades complementares desenvolvidas e lives com o corpo docente.

Lives
Falando em lives, a Associação dos Embaixadores de
Turismo do Rio, sob a coordenação de Viviane Fernandes,
vem entrevistando inúmeras personalidades que trazem
conteúdo e entretenimento. Viviane consegue que os participantes façam perguntas em tempo real e assim participem
efetivamente das transmissões. Nesta sexta, por exemplo, é
dia do Davi Bispo, do Bar do Davi, às 14 horas, que é um
exemplo de sucesso, que está se reinventando através do
delivery. Sempre no instagram @niceviaapiaturismo

Nice Via Apia Turismo
A famosa operadora aderiu à campanha da Abav –
Associação Brasileira das Agências de Viagens: “Não
cancele sua viagem e sim remarque”. Com tal fato, conseguiu que 90% de seus passageiros remarcassem suas
viagens para janeiro de 2021.

Doutorado na Unirio
O cirurgião plástico Rawlson de Thuin tem aproveitado o seu tempo para assistir aos módulos de seu doutorado online e iniciar sua tese de doutorado, que será
inovadora mas que ainda não pode ser revelada.

Vale do Café Convention & Visitors
Bureau
O Vale do Café Convention, dirigido por Luciana
Delamare, tem feito um trabalho estupendo de comercialização dos destinos da região. Com parcerias com o
Instituto Preservale e outras entidades, vem preparando
inúmeras ações. Uma delas, que já está pronta, é um guia
para visitar o Vale do Café, com recomendações de segurança para prestadores de serviços turísticos e turistas.

TCM
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro,
presidido por Thiers Montebello, tem conseguido manter todas as suas atividades através de um trabalho de
informatização à distância. É um case de sucesso para o
Brasil, inclusive com sessões plenárias dos conselheiros
e apreciação de assuntos vitais.

YouTube

Preservação do
sigilo não foi
considerado
com Dilma

Pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes
suspendeu o julgamento pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão
desta quinta-feira, do julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 5527 e da Arguição de
Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 403,
que têm como questão comum a possibilidade de suspensão dos serviços de mensagens pela internet, como
o aplicativo whatsapp, pelo
suposto descumprimento de
ordens judiciais que determinem a quebra de sigilo das
comunicações.
Ao criticar as medidas judiciais visando punir o uso
indevido das redes sociais,
o presidente Jair Bolsonaro
que elas representam uma
interferência indevida na
privacidade. Para reforçar o
seu ponto de vista disse que
sempre defendeu a liberdade
de expressão por considerála base de um regime democrático. No entanto, não
lembrou seus seguidos destemperos quanto ao papel
do jornalismo profissional,
xingando e até impedindo do
formular perguntas,
Para o ministro Edson
Fachin, que votou na sessão
desta quinta-feira, os direitos
digitais também são direitos
fundamentais. Votaram os
relatores das ações, ministra
Rosa Weber e Edson Fachin,
que entendem que o sigilo
das comunicações, inclusive
pela internet, é uma garan-

Presidente fala
em Aras no STF
Durante live semanal
pelas redes sociais, Jair
Bolsonaro afirmou, nesta
quinta-feira, que o procurador-geral da República, Augusto Aras, pode ser indicado a uma vaga no Supremo
Tribunal Federal. Segundo
ele, Aras não deve ser indicado para nenhuma das duas
vagas que serão abertas em
seu mandato, mas deixou
claro que “se aparecer uma
terceira vaga, espero que
ninguém ali do STF desapareça, mas o Augusto Aras
entra fortemente na terceira
vaga”.

Celso Mello quer
enquadrar Heleno
O ministro Celso de
Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou o
envio ao procurador-Geral
da República, Augusto
Aras, de três petições sobre o possível enquadramento do general Augusto
Heleno na Lei de Segurança Nacional e crime de
responsabilidade. Os despachos são desta quartafeira (27).
General da reserva, Au-

tia constitucional. Em seus
votos, os relatores afastam
qualquer interpretação das
normas do Marco Civil da
Internet (Lei 12.965/2014)
que permita que, por meio
de ordem judicial, as empresas deem acesso ao conteúdo
de mensagens criptografadas
ponta-a-ponta. Segundo eles,
a lei autoriza apenas o fornecimento de informações não
protegidas por sigilo, os chamados metadados, referentes
ao usuário e à utilização do
aparelho. Os ministros também consideram inviável
qualquer determinação judicial que possa enfraquecer
a proteção criptográfica de
aplicações da internet.
Moro x Dilma
Mas em março de 2016 o
juiz Sérgio Moro tornou pública a quebra de sigilo telefônico que traz conversas do
ex-presidente Lula. As conversas foram gravadas pela
Polícia Federal e incluíam
uma ligação entre Lula e Dilma. Em uma das gravações,
os dois preparam um “termo de posse” a ser assinado.
Além disso, o monitoramento sugere uma tentativa de
influência no Ministério Público e no Judiciário.
Ao tornar públicas as
gravações de telefonemas
entre a presidente Dilma
Rousseff e o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o
juiz federal Sergio Fernando Moro divulgou material
ilegal. Na época, de acordo
com professores de Direito
e advogados ouvidos pela
ConJur, os grampos não poderiam ter perdido o sigilo,
por dois motivos igualmente gravesPrimeiro, porque
se um dos participantes da
conversa tem prerrogativa
de foro por função, caberia à
primeira instância mandar as

gusto Heleno é ministrochefe do GSI (Gabinete de
Segurança Institucional) da
Presidência da República e
fez ameaças após interpretar, talvez apressadamente,
um despacho do decano da
corte.

O holocausto
de Weintraub
Criticado por órgãos ligados a Israel por comparar
a ação da Polícia Federal à
ação da polícia política nazista na Alemanha de Adolf
Hitler, Abraham Weintraub
afirmou em seu Twitter “ter
o direito de falar do Holocausto” e que “não precisa
de mais gente atentado contra sua liberdade.”
O ministro afirmou ainda
ser neto de católicos e de sobreviventes dos campos de
concentração nazistas e ilustrou a postagem com uma
foto. “Não falem em nome
de todos os cristãos ou judeus do mundo. FALO POR
MIM! Tive avós católicos e
avós sobreviventes dos campos de concentração nazistas. Todos eram brasileiros.
TENHO DIREITO DE FALAR DO HOLOCAUSTO!
Não preciso de mais gente
atentando contra MINHA

Quem está um canal cheio de novidades no YouTube é
o artista plástico Anderson Thivers. Ele conta que nunca
imaginou que fosse utilizar tal instrumento para conversar com seu publico e que está dando certo.

Novas lideranças
A politica carioca precisa de uma mexida em seu
“status quo” com novas ideias e prioridades. Quem tem
despontado como uma novidade é o professor Mauricio
Werner, que pretende se candidatar a vereador nas próximas eleições. Traz as bandeiras da Educação, do Turismo
e do Desenvolvimento Sustentável.

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.
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provas para a corte indicada.
No caso, a presidente Dilma só pode ser processada
e julgada (em casos de crimes comuns) pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme
manda o artigo 102, inciso
I, alínea “b”, da Constituição
Federal.
A única decisão que Moro
poderia tomar a respeito da
gravação seria enviá-la ao
Supremo, para que lá fosse decidido o que fazer com
essas provas: abrir inquérito,
abrir ação penal, arquivar,
devolver etc. De acordo com
a explicação do professor de
Processo Penal da USP Gustavo Badaró, agora que
Moro abriu o sigilo sem questionar o Supremo, se houver
qualquer indício de crime
cometido pela presidente nas
conversas, as gravações não
poderão ser usadas.
O julgamento começou na

sessão de quarta-feira (27)
e foi retomado nesta quinta com o voto do ministro
Edson Fachin, para quem a
proteção de privacidade não
é apenas uma proteção individual, mas a garantia instrumental do direito à liberdade
de expressão. Em seu entendimento, a garantia do direito
à privacidade e à liberdade
de expressão nas comunicações é condição para o pleno
exercício do direito de acesso
à internet, ou seja, os direitos
digitais são também direitos
fundamentais. Ele considera
que o impacto tecnológico
das mudanças porque passa
a sociedade exige uma atualização permanente do alcance
dos direitos e das garantias
fundamentais, de forma que
os direitos que as pessoas
têm offline (fora da internet)
também estejam protegidos
online.

Ordens absurdas não se cumprem
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou
a falar um palavrão para dizer que a situação política
atual acabar. Em pronunciamento em frente ao Palácio do Alvorada na manhã
desta quinta-feira disse que
a operação autorizada na
véspera pelo STF e realizada pela PF (Polícia Federal)
no inquérito das fake news
é inadmissível, e que tudo
tem um limite.
Questionou especialmente as decisões monocráticas
de ministros da Corte, como
a autorização para a operação dada por Alexandre de
Moraes. “As coisas têm
limite. Ontem foi o último
dia e peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que
ousam se julgar mais poderosas que outros que se coloquem no seu devido lugar,

que respeitamos. E dizer
mais: não podemos falar em
democracia sem Judiciário
independente, Legislativo
independente para que possam tomar decisões. Não
monocraticamente, mas de
modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra!”,
disse, em discurso transmitido pela CNN Brasil.
Incomodado com o fato
de o inquérito do STF mirar a sua rede de apoiadores
nas redes sociais, Bolsonaro
classificou a investigação
como um atentado à democracia e, por várias vezes,
exaltou o princípio de “liberdade”, que deve ser defendido. Para culminar foi
taxativo: “Ordens absurdas
não se cumpre”. Trata-se de
um bom exemplo para quem
está sendo chamado para
cumprir ordens judiciais.

LIBERDADE!”, escreveu o
ministro no Twitter.”

há pouco o secretário da Receita Federal, José Barroso
Tostes Neto.
Segundo o secretário,
apesar de a entrega das declarações neste ano estar em
ritmo superior ao do mesmo
período do ano passado, a
Receita concordou em prorrogar o prazo depois de ouvir
relatos de contribuintes confinados em casa com dificuldades em obter documentos
na empresa ou de conseguir
recibos com clínicas médicas para deduzirem gastos.

Bolsonaro e
a escravidão
Em mais uma ato deplorável que revela a face do
governo que está no pode,
Jair Bolsonaro se dirigiu ao
deputado Hélio Lopes (PSLRJ), que é negro, perguntando se o parlamentar gostaria
de continuar sendo seu “escravo”.
O comentário foi feito
quando Bolsonaro reclamava sobre notícias veiculadas
na imprensa, que, segundo
ele, são “exatamente o contrário” do que o noticiado.
“Tudo [de] que me acusam é exatamente o contrário: ditador que não respeita
mulher, que não respeita negro, que não respeita nordestino…”, afirmou.

Declaração de IR
até 30 de junho
Cerca de 32 milhões de
pessoas físicas ganharam
mais dois meses para entregarem a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. O prazo, que acabaria
em 30 de abril, foi estendido
para 30 de junho, anunciou

Emergencial
pode ter 4ª parcela
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quintafeira que o governo deve
propor uma quarta parcela
do auxílio emergencial, atualmente em R$ 600, mas que
o valor ainda está em estudo
pelo governo, que poderá
reduzi-lo.
“Nós já estudamos uma
quarta parcela com o Paulo Guedes. Está definindo o
valor, para ter uma transição
gradativa e que a gente espera que a economia volte a
funcionar”, afirmou o presidente durante sua live semanal, transmitida pelas redes
sociais.

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.
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DECISÕES ECONÔMICAS

Ronaldo
Ferraz
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Braga
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Pré-candidatos disputam
audiência na internet
Nas eleições deste ano, um novo capital político está
em disputa: o alcance nas redes sociais. Quem está conseguindo mais visualizações em suas aparições nas redes sociais está se sentindo em vantagem. Aliás, as lives
(apresentações ao vivo) na internet entraram de vez nas
agendas dos políticos. Pré-candidatos a prefeito e a vereador não podem ir à rua nem promover reuniões com
simpatizantes por causa do coronavírus. O jeito é tentam
interagir com os eleitores através das lives. O problema é
que está tudo muito igual. Em um seriado da Netflix, um
candidato à presidência norte-americana ficou 24 horas ao
vivo conversando com eleitores na internet. Fica a dica!

Cerca de 70% dos namorados
pretendem dar presentes
Pesquisa da Social Miner
apontou que 57,8% dos entrevistados já estão decididos a comemorar o Dia dos
Namorados, apesar da pandemia, e outros 18,9% ainda
estão indecisos. Entre eles,
67,2% pretende comprar
presentes, sendo 31,8% em
lojas virtuais. Entre aqueles
que pretende celebrar e comprar um presentinho, mais da
metade deve investir entre
R$ 51 e R$ 200, sendo que
42,8% deve manter o tíquete
da compra em até R$ 100.
De acordo com o levantamento, enquanto em 2019
poucos optaram por investimentos entre R$ 101 e R$
500, em 2020 esse número passou de 24,3% para
47,2%. Esse número pode
significar que com o momento que estamos vivendo
o público tenha se permitido
investir mais na celebração
e nas relações, satisfazendo
suas necessidades emocionais e por entretenimento.
Ainda falando do perfil dos
respondentes, a maioria é
casada (45%), e os mais en-

gajados em celebrar a data
são aqueles com faixa etária
entre 30 e 49 anos.
Para aqueles que ainda
não se decidiram, os bons
preços ou promoções são os
principais fatores que fariam
com que mudassem de ideia.
Em relação a gênero, entre
aqueles que querem celebrar
a data, 71,8% dos homens,
estão propensos a comprar
presentes. E quanto ao que
vão comprar, a pesquisa
mostrou que praticamente
todas as categorias apresentaram um crescimento na intenção de compra em relação
às edições anteriores da data.
Nesse contexto, o segmento de eletrônicos e informática cresceu de 20,9%
para 29,6% entre o foco dos
interessados de 2019 para
2020 e destacam-se também
moda e acessórios, beleza e
cosméticos, além de valepresentes - uma alternativa
mais cautelosa para quem
está inseguro na hora de escolher um produto online e
que, por isso mesmo, pode
ter crescido junto ao público

que está experimentando o
varejo online pela primeira
vez.
Com uma base composta
por mais de 43 milhões de
cadastros, a Social Miner
também está mapeando o
comportamento do consumidor e os impactos da Covid-19 no varejo virtual.
Outro levantamento, realizado com 734 consumidores
do estado do Rio de Janeiro
pelo Instituto Fecomércio de
Pesquisas e Análises (IFecRJ), ligado à Federação do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado do Rio
de Janeiro, mostra que, para
25,3% o consumo de bens
de alto valor foram postergados; para 56,4% foram
suspensos; e apenas 18,3%
não suspenderam ou prorrogaram, o que explica a forte
queda observada nas vendas
de bens duráveis.
A experiência de compras virtuais deve se firmar.
O levantamento mostra que
os fluminenses estão mais
conectados.
Atualmente,
73,6% afirmam ter feito

compras no ambiente digital.
O estudo mostra que mesmo
depois da quarentena, 78,5%
devem continuar fazendo
compras pela internet, o que
equivale a aproximadamente
623 mil novos consumidores
fluminenses no canal virtual.
A pesquisa também procurou saber qual foi o comportamento da população do
estado na última semana, e
descobriu que 62,2% não
frequentaram espaços públicos. No mesmo período,
60,2% afirmaram ter ido,
com pouca frequência, comprar mantimentos. O encontro com amigos e familiares
também sofreu uma grande
redução, pelo menos para
81,6% dos fluminenses que
disseram não ter visitado casas de conhecidos ou de familiares, respeitando o isolamento social. Outros 84,5%
de moradores do estado não
utilizaram transporte público e 52,4% afirmaram não
ter saído de casa por outros
motivos senão os motivos
listados acima, nos últimos
sete dias.

André Ceciliano

Redução da mensalidade escolar
Deputados esperam que o governador Wilson Witzel
sancione logo a lei que garante desconto de 30% nas mensalidades escolares. Aprovada esta semana na Alerj, a lei
será um alívio para muitos pais que enfrentam dificuldades financeiras por conta da pandemia do coronavírus. A
aprovação da matéria não foi fácil e o texto foi alterado
várias vezes. O autor original da proposta, o presidente
da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), participou de
várias rodadas de discussão com outros parlamentares e
representantes dos estabelecimentos de ensino. No final,
o texto aprovado teve a coautoria de outros 33 deputados.

Dr. Serginho

Anistia para quem
descumpriu a quarentena
As medidas de isolamento social no estado ainda nem
acabaram e o deputado Dr. Serginho (REP) já quer anistia
para os comerciantes que foram ou ainda serão multados
por desrespeitar a legislação vigente mantendo seus estabelecimentos em funcionamento durante a pandemia do
coronavírus. Em projeto apresentado na Alerj, o deputado
pede anistia das multas para shoppings, comércios de rua,
quiosques e até vendedores ambulantes autuados entre 17
de março até o término da vigência do Decreto Estadual
46.984, de 2020, que reconhece o estado de calamidade
pública em razão da grave crise de saúde.

Homenagem aos heróis da pandemia
A Câmara Municipal do Rio está criando o Diploma
de Reconhecimento e Gratidão aos trabalhadores envolvidos em atividades essenciais durante a pandemia de Covid-19. A homenagem, proposta da Mesa Diretora, terá
que ser votada em cinco sessões consecutivas. Os vereadores poderão distribuir os diplomas para profissionais da
área de saúde e trabalhadores de transportes públicos, segurança pública, coleta de lixo, supermercados, drogarias
e farmácias, frentistas, entregadores de mercadorias como
alimentos e medicamentos, entre outros.

Fim dos cortes nos fins de semana
O Senado aprovou esta semana, por votação unânime
o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto que
proíbe o desligamento de serviços públicos como água e
energia elétrica nas sextas-feiras, fins de semana e feriados. O projeto ainda depende se sanção presidencial para
entrar em vigor. A relatora do projeto, senadora Kátia
Abreu (PP-TO), resolveu manter o substitutivo ao texto
original, do senador Weverton Rocha (PDT-MA), aprovado pelo Senado em dezembro do ano passado. Foi mantida a cobrança de taxa de religação por falta de pagamento.

Adiamento das eleições
O Senado decidiu que vai esperar até o dia 30 de junho
para decidir se vota ou não o adiamento das eleições municipais deste ano por causa da pandemia de coronavírus.
Antes, uma comissão vai ao presidente do Tribunal Superior Eleitora, ministro Luís Roberto Barroso, para discutir com ele as alternativas que poderão ser adotadas. Para
adiar a votação, o Senado precisa votar uma Proposta de
Emenda Constitucional.

Ministério da Saúde corta cerca de
R$ 10 milhões em verbas para diálise
A crise financeira das clínicas de diálise que prestam
serviços ao Sistema Único
de Saúde (SUS) no Brasil
contabiliza mais um capítulo dramático. O Ministério
da Saúde cortou cerca de R$
10 milhões do pagamento
dos serviços prestados por
meio da Terapia Renal Substitutiva (TRS) nos meses de
março e abril, sendo que os
estabelecimentos ampliaram
sua demanda no último ano.
A Associação Brasileira dos
Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) criticou a
medida e cobra esclarecimento de como serão pagas
estas diferenças, que inviabilizam o tratamento aos mais
de 140 mil renais crônicos
do país, sem considerar os
custos adicionais advindos
do atendimento aos pacientes suspeitos ou contaminados com o Covid-19.
De acordo com a ABCDT, a portaria Nº 662, de
1º de abril de 2020, estabelecia, de forma excepcional,
que no período de 90 dias,
a transferência de recursos
aos estados, Distrito Federal
e municípios, referentes à
produção de serviços prestada por estabelecimentos
de saúde com financiamento
pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, seria feita com base na média
da produção aprovada no 2º
semestre de 2019. De acordo com informações da Coordenação de Média e Alta
Complexidade do Ministério
da Saúde, pagamentos realizados a partir da competência de abril seguem a Lei Nº
13.992/2020 e Portaria Nº
1.124, de 7 de maio de 2020
(que substitutiu a Nº 662),
considerando a média dos
últimos 12 meses.
Conforme esclarece a associação, nos últimos meses
algumas clínicas de diálise,
devido à alta demanda de
pacientes e à solicitação do
gestor, chegaram a dobrar
sua capacidade de atendimento, portanto, dobrando

o valor da produção mensal.
Diante desta contradição, a
ABCDT cobra do Ministério da Saúde esclarecimento urgente de como serão
pagas estas diferenças, uma
vez que os estabelecimentos já estão em insolvência
financeira, pois sobrevivem
há quase quatro anos sem
reajuste no valor da tabela do SUS. Dois casos graves de prejuízo seriam, por
exemplo, do Grupo Daher,
de Belém (PA), que em 2019
atendia 89 pacientes e hoje
atende mais de 200, um crescimento de 125%. Por sua
vez, a Clínica de Nefrologia
Debora Paula de Castro, de
Campo Limpo (SP), atendia
uma média de 80 pacientes
e atualmente ultrapassa os
130, resultando perda de receita de R$ 90 mil por mês.
“Precisamos de uma resposta imediata do Ministério
da Saúde de quando serão
pagas essas diferenças, pois
as clínicas não têm a mínima condição de arcar com
mais esse prejuízo, que pode
impactar no tratamento de
milhares de pacientes. As
clínicas ainda foram gravemente atingidas pela crise
do coronavírus. Além do reajuste dos insumos e EPIs,
foram feitas novas contrata-

ções para atender os pacientes com suspeição ou confirmação da doença”, explica o
presidente da ABCDT, Yussif Ali Mere Junior. Yussif
reforça que a população dialítica, já considerada de alto
risco e constituída em grande parte por pacientes diabéticos e com comorbidades,
precisa manter tratamento
nas mais de 700 unidades de
diálise do país.
Pleito emergencial
Em março, a ABCDT e
a Sociedade Brasileira de
Nefrologia (SBN) haviam
formalizado ao MS aporte
financeiro que seria direcionado às particularidades do
cuidado com pacientes que
realizam TRS, garantindo as
condições de segurança aos
profissionais que atendem
estes pacientes fora do ambiente hospitalar e reduzindo
o risco de novas contaminações.
Na esfera legislativa, a
ABCDT, a SBN e a Federação Nacional de Associações
de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil (Fenapar)
buscam mobilizar deputados
para a subscrição do Projeto
de Lei nº 2270/2020. Proposto pela deputada Carmen

Zanotto, o incentivo seria
disponibilizado por meio de
uma fatura extra mensal para
custear o aumento dos custos
dos insumos da dialise, de
R$ 257 milhões para o conjunto das clínicas de diálise
que oferecem serviços para
o SUS. O montante, que considera em torno de R$ 2.250
por paciente, faria frente aos
custos dos quatro primeiros
meses da pandemia, referente ao período de 15 março de
2020 a 15 de julho de 2020.
Entre as medidas que precisam ser adotadas nos casos
de pacientes renais crônicos
suspeitos ou positivos ao
Covid-19, estão a aquisição
de equipamentos de proteção
individual, a criação de local
próprio de isolamento para
a Covid-19 nas unidades de
diálise, a abolição do reuso
nos casos de pacientes infectados confirmados. Estão
sendo consideradas a contratação emergencial de pessoal
qualificado para atender esses pacientes, viabilizando
a criação de turnos extras
para realizar hemodiálise
nos infectados, além do pagamento de hora extra para
funcionários que poderão
vir a cobrir o turno de outros
funcionários afastados por
contraírem a covid-19.
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Concessões de crédito encolheram em abril
Redução:
empresas (31%),
famílias (18,2%) e
em 25,5% no total

Os juros cobrados pelos
bancos recuaram em abril,
mas as novas concessões de
crédito caíram no mês passado, informou nesta quintafeira o Banco Central (BC),
ao divulgar as Estatísticas
Monetárias e de Crédito.
Empresas e famílias conseguiram pegar emprestados
R$ 295,5 bilhões dos bancos
em abril. Esse valor total foi
16,5% menor do que o registrado em março, na comparação com ajuste sazonal. No
caso das empresas, a queda foi
de 21,1% e das famílias, recuo
de 13,2%. Sem o ajuste para
o período, a redução ficou em
31% para as empresas, em

18,2% para as famílias e em
25,5% no total.
No acumulado do ano até
abril, comparado ao primeiro quadrimestre de 2019,
as concessões totais cresceram 13,2%, compostas por
expansões de 24,2% para
pessoas jurídicas e de 4% a
pessoas físicas (dados com
ajuste sazonal).
O chefe do Departamento
de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, destacou que houve
uma “redução importante” nas
concessões em abril. “Essa redução foi além do fator sazonal”. Ele explicou que a série
dessazonalizada busca ajustar
as concessões pela quantidade de dias úteis de cada mês,
sendo que abril teve dois úteis
a menos que o anterior, além
de considerar fatores que
ocorrem tipicamente em cada
mês do ano. “Quando a gente
elimina esses fatores e torna a
série mais comparável, ainda
assim houve uma redução nas
concessões”, disse.
Apesar desse resultado,

Rocha ressaltou que as concessões para financiamento
do comércio exterior foram
impulsionadas pela alta do
dólar em março e chegaram a
crescer 300%. Assim, quando
chegou abril, essas concessões
se reduziram na comparação
com março. “Podemos olhar
isso com aquela velha metáfora do copo meio cheio e o
copo meio vazio. No caso das
modalidades ligadas a comércio exterior, no mês de março,
tivemos um estímulo muito
grande a essas concessões que
cresceram quase 300%.” Ele
disse que a alta do dólar “fez
com que fosse mais vantajoso
para as empresas anteciparem
as suas operações”.
As modalidades de empréstimos são divididas em
dois tipos: o crédito livre e
o direcionado. No caso do
crédito livre, os bancos têm
autonomia para emprestar o
dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros
cobradas dos clientes. Já o
crédito direcionado tem re-

gras definidas pelo governo,
destinados, basicamente, aos
setores habitacional, rural,
de infraestrutura e ao microcrédito.
Crédito livre
As concessões do crédito
livre para empresas e famílias
chegaram a R$ 265 bilhões,
em abril, com queda de 28,3%
na comparação com março.
No caso do crédito para as
empresas (como desconto de
duplicatas, antecipação de faturas de cartão, capital de giro
entre outros), o recuo chegou
a 33,7% e para as pessoas físicas, a 20,8%.
Crédito direcionado
Já as concessões do crédito
direcionado chegaram a R$
30,5 bilhões, com aumento de
14% em relação a março. O
crescimento para as empresas
foi de 36,7% e para as pessoas
físicas, de 3,4%.

Mulheres estão investindo mais na bolsa de valores
Levantamento da empresa
iHUB Investimentos revela
que as mulheres estão entre
o público que mais demonstrou interesse em entrar na
bolsa de valores entre os
meses de março e abril. De
acordo com Paulo Cunha,
sócio fundador da iHUB, as
mulheres que estão entrando na bolsa neste momento
não tinham experiência com
ações antes, tem entre 30
e 45 anos, e nível de pós-

graduação. Geralmente são
executivas ou profissionais
autônomas em sua maioria.
O levantamento foi realizado com base em 1,5 mil
clientes ativos da iHUB e a
chegada de mais de 60 novos
investidores entre março e
abril na carteira da empresa.
“Historicamente mulheres
apresentam menor disposição para entrar no mercado de
ações. Seja por receio quanto
a volatilidade ou mesmo por

terem um perfil mais conservador. Dito isso, elas eram as que
possuíam um maior espaço na
carteira para aproveitar a queda que aconteceu e foram para
cima”, explica Cunha.
Ainda segundo o levantamento, como as taxas SELIC
e CDI seguem muito baixas,
houve uma disposição maior
em assumir riscos. Além das
mulheres, aqueles que estavam de fora do mercado de
ações nos últimos três anos

e não aproveitaram a alta
que o mercado ofereceu,
também passaram a investir
na bolsa. “É como se agora fosse a oportunidade que
todos estavam aguardando.
Sem dúvida é uma mudança com relação as crises e
ao momento de aversão ao
risco, que passamos mais recentemente como, greve dos
caminhoneiros e delação do
Joesley Batista”, comenta
Cunha

Quarentena impulsiona abertura de mais de 100 mil lojas online
Lançado no final de março, o projeto Salve os Pequenos (www.salveospequenos.
com.br) contabiliza em dois
meses mais de 6 mil pequenos negócios cadastrados
e recebeu mais de 250 mil
acessos. Pesquisas recentes
da Associação Brasileira de
Comércio Eletrônico (ABComm) revela que a quarentena foi responsável por
impulsionar a abertura de
mais de 100 mil lojas online
no Brasil.
O serviço da startup é
destinado, principalmente, a
microempreendedores individuais (MEIs), autônomos
e pequenas e médias empresas que buscam as melhores
soluções e produtos para investir em seu negócio.

“A crescente nos números
reflete a intensa busca das
PMEs por alternativas para se
manterem ativas. Além disso,
o ambiente digital tem sido a
opção prioritária para a oferta
de produtos e serviços neste
momento de isolamento social. Esse período certamente
é de adaptação para muitos
empreendedores. Por isso,
é importante apoiá-los para
atravessar esta crise da forma
mais saudável possível”, diz
Bruno Dilda, diretor de negócios da Azulis. A empresa é
uma startup criada no Brasil
e faz parte do grupo Red Ventures, que possui um amplo
portfólio de empresas digitais
no Brasil, Estados Unidos e
Inglaterra.
A plataforma digital Azu-

lis tem como foco os marketplaces de comparação,
como o de maquininhas, empréstimos, cartões e contas
digitais. A fim de orientar e
dar dicas ao usuário, a plataforma conta, ainda, com o
blog Vida de Dono, além do
compartilhamento de conteúdo educativo sobre empreendedorismo e finanças via
redes sociais.
Funcionamento
O Salve os Pequenos tem
como missão conectar pequenos negócios, principalmente
aqueles que dependiam – antes da pandemia - de estabelecimentos físicos para fazer
suas vendas, com clientes em
potencial por meio de uma

plataforma online prática e
intuitiva, sem a cobrança de
taxas. Feirantes, pequenos
mercados, docerias, donos de
lojas de roupa ou de artigos
para festas, por exemplo, podem se cadastrar gratuitamente e fazerem parte do catálogo.
Para isso, é necessário
dizer a categoria de serviço
e produtos oferecidos, em
quais bairros e cidades estão
fazendo a entrega e os contatos pessoais. Dessa forma, o
usuário consegue filtrar e ver
quais são as opções entregues em sua localidade, por
meio de uma funcionalidade
com mapa, e contatar diretamente o pequeno empreendedor para fazer a compra
via aplicativo de troca de
mensagens ou rede social.

ANP faz atualização do painel de certificação
A Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atualizou nesta quinta-feira o
Painel Dinâmico de Certificação de Conteúdo Local,
acrescentando visualizações
dos valores nominais de
bens e serviços adquiridos
pelas operadoras para fins de
cumprimento dos compromissos de conteúdo local.
O Painel Dinâmico de

Certificação de Conteúdo
Local disponibiliza os dados
públicos dos certificados
emitidos para cumprimento
dos compromissos constantes da Cláusula de Conteúdo Local dos contratos de
exploração e produção de
petróleo e gás natural firmados a partir da 7ª Rodada de
Licitações da ANP.
A certificação de conteúdo
local é obrigatória para cum-

primento dos compromissos
presentes na Cláusula de
Conteúdo Local constante
dos contratos de exploração
e produção firmados pela
agência reguladora desde a
7ª Rodada de Licitações de
Blocos Exploratórios.
Lançado no dia 24 de
março deste ano, o Painel
sofreu sua primeira atualização em 24 de abril, passando
a conter os valores nominais

e atualizados agregados por
período. Já a atualização atual permite a análise da distribuição dos valores nominais
pelos escopos de acreditação
ou pelas áreas de atividade e
suas tendências desde a implementação do sistema de
certificação. Além disso, foram adicionadas as informações relativas à certificação
com enfoque nas áreas de
atividades.

Resultado trimestral da Arezzo
foi bem recebido pelos analistas
O balanço trimestral da Arezzo, revelando os primeiros impactos do vírus chinês nas vendas, foi bem recebido pelos analistas. Apesar de a receita líquida ter sofrido retração de 6% e o SSS (Venda das Mesmas Lojas)
ter registrado queda de 10,6%, para os especialistas da
Ágora Investimentos verifica-se rápida adaptação da
companhia durante a crise, se forem excluídos os varejistas de produtos essenciais e as plataformas online,
a geração de receita, apesar das lojas estarem fechadas,
as vendas online saltaram para 74% na segunda quinzena de março. Por causa disso, a Arezzo foi incluída no
quartil superior das empresas em cobertura pela instituição.
A companhia, que já trabalhava na estratégia de multicanalidade antes da pandemia, acelerou o processo de
transformação digital para reduzir os efeitos da crise
sobre seus negócios, iniciativas que tiveram o efeito
desejado. Para os técnicos da Guide Investimentos, essas campanhas de marketing e o desenvolvimento da
plataforma online contribuíram para a boa performance
no trimestre. A equipe de análise do BTG Pactual deu
grande ênfase para o programa de vendedores digitais,
no qual os funcionários são encorajados a oferecer
descontos aos consumidores. Resultado, as vendas no
comércio eletrônico cresceram 54% no primeiro trimestre, além de 240% em abril e 216% em maio. Por causa
disso, mantiveram a recomendação de compra, com
preço-alvo em doze meses em R$ 50.

Mágica para tirar dinheiro: e-commerce
Pelas opiniões das principais casas de análises, essa
coluna erificou que, no momento, a principal aposta é no
aumento das vendas no comércio eletrônico das varejistas de capital aberto. Parece que o movimento das lojas
físicas, responsáveis pela sobrevivência de milhares de
famílias, tem pouca importância. Essa é uma análise superficial e orquestrada, pois só leva em consideração que
os consumidores, no período pós pandemia vão querer
continuar confinados em suas casas só fazendo compras
digitais. Quase ninguém se refere ao fato de que o e-commerce cada vez mais será diluído pelo grande aumento no
número de participantes. E muito poucos prestam atenção
no peso do frete nas compras, que no momento é considerável desprezível.
Nesse cenário, a maioria dos analistas passou a ser militantes da Via Varejo. Todos falam muito bem da empresa
que cada vez quer mais dinheiro do mercado. Sua próxima
tentativa é receber R$ 2,5 bilhões, que significa 15% do
seu atual valor de mercado. Reparem que desde a notícia
do follow on, no início do mês, houve aumento no volume
de negociações e a varejista tem atualmente um dos papéis
de maior liquidez da B3.

Vírus fez crescer vendas digitais da C&A
Os analistas do Bradesco BBI acreditam que a C&A
está cumprindo os planos apresentados durante a abertura de capital, no ano passado, e aproveitando que os
desafios de curto prazo ajudam parte do trabalho que foi
planejado para fortalecer o comércio eletrônico. Para os
da XP Investimentos, a reação dos investidores ao resultado trimestral deve ser neutra, mas a recomendação
para os papéis segue sendo de compra, com preço alvo
de R$ 15 ao final do ano. O crescimento no número
de usuários ativos no canal digital e o crescimento das
vendas até o período pré-Covid (alta de 7,3% no ano no
conceito mesmas lojas) são os destaques dos resultados
da varejista. O cenário no curto prazo, no entanto, continua desafiador e o resultado no segundo trimestre de
2020 deve apresentar não só o reflexo do fechamento
temporário das lojas por um período mais longo de tempo, mas também o aumento das provisões na operação
financeira.

Ellen Gracie no conselho do IRB
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

O IRB convidou a ex-ministra do Supremo Tribunal
Federal Ellen Gracie para ocupar uma cadeira no seu conselho de administração. A confirmação será na assembleia
extraordinária digital que será realizada no próximo dia
12 de junho. Na ocasião, serão alterados alguns itens do
estatuto social, como a possibilidade do conselho de administração deliberar sobre aumentos de capital, dentro do
limite autorizado, de R$ 2,3 bilhões, para que a companhia
tenha mais flexibilidade e rapidez em medidas para a sua
capitalização. Além disso, em vez de fixar o número de
cadeiras no conselho em oito, com oito suplentes, o IRB
planeja que o número de conselheiros possa variar entre
sete a nove e haverá suplente apenas para o presidente do
colegiado.

Pandemia não afetou a Eternit
No primeiro trimestre do ano a Eternit teve prejuízo
de R$ 14,86 milhões, contra perdas de R$ 25,46 mi em
igual período anterior. A receita líquida da empresa só caiu
8,1%, para R$ 113,64 milhões, e a margem Ebitda baixou
de menos 13% para menos 4% neste ano.
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Setor de leilões crescerá com a pandemia
Empresa, que faz
oferta presencial
e online, prevê
melhora nos
próximos meses

Se a maioria das empresas
brasileiras já sente o impacto em suas receitas em quase
três meses desde o início da
pandemia do coronavírus no
país, a Mega Leilões - especializada em realizar leilões
judiciais e extrajudiciais de
marcas, bens, imóveis e veículos - estima crescimento
da oferta desse tipo de evento. É o que afirma o advogado Fernando Cerello, leiloeiro oficial da Mega Leilões.
“Vislumbramos um crescimento na oferta dos leilões
como também nas arrematações, pois com a crise houve
um aumento na inadimplência dos contratos de financiamento imobiliário e também nas execuções judiciais,
e como consequência, na
oferta de imóveis em leilão”,
disse Cerello ao MONITOR
MERCANTIL.
Segundo ele, houve adia-

mento dos leilões judiciais
presenciais que estavam
agendados. “E é claro, como
em toda crise financeira, os
bancos foram afetados por
conta da execução da garantia, resultando em perdas financeiras”, observou.
Fundada em 2009, com
sede em São Paulo, a empresa realiza eventos presenciais e de maneira online
via sistema de leilão eletrônico. Os lances são enviados
via internet e processados
sem intervenção humana.
A Mega Leilões já realizou
mais de 4 mil leilões em
todo o Brasil e é parceira de
instituições financeiras.
Quais as projeções da
empresa sobre as realizações dos leilões este ano.
Haverá atrasos por conta
da pandemia?
- Com relação às projeções da Mega Leilões para
este ano, vislumbramos um
crescimento na oferta dos
leilões como também nas
arrematações, pois com a
crise houve um aumento na
inadimplência dos contratos
de financiamento imobiliário e também nas execuções
judiciais, e como consequência, na oferta de imóveis em
leilão. Essa época de qua-

rentena beneficiou os leilões
online, havendo um aumento
na abrangência do leilão judicial e extrajudicial, as pessoas ficam mais tempo em
casa na frente do computador e smartphone, facilitando a descoberta dos leilões
online. A nossa plataforma
é 100% apta para isso, com
informações e características dos imóveis e até mesmo
possibilita a realização de
um tour online.
Que impacto financeiro
a empresa pode ter?
- Por conta da quarentena,
tivemos um adiamento dos
leilões judiciais presenciais
que estavam agendados, e
é claro, como em toda crise
financeira, os bancos foram
afetados por conta da execução da garantia, resultando
em perdas financeiras. Mas
com a lei da alienação fiduciária, devido a inadimplência de imóveis, os bancos
devem realizar leilões extrajudiciais. Sendo assim, o
número de imóveis em leilão
deve aumentar no próximo
semestre se comparado com
o atual, e assim, compensar
as perdas obtidas na quarentena.
Que estratégia a empresa empregará se a pande-

mia se estender?
- Além de realizarmos leilões presenciais também realizamos o online. Para nós
a prorrogação da quarentena
não será um problema, pois
se precisarmos realizar os
leilões presenciais, o nosso
auditório com capacidade
para 200 pessoas, contará
com toda uma estrutura de
higienização e distanciamento orientados pelos órgãos de saúde. Já estamos
com isso preparado.
Como você avalia a situação do setor imobiliário
brasileiro de uma maneira
geral neste momento?
- Observando outros países que estão há mais tempo de quarentena, esperamos aí mais um trimestre
antes da retomada do novo
“normal”, expressão criada
pelos economistas, então
isso já dá um horizonte aos
investidores e pessoas que
estão buscando novos empreendimentos serem mais
cautelosos. Sabemos que
nesse momento de pandemia
o setor de construção civil
também foi afetado, logo,
ocorreram atrasos na entrega
de muitos empreendimentos.
Já o leilão foge dessa crise,
pois muitos já são imóveis

prontos, além disso, os bancos estão flexibilizando nas
taxas de juros e estão parcelando o lance. Hoje é possível arrematar um imóvel em
leilão financiando 90% do
valor total dividindo em até
420 vezes, ou seja, um ótimo negócio principalmente
para quem pretende morar
no imóvel arrematado. A
diversificação de investimentos também é algo que
favorece o setor imobiliário,
pois muitos investidores estão migrando do mercado de
ações por causa da volatilidade da bolsa, logo, eles começaram a pensar em novos
investimentos, pois se assustaram com a queda brusca de
suas ações.
A exemplo de outros setores, como as ferramentas

online podem ajudar o de
leilões nesta crise?
- Empresas do setor imobiliário que já possuem tecnologia para tour online do
imóvel saem na frente em
meio à crise. Além disso, fotos em alta definição, vídeos,
fachada e até mesmo todas
as características dispostas
no site facilitam na hora da
decisão final do comprador.
O leilão online vem ganhando espaço por conta dessa
tecnologia e facilidade,
pois além de possuir a mesma veracidade que os presenciais, são mais práticos
e o comprador pode, sem
sair de casa, verificar vários imóveis de uma só vez,
conferir preço, imagens,
forma de pagamento e situação do imóvel.

Pane de receitas do setor aéreo. Recuo de 55% se chegar a US$ 314 bilhões
O setor aéreo enfrenta demissões, falências e planos
de resgate em todo o mundo.
A Associação de Transporte
Aéreo Internacional (Iata,
na sigla em inglês) estima
que o impacto da pandemia
no volume de negócios das
companhias aéreas em 2020
será de US$ 314 bilhões, o
que representa uma redução
de 55% em relação a 2019.
Nesta quinta-feira, a
companhia aérea britânica
EasyJet informou que reduzirá sua equipe em até 30%,
a exemplo do que já fez várias outras empresas.
Levantamento feito pela
AFP mostra a situação atual
de várias companhias aéreas
do mundo. Dia 26, a Latam,
a maior companhia aérea da

Huawei
critica justiça
canadense sobre
Meng Wanzhou

A gigante chinesa de tecnologia Huawei - maior fabricante de equipamentos de
telecomunicações e a segunda
maior fabricante de smartphones do mundo - expressou
nesta quinta-feira a decepção
com a decisão de uma juíza
canadense sobre o caso contra Meng Wanzhou, diretora
financeira da companhia.
Em 2018, autoridades canadenses prenderam a diretora
financeira, em Vancouver, no
Canadá. Wanzhou Meng, que
também é vice-presidente do
conselho consultivo da empresa, foi detida a pedido da justiça americana. Ela é suspeita de
ter violado sanções impostas
pelo governo dos Estados Unidos ao Irã.
“Nós expressamos repetidamente confiança na inocência de Meng. A Huawei
continua com Meng em sua
busca por justiça e liberdade”, disse Huawei em um
comunicado. “Esperamos
que o sistema judicial do
Canadá acabe por provar a
inocência de Meng”, acrescenta.
“Os advogados de Meng
continuarão trabalhando incansavelmente para que a
justiça seja cumprida.” Segundo a decisão, o caso de
Meng atende ao padrão de
extradição canadense da
chamada “dupla incriminação”.

América Latina, pediu apoio
à lei de recuperação judicial
dos Estados Unidos, o que
permite que uma empresa
sem condições de pagar suas
dívidas possa se reestruturar
sem a pressão dos credores. Duas semanas antes, a
Avianca, a segunda companhia aérea da América Latina, recorreu à mesma lei.
A Virgin Australia se declarou inadimplente em 21
de abril, depois que o governo australiano recusou o
empréstimo de 1,4 bilhão de
dólares australianos para que
a empresa se mantivesse em
funcionamento.
O coronavírus também
afetou as companhias aéreas
sul-africanas South African
Airways (SAA) e Comair,

a britânica Flybe e quatro
filiais da Norwegian Air
Shuttle na Suécia e na Dinamarca.
A Air Canada demitirá mais da metade de sua
equipe (pelo menos 19.000
pessoas), a British Airways
prevê 12.000 cortes de vagas (30% de seu efetivo), a
americana Delta Air Lines
espera 10.000 demissões
voluntárias (11%), a escandinava SAS, 5.000 (40%),
e a britânica EasyJet, 4.500
(30%).
A americana United Airlines também reportou cortes (3.450 empregos), assim como a britânica Virgin
Atlantic (3.150), as irlandesas
Ryanair (3.000) e Aer Lingus
(900), a Icelandair (2.000), a

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.

Brussels Airlines (1.000), a
húngara Wizz Air (1.000) e a
Fiji Airways (758).
A American Airlines
anunciou que demitirá 30%
de sua equipe administrativa
e prevê também uma redução no número de pilotos e
tripulantes, de acordo com
um documento interno acessado pela AFP nesta quintafeira.
A fabricante americana
Boeing anunciou o corte de
16.000 empregos, ou seja,
10% de sua força de trabalho
na aviação civil, enquanto a
fabricante de motores americana General Electric e sua
concorrente britânica RollsRoyce eliminaram 12.600 e
9.000 empregos, respectivamente.

Recursos
O governo alemão e a
Lufthansa elaboraram em 25
de maio um pacote de resgate de 9 bilhões de euros, no
qual o Estado se tornaria o
maior acionista da empresa.
Na quarta-feira, porém, a
companhia considerou que
as concessões exigidas em
troca, por parte da UE, são
muito estritas e ainda não
aprovou o acordo.
Também na Alemanha, a
empresa de transporte Condor, filial do operador de
turismo em quebra Thomas
Cook, obteve empréstimos
garantidos pelo Estado no
valor de 550 milhões de
euros.França e Holanda socorreram a Air France-KLM

com um plano de entre 9 e
11 bilhões de euros.
A maioria das principais
companhias aéreas americanas recorreu a um programa
de apoio ao emprego lançado
em março pelos Estados Unidos, do qual US$ 50 bilhões
são destinados à aviação civil.
A Itália optou, por sua vez,
por nacionalizar a Alitalia. A
Easyjet obteve um empréstimo público de 600 milhões
de libras (675 milhões de
euros), e a Suíça garantiu 1,2
bilhão de euros em empréstimos à Swiss e à Edelweiss,
duas filiais da Lufthansa. A
Air New Zealand obteve um
empréstimo estatal de cerca
de 900 milhões de dólares
neozelandeses (479 milhões
de euros).

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 18ª E 19ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A.
A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE
33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 18ª e 19ª
Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo
de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª
Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se realizar no dia
09/06/2020, às 12 horas, em segunda convocação. Conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). Tendo em vista a notificação recebida da Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda., inscrita
no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Socicam”), solicitando carência no pagamento de amortização e juros dos CRI, a
Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar por conceder carência de 3 (três) meses, a contar da parcela vincenda no mês de maio de 2020, de forma retroativa, sendo que as parcelas
compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência, serão incorporados ao saldo devedor dos
CRI de forma linearmente proporcional às amortizações subsequentes, sem importar em alteração do prazo vencimento da
Emissão. Aprovada esta matéria da ordem do dia, estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da
Socicam e dos Fiadores da Emissão durante o prazo de Carência, sendo, ainda, observado aquilo que foi comunicado no
fato relevante de 04 de maio de 2020; (ii) deliberar pela suspensão na obrigatoriedade de renovação da nota de classificação
de risco de crédito da Emissão; Conforme o fato relevante divulgado pela Emissora em 04 de maio de 2020, determinados
titulares, representando a maioria dos CRI em circulação, e a Cedente/Devedora - Socicam, realizaram negociações privadas, chegando a bom termo acerca da concessão de garantias adicionais pela Socicam, de forma a serem aprovadas as
solicitações da Socicam, com as seguintes condições: (a) qualquer pagamento de créditos imobiliários no período da carência, se ocorrer, será destinado ao pagamento exclusivo de amortizações extraordinárias dos CRI Sênior, reduzindo o saldo
devedor e, proporcional e linearmente, as amortizações futuras, estando a Emissora autorizada a realizar tais amortizações
por conta e ordem, sem que a Socicam incorra em qualquer multa; (b) suspensão dos pagamentos ao CRI Subordinado até
que as amortizações extraordinárias mencionadas no item anterior permitam que se atinja a curva de amortização original
do CRI Sênior, calculada conforme o critério anterior a concessão da carência, autorizando a Emissora a realizar amortizações extraordinárias do CRI Sênior por conta e ordem, sem que a Socicam incorra em qualquer multa, até o limite do
atingimento da curva de amortização original do CRI Sênior, além desse limite continua válido o prêmio definido na cláusula
3.2 do Contrato de Cessão; (c) a Socicam se obrigou a não fazer nenhuma distribuição de lucros a partir da Holding FMFS
(fiadora) ou nenhuma transação com partes relacionadas (acionistas da FMFS) até o catch-up integral da curva original
do CRI Sênior, calculada conforme o critério anterior a concessão da carência; (d) inclusão do sócio da Socicam Sr. José
Mário Lima de Freitas (CPF: 048.426.288-20) como garantidor (avalista ou fiador) da Emissão; e (e) inclusão de evento de
avaliação na Emissão, considerando o percentual mínimo de razão de garantia mínimo de 115% sobre o valor do próximo
pagamento mensal do CRI Sênior. O não atingimento desse percentual, em três meses alternados ou consecutivos, em
cada período móvel de 12 (doze) meses, cuja data de início do acompanhamento será julho de 2020, dará causa a evento
de avaliação e a subsequente convocação de assembleia de titulares para a deliberação pelo vencimento antecipado ou
não do CRI. Considerando que, em virtude das negociações realizadas entre a Socicam e os Titulares, a ordem do dia da
assembleia geral de titulares com data de 20 de abril de 2020 precisou ser alterada, sendo assim, a Emissora informa que
faz-se necessária a convocação de nova assembleia geral de titulares. Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento
do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii)
o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 05/06/2020 aos cuidados do agente fiduciário e da
Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem
do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI em
circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se as matérias constantes da ordem do dia,
estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas
não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”),
entidade onde os CRI encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente
para adimplente, caso seja necessário. A presente convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por
meio da Consulta Formal, será enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo
junto ao escriturador dos CRI, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da
ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br,
respectivamente. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 10 de junho de 2020.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. ANEXO I. TERMO DE APURAÇÃO DE VOTOS. Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma:
SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ).
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:

