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Economia já vinha 
em desaceleração no 
primeiro bimestre
PIB cai 1,5% no 
trimestre, e até 
Guedes põe em 
dúvida decolagem

Nesta sexta-feira, foram divul-
gados pelo IBGE os dados do PIB 
do primeiro trimestre. Os números 
apresentaram os primeiros efeitos 
da pandemia, com encolhimento de 
1,5%, uma queda de 0,03% ao ano. 
O ministro Paulo Guedes admitiu 
que a economia poderia não estar 
decolando no início do ano, como 
sempre pregou, e que será necessá-
rio ver os dados mensais.

Análise anterior feita pelo Ins-
tituto de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial (Iedi) mos-
trava que o quadro do primeiro 
bimestre, antes dos desdobramen-
tos da Covid-19, era de desacele-
ração. A indústria começou 2020 
em um nível de atividade inferior 
ao do ano passado. Frente ao pri-
meiro bimestre de 2019, registrou 
queda de 0,6%.

No comércio varejista houve 
crescimento das vendas reais de 
3% em relação aos dois primeiros 
meses do ano passado, em seu con-
ceito restrito, e de 3,4%, ao serem 
incluídas as vendas de veículos, 

autopeças e de material de constru-
ção. “Devido à perda de ritmo des-
tes dois segmentos, a alta do varejo 
ampliado apresentou desaceleração 
em comparação com a segunda me-
tade do ano passado”, anota o Iedi.

Os serviços também apontaram 
desaceleração, recuando de uma 
alta de 2,1% no último quarto de 
2019 para 1,2% no primeiro bimes-
tre de 2020, sempre em compara-
ção com o mesmo período do ano 
passado.

Guto Ferreira, analista político-
econômico da Solomon’s Brain, 
afirma que o PIB do primeiro tri-
mestre ainda não reflete 100% os 
impactos da pandemia, “porque a 

gente ainda teve dois meses, janei-
ro e fevereiro, quando a economia 
brasileira funcionou praticamente 
normal, apenas ouvindo os alertas 
que estavam vindo de fora, mas 
sem começar a implantar as medi-
das de restrição, distanciamento e 
isolamento social”. A queda abrup-
ta vai ser no segundo trimestre, an-
tecipa Ferreira.

Jefferson Laatus, estrategista-
chefe do Grupo Laatus, afirma que, 
mesmo com a queda do consumo, o 
setor de agronegócios foi capaz de 
amortecer um pouco a queda. “O 
PIB veio até um pouquinho melhor 
do que o esperado, principalmente 
o anual.”

Ministro não mostrou mesma confiança na tese de que a economia decolava

China responderá por 50% do mercado de luxo até 2035

Mercado global de luxo deve cair entre 20% e 
35% este ano e só se recuperar em 2023

Quase 70% das 
indústrias só 
resistem mais 
três meses

Pesquisa realizada pela Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) 
mostra que 82% das indústrias do 
país tiveram queda de faturamen-
to nos últimos 45 dias. Segundo o 
levantamento, entre as empresas 
que tiveram queda de faturamento, 
49% informaram que a diminuição 
foi maior do que 50%; 29%, que a 
queda foi de 31% a 50%; 18%, de 
11% a 30%; e 4%, até 10%.

De acordo com o levantamento, 
22% dos entrevistados disseram 
que suas empresas têm condições 
financeiras de manter as ativida-
des em funcionamento apenas por 
mais um mês; 45% afirmaram que 
esse prazo é de no máximo três me-
ses; 11%, de quatro a cinco meses; 
12%, de seis meses a um ano; 7%, 
mais de um ano; e 2%, não soube-
ram responder.

Em relação à produção, 36% dos 
executivos industriais entrevista-
dos disseram que diminuiu muito; 
16%, que ficou igual; 14%, dimi-
nuiu mais ou menos; 13%, foi to-
talmente paralisada; 12%, diminuiu 
pouco; 3%, aumentou muito; 3%, 
aumentou mais ou menos; e 3%, 
aumentou pouco.

Apesar da queda no faturamen-
to e na produção, a maioria dos 
industriais disse ser favorável ao 
isolamento social como forma de 
combater a disseminação do coro-
navírus: 45% disseram ser a favor 
do isolamento social; 42%, contra; 
10%, nem a favor nem contra; e 
2%, não responderam ou não sou-
beram responder.

Questionados se já haviam feito 
demissões em razão dos efeitos da 
pandemia, a maioria dos executi-
vos ouvidos na pesquisa (66%) dis-
se que não, enquanto 34%, sim.

Secretários 
estaduais pedem 
derrubada de veto 
sobre dívidas

O Comitê Nacional de Secretá-
rios da Fazenda dos Estados e do 
DF (Comsefaz) reagiu aos vetos 
do presidente Jair Bolsonaro à Lei 
Complementar 173/2020, que pre-
vê auxílio emergencial a estados e 
municípios devido à pandemia.

Em ofício enviado ao presiden-
te do Congresso Nacional, sena-
dor Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
o presidente do Comsefaz, Rafael 
Fonteles, pede a derrubada do veto 
ao parágrafo 6º do artigo 4º, que 
prevê a suspensão do pagamento 
das dívidas dos estados e muni-
cípios com a União e instituições 
multilaterais de crédito. O ofício 
também foi enviado ao Fórum dos 
Governadores, segundo a Agência 
Brasil.

Na avaliação do Comitê, o veto 
ao parágrafo 6º da norma inviabili-
za boa parte dos ganhos financei-
ros que os estados teriam com a 
suspensão das dívidas, e sua even-
tual manutenção vai exigir ainda 
mais do governo federal a adoção 
de novas medidas de socorro aos 
entes.

“Os R$ 60 bilhões previstos no 
programa serão suficientes para 
não mais que dois ou três meses 
de enfrentamento da crise da Co-
vid-19.

Abertura de 
empresas já 
perdia ritmo
em fevereiro

Levantamento da Serasa Ex-
perian aponta que a abertura de 
novas empresas desacelerou em 
fevereiro. Dados do Indicador de 
Nascimento de Empresas mostram 
que foram registrados 270.221 
novos empreendimentos em todo 
o país no segundo mês do ano, o 
que representa uma alta de 5,8% na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. Trata-se do cresci-
mento mais baixo desde junho de 
2018, quando a alta fora de 5,3%.

Já na comparação com janeiro 
desde ano, sem ajuste sazonal, o 
índice apresentou baixa de 15,7%, 
movimento de retração que se 
repete em todas as naturezas jurídi-
cas dentro da avaliação mês a mês.

Na comparação com o ano pas-
sado, todos os segmentos apresen-
taram altas menos expressivas na 
abertura de novas empresas.

Diante do colapso global cau-
sado pelos lockdowns (confina-
mentos) e pela paralisação do 
turismo em todos os principais 
mercados, a indústria do luxo 
enfrenta um desafio sem para-
lelo na história. Depois de cair 
em cerca de 25% no primeiro 
trimestre de 2020, a desacele-
ração deve aumentar no segun-
do trimestre e pode levar a uma 
contração estimada entre 20% a 
35% ao longo do ano.

É o que mostra estudo da Bain 
& Company, uma das principais 
consultorias estratégicas do mun-
do, divulgado em colaboração com 
a Fondazione Altagamma, a funda-
ção da indústria de fabricantes de 
produtos de luxo italianos.

O estudo antecipa que uma recu-
peração para os níveis de 2019 não 
ocorrerá até 2022 ou 2023. O cres-
cimento do mercado será retoma-
do gradualmente a partir de então, 
atingindo entre € 320 e 330 bilhões 
em 2025.

Os consumidores chineses de-
vem confirmar seu lugar como 
os compradores mais importan-
tes do segmento, respondendo 
por quase metade de todas as 
compras em todo o mundo até 
2025. Como região, a China 
continental representará 28% do 

mercado de luxo, ante 11% em 
2019.

O comércio eletrônico, que já 
registrou um crescimento de dois 
dígitos em 2019, continuará ga-
nhando participação e respondendo 
por até 30% do mercado até 2025, 
movimento puxado pelas novas ge-
rações (Y e Z), a maioria do merca-
do de luxo.

Segundo a Bain, haverá uma 
recuperação para o mercado de 
luxo, mas o setor será profunda-

mente transformado. A crise do 
coronavírus forçará a indústria 
a pensar de forma mais criativa 
e inovar ainda mais rapidamente 
para atender a uma série de novas 
demandas dos consumidores e 
restrições de canal.

O levantamento estima que o 
mercado de bens de luxo pesso-
ais tenha caído 25% no primeiro 
trimestre do ano, com a expansão 
da Covid-19 na Ásia e, depois, em 
todo o mundo.

CONVERSA DE 
MERCADO
Ana Borges, 
página 5

VINHO ETC.
Todos os sentidos 
se aguçam aos 
pés dos montes 
italianos
Míriam 
Aguiar, 
página 4

Zhang Mao Diario do Povo Online
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Mais pessoas 
suspeitam da 
ligação entre 
a Covid-19 e o 
laboratório de 
armas biológicas 
americano

Quanto tempo ainda vai 
durar o crime do Forte Detrick?

O Rio e suas chagas

Reabertura do comércio: como retomar 
as vendas após a quarentena?

Recentemente, o Labora-
tório Bioquímico do Forte 
Detrick, localizado no Esta-
do de Maryland, EUA, no-
meadamente o Instituto de 
Pesquisa das Doenças Infec-
ciosas do Exército dos EUA, 
aparece frequentemente em 
vários meios de comunica-
ção mundial por causa da 
sua monstruosidade e mal-
dade.

O Forte Detrick herdou o 
“legado do diabo”. Durante 
a Guerra de Invasão do Ja-
pão contra a China nas dé-
cadas de 30 e 40 no século 
passado, a infame força bio-
lógica da Unidade 731, que 
pertencia ao antigo Exército 
Imperial do Japão, realizou 
inúmeras experiências hor-
ripilantes em seres humanos 
no Nordeste da China en-
volvendo bactérias, gás ve-
nenoso, câmaras de pressão 
e vivissecções, tendo como 
alvo os civis e soldados an-
tijaponeses da China, da 
União Soviética, da Coreia, 
da Mongólia, dos Estados 
Unidos, da Grã-Bretanha e 
de outros países. Estima-se 
que 3 mil a 8 mil pessoas fo-
ram usadas como cobaias e 
mortas nessas experiências!

Além disso, entre 1940 e 
1942, a Unidade 731 tam-
bém realizou uma guerra 
bacteriológica em larga es-
cala nas províncias chinesas 
de Zhejiang, Hunan, Jiang-
xi, Shandong, Guangdong 
e Yunnan, causando baixas 
significativas entre comba-
tentes e civis inocentes.

No entanto, surpreen-
dentemente, em outubro de 
1945 os especialistas em 
bioquímica do Forte Detri-
ck mantiveram contatos fre-
quentes com os principais 
membros da Unidade 731, 
incluindo o tenente-general 
Ishii Shiro, chefe da unida-
de, a fim de obter os detalhes 
das experiências de guerra 
bacteriana japonesa. Como 
resultado, Ishii Shiro e seus 
cúmplices entregaram todos 
os documentos e registros 
de pesquisa para os militares 
dos EUA com a condição de 
não serem processados por 
crimes de guerra no Julga-
mento de Tóquio.

Os numerosos registros 
escritos agora mantidos no 
Arquivo Nacional dos EUA 
e na Biblioteca e Museu Pre-
sidencial de Harry S. Tru-
man mostram que, através 
desta transação sórdida, os 
EUA não só aprimoraram 
suas capacidades de guer-
ra biológica, como também 
encobriram os crimes bru-
tais do militarismo japonês, 
ajudando os criminosos de 
guerra a escaparem da puni-
ção. Mais tarde, Ishii Shiro 
foi contratado pelos EUA 
como consultor de armas 
biológicas!

O Forte Detrick criou um 
mal ainda maior. Segundo 
documentos mantidos no 
Arquivo Nacional dos EUA, 
de 1946 a 1949, foram reali-
zadas cerca de 60 entrevistas 

com ex-membros da Unida-
de 731 em Forte Detrick. O 
jornalista americano John 
Powell escreveu em seu li-
vro: “Claramente, os espe-
cialistas em guerra biológica 
dos EUA aprenderam muito 
com seus colegas japone-
ses. Embora não saibamos 
exatamente o quanto essas 
informações (fornecidas pe-
los japoneses) avançaram 
no programa americano (de 
armas biológicas), temos o 
testemunho dos especialis-
tas de Forte Detrick de que 
eram inestimáveis. Poucas 
pessoas sabem que as armas 
biológicas desenvolvidas de-
pois pelos EUA foram muito 
semelhantes às armas bacte-
riológicas inicialmente de-
senvolvidas pelo Japão.”

No início de 1952, os mi-
litares americanos lançaram 
guerras bacteriológicas na 
Coreia do Norte e no Nordes-
te da China com bombas bac-
terianas carregadas de pulgas, 
formigas e moscas infectadas 
por peste e cólera. A investi-
gação da Comissão Científica 
Internacional para os Fatos 
Relativos às Guerras Bacte-
riológicas na Coreia do Norte 
e na China confirmou que o 
método usado pelos militares 
norte-americanos foi desen-
volvido com base nos méto-
dos de guerra bacteriológica 
japoneses.

Naquela época, segundo as 
fontes internas dos EUA, com 
o auxílio de Ishii Shiro e dos 
outros, os norte-americanos 
realizaram experimentos de 
guerra bacteriana em cima 
dos prisioneiros de guerra na 
Ilha de Geoje-do, vitimando 
até 3 mil pessoas por dia!

Durante a Guerra do Vie-
tnã, os militares dos EUA 
aspergiram um desfolhante 
chamado “Agente Laranja” 
sobre 10% do território no 
sul do Vietnã, lacerando 4,8 
milhões de vietnamitas na 
época. Até hoje, a saúde do 
povo vietnamita ainda está 
sendo ameaçada pelas “se-
quelas do Agente Laranja”. 
Foi o Laboratório de Armas 
Bioquímicas do Forte Detri-
ck que chefiava as pesqui-
sas e o desenvolvimento do 
Agente Laranja.

Quanto tempo ainda vai 
durar o crime do Forte De-
trick? Em setembro de 1971, 
considerando a assustadora 
ameaça das armas biológicas 
e bacteriológicas à sociedade 
humana e ao meio ambiente, 
12 países apresentaram à 26ª 

Assembleia Geral das Nações 
Unidas o projeto de Conven-
ção sobre a Proibição de Ar-
mas Biológicas. O texto da 
Convenção foi aberto para 
assinatura em abril de 1972 e 
entrou em vigor em março de 
1975, contando com 183 Es-
tados partes até agora.

A Convenção proíbe a uti-
lização e exige a destruição 
de todas as armas bacterio-
lógicas (biológicas) e toxi-
nas. Dado que a Convenção 
carece de um mecanismo 
de verificação, a comunida-
de internacional trabalha há 
décadas para negociar um 
protocolo de verificação. No 
entanto, esta negociação tão 
importante está bloqueada 
unilateralmente pelos EUA 
sob o pretexto de ser uma 
“ameaça à segurança nacio-
nal norte-americana”.

Por que os EUA fazem 
isso? Será que os EUA im-
plementarão de boa fé a 
Convenção sobre a Proibi-
ção de Armas Biológicas e 
abandonarão o programa de 
armas biológicas que eles 
vêm perseguindo há muitos 
anos? Em várias ocasiões, 
foi revelado pelas Forças Ar-
madas e agências de inteli-
gência da Rússia e de outros 
países que os EUA estabele-
ceram mais de 200 laborató-
rios biológicos de uso militar 
e civil no mundo inteiro em 
nome do combate ao terro-
rismo bioquímico, e que não 
pode ser excluída a possibi-
lidade de que esses laborató-
rios estejam desenvolvendo 
armas biológicas.

Os pecados do Forte De-
trick vão muito além disso. 
Entre julho e agosto de 2019, 
o Forte Detrick, onde tinha 
acontecido vazamentos de 
vírus antes, teve mais dois 
vazamentos, e foi fechado 
após avaliação do Centro para 
Controle e Prevenção das Do-
enças (CDC) dos EUA. Logo 
depois, uma “pneumonia des-
conhecida” apareceu no Esta-
do de Maryland, seguida por 
um nível sem precedentes de 
atividade de “influenza” em 
todo o país, na qual havia, de 
fato, muitos casos confirma-
dos de Covid-19.

O Governo dos EUA cen-
surou rapidamente as notí-
cias e reportagens sobre os 
vazamentos e o fechamento 
do laboratório. Atualmente, 
há cada vez mais pessoas 
que suspeitam da ligação 
estreita entre a pandemia de 
Covid-19 e o Laboratório 
Bioquímico do Forte Detrick 
e exigem fortemente uma in-
vestigação internacional ao 
laboratório, que foi recusada 
pelos EUA.

Carregando sobre si peca-
dos históricos hediondos, e 
enfrentando a preocupação 
real da comunidade inter-
nacional com a Covid-19, o 
Forte Detrick deve ao mun-
do uma explicação!

  Li Yang
Cônsul-geral da China 

no Rio de Janeiro.

Nas primeiras semanas de 
intensificação dos efeitos da 
pandemia que assola o país, 
o Estado do Rio de Janeiro 
perdeu cerca de 100 mil va-
gas de empregos formais, 
segundo os dados do Caged. 
Os setores mais atingidos na 
economia fluminense são 
serviços domésticos, arte, 
cultura, esporte, recreação, 
hotelaria, alimentos/restau-
rantes, atividades imobiliá-
rias e construção civil. Nes-
se contexto, a estratégica 
indústria de petróleo e gás 
amarga uma interrupção de 
sua produção na Bacia de 
Campos, e o segmento de 
transformação pode registrar 
um recuo acima de 4% este 
ano.

Não bastasse esse pro-
blema, a sociedade convive 
com fortes denúncias contra 
o poder público estadual e 
atuações do aparato policial 
gerando mortes de pessoas 
humildes nas comunidades 
populares devido ao cha-
mado instituto da “guerra às 
drogas”.

O modelo de proibição, 
criminalização e repressão 
às drogas, surgiu nos EUA 
e foi exportado, quando não 
imposto, pela política exter-
na ianque, se tornando o mo-
delo hegemônico de política 
de drogas no mundo. Sob a 
justificativa de se proteger 
a saúde pública e individual 
contra os malefícios do uso 

de drogas, o proibicionismo 
levou ao que seus críticos 
denominam de “efeitos cola-
terais”, nos quais se destaca 
a violência do sistema penal, 
sobretudo pela violência po-
licial e carcerária.

Tal violência, contudo, re-
cai sobre a população de ma-
neira seletiva, se entrelaçan-
do de maneira interseccional 
com diferentes tipos de do-
minações sociais. A crimina-
lização das drogas, exemplar 
da atuação do sistema penal, 
gere diferencialmente as ile-
galidades, estruturalmente 
punindo uns enquanto imu-
niza outros.

Ao mesmo tempo em 
que contribui para o con-
trole social repressivo 
sobre grupos subalternos 
nessas relações de poder, 
outros efeitos colaterais 
vinculam o proibicionis-
mo a interesses de grupos 
poderosos, como os go-

vernos e elites sociais na 
periferia latino-americana 
empreendedores do tráfico 
no topo da hierarquia orga-
nizacional, grandes bancos 
que lavam o dinheiro do 
negócio no sistema finan-
ceiro, a indústria do con-
trole do crime vinculada 
ao sistema penal, que se 
expande e se legitima com 
base na guerra às drogas 
entre outros atores.

Assim, ao contribuir si-
multaneamente para o con-
trole social de grupos sociais 
subalternos enquanto bene-
ficia materialmente elites 
sociais direta ou indireta-
mente envolvidas com o mo-
delo proibicionista, a guer-
ra às drogas desponta não 
por possuir uma paradoxal 
permanência a despeito de 
efeitos colaterais socialmen-
te indesejados, mas sim por 
possuir uma eficácia inverti-
da voltada para a dominação 
social.

Vivendo momentos de 
crise sanitária, política, fi-
nanceira e social, a segunda 
unidade da federação brasi-
leira precisa superar seus en-
traves e buscar um desenvol-
vimento equilibrado de suas 
forças produtivas ajustando 
as relações de poder à nova 
realidade que surgirá na pós-
pandemia.

  Ranulfo Vidigal
Economista.

A reabertura do comér-
cio com a flexibilização da 
quarentena da Covid-19 já 
é uma realidade em diversas 
cidades brasileiras. Entre-
tanto, analisando o cenário 
nacional como um todo, ain-
da estamos longe de retornar 
a normalidade das vendas. 
Dados do Índice Cielo do 
Varejo Ampliado (ICVA) 
apontam que as vendas no 
varejo brasileiro recuaram 
36,5% em abril ante o mes-
mo período do ano anterior, 
já descontando a inflação. 
O estudo tem como base o 
desempenho de 1,5 milhão 
de varejistas credenciados à 
empresa de meios de paga-
mentos.

O desafio ainda é maior 
principalmente para as mar-
cas varejistas que possuem 
boa parte do faturamento 
oriunda do crediário próprio. 
Com o aumento do desem-
prego e milhões de pessoas 
com renda mensal inferior, 
a tendência é que o volume 
de compras por impulso de-
more a retornar aos níveis al-
cançados pré-pandemia.

Diante disso, no “novo 
mundo”, além dos cuidados 
com a higiene e saúde dos 
colaboradores, os lojistas 
irão precisar reavaliar al-
guns procedimentos, espe-
cialmente aqueles ligados 
a cobrança e análise, para 
ajustar a concessão de cré-

dito ao momento atual. Isso 
porque a inadimplência já 
aumentou, e a média tende 
a ficar em patamares eleva-
dos por algum tempo. Esse 
cenário acaba ampliando o 
risco da operação. Resumin-
do: clientes tradicionais, que 
compram há anos na loja e 
sempre tiveram perfil de bai-
xo risco, podem agora estar 
passando por dificuldades 
financeiras.

Ciente desse contexto, 
o lojista não pode voltar a 
vender depois da quarentena 
sem repensar e reformular os 
critérios de avaliação de cré-
dito. É fundamental que to-
das as novas vendas no carnê 
passem por análise de perfil. 
Esqueça as condições ante-
riores que serviam para jus-
tificar uma venda sem esse 
processo. Se antes era possí-
vel reaproveitar uma análise 
e consultar os bons clientes 

apenas de tempos em tem-
pos, atualmente não é seguro 
trabalhar dessa maneira.

Quem acompanha o noti-
ciário já deve ter visto que 
alguns bancos estão aumen-
tando os juros e reduzindo 
limites para financiamento 
a empresas e consumido-
res. Sem entrar no mérito 
da questão legal ou não da 
ação, o fato é que esse ce-
nário certamente fará com 
que os clientes ampliem a 
busca pelo parcelamento 
direto com a própria loja e 
deixe para utilizar o cartão 
de crédito nas compras do 
dia a dia em supermerca-
dos, farmácias, postos de 
gasolina, etc.

Obviamente o aumento 
na procura pelo crediário é 
uma excelente notícia para 
os lojistas que precisam 
atrair clientes e alavancar 
as vendas após a reabertu-
ra do comércio. Porém, por 
outro lado, tendo em vista o 
aumento no risco de inadim-
plência, este é um sinal de 
alerta para que as marcas in-
vistam ainda mais em análi-
se de crédito. Afinal é preci-
so estar pronto para atender 
os consumidores da melhor 
maneira possível, porém 
sem correr riscos de quebrar 
a operação.

  Jeison Schneider
CEO do Meu Crediário.

Com alta da 
inadimplência, 
é preciso ajustar 
a concessão 
de crédito ao 
momento atual

Guerra às drogas 
desponta por 
possuir uma 
eficácia invertida 
voltada para a 
dominação social
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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.A utorização 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.

PETRA GOLD SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ/MF 25.243.894/0001-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Eduardo Monteiro Wanderley - Diretor-Presidente.

LIMPPANO S/A 
CNPJ: 33.033.556/0001-33
AUDITORIA AMBIENTAL

LIMPPANO S/A, torna público que entregou à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC, em 06/05/2020 o Relatório de Auditoria Ambiental, refe-
rente à fabricação de produtos têxteis e materiais de limpeza, e informa que 
o mesmo estará à disposição, na Rodovia Presidente Dutra, 1338 - Pavuna, 
município do Rio de Janeiro, no período de 30 dias a partir da data de pu-
blicação, no horário de 08:00 às 18:00h, sob responsabilidade do setor de 
Segurança do Trabalho. Informa ainda, que o mesmo estará disponível para 
consulta na biblioteca da SMAC, situada na Rua Afonso Cavalcanti, Nº 455 
/ Sala 1271 - Cidade Nova, no horário de 9:30 às 16:30h.

Covid: testes reduzem  
perdas no trabalho em 50%

Estimativas da Organização Internacional do Trabal-
ho (OIT) sugerem que testes e rastreamentos (T&R) de 
Covid-19 estão associados a uma redução nas perdas de 
horas de trabalho em até 50%. A perda média estimada 
de horas de trabalho para países com menor intensidade 
de T&R é de cerca de 14%, em comparação com 7% para 
aqueles com maior intensidade.

Esses benefícios precisam ser comparados aos custos 
associados aos testes e rastreamento. Apesar de poucas 
fontes de dados disponíveis, a OIT estima que extensos 
programas de T&R custem menos de 0,1% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país.

Usando um custo total de US$ 135 por teste e con-
siderando os testes realizados até 1º de maio de 2020, o 
programa de testes da Coreia do Sul, considerado uma 
estratégia adequada de T&T, custaria aproximadamente 
US$ 80 milhões (o PIB do país ultrapassou US$ 1,600 
trilhão em 2019). Na Islândia, que possui um dos mais 
extensos programas de testes em termos per capita, 
gastaria, utilizando o mais alto custo por teste relatado, 
de US$ 221, US$ 10,5 milhões (o PIB do país excedeu 
US$ 24 bilhões em 2019). Assim, se extensos programas 
de T&R permitissem uma melhora do PIB de 0,5%, já se 
pagariam com folga.

Ajuda, mas precisa mais
A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) 

está autorizada a refinanciar as parcelas dos financia-
mentos dos veículos utilizados pelos taxistas e motoris-
tas de aplicativos, conforme o Projeto de Lei 2.486/2020, 
aprovado pela Assembleia Legislativa (Alerj).

A medida vale somente para as parcelas vencidas du-
rante os meses de vigência do estado de calamidade em 
decorrência do coronavírus, para motoristas que tiveram 
seus veículos comprados e emplacados no estado.

Ajuda. Mas o ideal, como esta coluna sugeriu, no caso 
dos motoristas de aplicativos, é que as empresas – que 
tanto ganham e tão pouco contribuem – assumissem as 
parcelas, assim como as mensalidades dos carros aluga-
dos.

Mãe
O Governo Federal anunciou a retomada da con-

strução de um “empreendimento residencial do programa 
de habitação popular”, beneficiando 1.120 pessoas em 
Niterói (RJ). Trata-se do Minha Casa, Minha Vida. Mas 
o nome é evitado, porque remete ao governo de Dilma.

Marcados para morrer
Um negro norte-americano tem até 7 vezes mais 

chances de morrer de Covid do que um branco; na Sué-
cia, 75% dos mortos são idosos deixados sem assistência, 
muitas vezes sem oxigênio, nos asilos; no Brasil, pobres 
da periferia. Elite sempre flertou com eugenia.

Rápidas
Nesta segunda-feira, às 16h, a ABF-Rio promove 

live no Youtube (youtube.com/channel/UCTZMty-
wr9H8r9qWMMXCQKqQ) sobre as relações trabalhis-
tas na pandemia com o desembargador Marcos Caval-
cante, o diretor jurídico Gabriel Di Blasi, e a advogada 
Hannah Fernandes *** O IAB fará uma live no Insta-
gram nesta segunda-feira, às 16h, pelo perfil @iabnacio-
nal, com a presidente da Frente Parlamentar de Liber-
dade Religiosa da Assembleia Legislativa de São Paulo, 
Damaris Moura (PSDB). O tema da conversa será “O 
direito ao exercício da fé em tempo de pandemia” *** 
A Pinacoteca de São Paulo apresenta Distância, primeira 
exposição de vídeos e filmes pensada especialmente para 
os meios digitais. Ao todo, cinco vídeos do acervo foram 
selecionados e poderão ser vistos exclusivamente pelo 
site do museu até 3 de agosto em pinacoteca.org.br *** A 
FGV oferece uma nova opção de formação gratuita neste 
tempo de quarentena com o curso online “Introdução à 
Ciência de Dados”. Detalhes em educacao-executiva.
fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/intro-
ducao-ciencia-de-dados *** A Cruz Vermelha Brasileira 
já ajudou mais de 245 mil pessoas na pandemia, com 
vacinação contra gripe, doações, higienização de cidades 
e testes rápidos da Covid-19 *** “Direito do Consumi-
dor: temas contemporâneos” é o principal conteúdo do 
webinar gratuito que a Aasp realizará em 1º, 4 e 5 de 
junho, sempre às 10h. Participarão o ministro do STJ 
Herman Benjamin e advogados e professores do Brasil 
e de Portugal. Inscrições: mla.bs/2ee2ec43 *** O IBGE 
completou nesta sexta-feira 84 anos. Sem as estatísticas 
e pesquisas geocientíficas, o Brasil não teria consciên-
cia de sua grandeza e de seus desafios. O clima não é 
de festa, com os cortes no orçamento feitos pela equipe 
econômica, que ameaçam as séries de dados. Assine o Monitor Mercantil

‘Toma lá e dá cá’ da ‘velha política’ acelera 
Centrão coloca 
mais um militar 
no comando de 
R$ 3,1 bi na saúde

A Fundação Nacional da 
Saúde (Funasa), órgão do 
Ministério da Saúde res-
ponsável por obras de sa-
neamento básico e que teve 
em 2019 o orçamento de 
R$ 3,1 bilhões, teve seu co-
mando trocado pelo gover-
no federal nesta sexta-feira. 
O escolhido é o coronel da 
Polícia Militar de Minas 
Gerais Geovanne Gomes 
da Silva, cuja nomeação 
está no Diário Oficial da 
União. 

Segundo informação do 
Congresso em Foco, a in-
dicação foi feita pelo líder 
do PSD na Câmara, Diego 
Andrade (MG), ao minis-
tro da Secretaria de Gover-
no, Luiz Eduardo Ramos. 
Antes de ter um indicado 
do PSD, quem comandava 
a estrutura eram indicados 

da bancada evangélica.
O PSD foi fundado e é 

presidido pelo ex-prefeito 
de São Paulo e ex-ministro 
Gilberto Kassab. Embora 
não aceitem o rótulo de 
Centrão, a sigla costuma 
agir e votar alinhada aos 
outros partidos do grupo. 
Há também negociações 
para que o PL indique 
secretarias no Ministério 
da Saúde. Isso está sendo 
acordado com os milita-
res, que hoje dominam a 
pasta.

O bloco informal de cen-
tro e direita está em processo 
de aproximação de Jair Bol-
sonaro e parte dele já se de-
clara base do governo. Além 
do PSD, já se receberam 
cargos no governo nas últi-
mas semanas indicados do 
PP, PL, Republicanos, PSC 
e Avante.

Outros cargos

Na contra mão de seu 
discurso de campanha, 
quando prometia acabar 
com o que repudiava o mé-
todo da “velha política” do 

sistema “toma lá dá cá” na 
indicação de nomes para 
cargos no governo, Bolso-
naro já atendeu a outras de-
mandas das siglas. Fernado 
Marcondes Leão foi para o 
comando do Departamento 
Nacional de Obras Contra 
As Secas (DNOCS). Ele foi 
indicado pelo líder do PP, 
Arthur Lira (AL), em acor-
do com o deputado Sebas-
tião Oliveira (PL-PE), que 
vai sair do PL e ir para o 
Avante.

O presidente nacional do 
Republicanos e vice-presi-
dente da Câmara, Marcos 
Pereira (SP), indicou o advo-
gado Tiago Pontes, que foi 
nomeado para a Secretaria 
de Mobilidade do Ministério 
de Desenvolvimento Regio-
nal.

O governo também no-
meou Garigham Amaran-
te Pinto para a Diretoria 
de Ações Educacionais do 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE), órgão do Ministé-
rio da Educação. Garigham 
trabalhava há mais de dez 
anos como assessor técnico 

da liderança do PL na Câ-
mara.

A presidência do FNDE 
deve ficar com Marcelo Lo-
pes, chefe de gabinete do 
senador Ciro Nogueira, pre-
sidente do PP.

Em nível regional o PSC
emplacou um aliado no co-
mando da Companhia de 
Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU) de Pernambuco. O 
escolhido para a CBTU do 
Recife é Carlos Fernando 
Ferreira da Silva Filho, que 
foi secretário municipal no 
interior do estado.

O advogado Alex Ma-
chado Campos foi nomea-
do no fim de abril para uma 
das diretoria da Agência de 
Vigilância Sanitária (An-
visa). Campos Machado é 
próximo do deputado An-
dré de Paula (PSD-PE), 
que foi líder da sigla ano 
passado. No entanto a in-
dicação é creditada ao ex-
ministro Luiz Henrique 
Mandetta, de quem Cam-
pos Machado foi chefe de 
gabinete.

Isolamento faz consumo das famílias recuar 2% no trimestre
O recuo de 2% do consu-

mo das famílias no primeiro 
trimestre deste ano na com-
paração com o último tri-
mestre do ano passado foi 
a queda mais intensa desde 
2001, quando houve uma 
crise de fornecimento elétri-
co, de acordo com o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O motivo da queda, se-
gundo o órgão, foi a pan-
demia de coronavírus e as 
consequentes medidas de 
isolamento social colocadas 
em prática por vários gover-
nos estaduais e municipais 
para combater a dissemina-
ção da doença.

O comportamento do 
consumo das famílias teve 
um impacto importante no 
Produto Interno Bruto do 
trimestre, que caiu 1,5% na 
comparação com o trimestre 
anterior. O maior impacto 

causado pela queda do con-
sumo das famílias foi sen-
tido pelo setor de serviços, 
que responde por 74% da 
economia brasileira.

Entre as atividades de 
serviços pesquisadas, as 
principais quedas ocorre-
ram nos outros serviços 
(-4,6%), transporte, arma-
zenagem e correio (-2,4%), 
informação e comunica-
ção (-1,9%) e comércio 
(-0,8%). Também houve 
quedas nos segmentos de 
administração, saúde e 
educação pública (-0,5%), 
intermediação financeira e 
seguros (-0,1%). O único 
setor com alta foi o de ativi-
dades imobiliárias (0,4%).

Além do consumo das 
famílias, as exportações caí-
ram 0,9%. Essa queda da de-
manda também teve impac-
tos na indústria, que recuou 
1,4%. As atividades indus-

triais tiveram as seguintes ta-
xas de queda: setor extrativo 
(-3,2%), construção (-2,4%), 
indústrias de transformação 
(-1,4%) e atividade de ele-
tricidade e gás, água, esgoto, 
atividades de gestão de resí-
duos (-0,1%).

Segundo IBGE, na com-
paração com o primeiro tri-
mestre de 2019, o PIB caiu 
0,3%. Em 12 meses, o PIB 
acumula alta de 0,9%. A 
queda do primeiro trimestre 
em relação ao trimestre ante-
rior foi o primeiro recuo do 
PIB neste tipo de compara-
ção desde o último trimestre 
de 2018.

A retração foi puxada 
principalmente pelos ser-
viços, que recuaram 1,6% 
na passagem do último tri-
mestre de 2019 para o pri-
meiro trimestre deste ano. 
Mas houve queda também 
de 1,4% na indústria. A 

agropecuária foi o único 
setor produtivo que cresceu 
(0,6%).

“Aconteceu no Brasil 
o mesmo que ocorreu em 
outros países afetados pela 
pandemia, que foi o recuo 
nos serviços direciona-
dos às famílias devido ao 
fechamento dos estabele-
cimentos. Bens duráveis, 
veículos, vestuário, sa-
lões de beleza, academia, 
alojamento e alimentação 
sofreram bastante com o 
isolamento social”, disse 
a coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebe-
ca Palis.

Também caíram as expor-
tações (-0,9%). Ao mesmo 
tempo, cresceram o consu-
mo do governo (0,2%) e a 
formação bruta de capital 
fixo, isto é, os investimentos 
(3,1%), além das importa-
ções (2,8%).

Farmacêutica francesa suspende teste com hidroxicloroquina
“Quem é de direita 

toma cloroquina e quem 
é de esquerda, Tubaína”, 
aconselhou o presidente 
Jair Bolsonaro ao seguir 
orientação do presidente 
dos EUA Donald Trump 
por ter tomado hidroxi-
cloroquina para se “pre-
venir” contra a covid-19. 

Acontece que, nesta 
sexta-feira, a farmacêuti-
ca francesa Sanofi anun-
ciou  que está suspen-
dendo o recrutamento 
de novos pacientes para 
dois ensaios clínicos que 
tinham por finalidade 
analisar a viabilidade do 
uso da hidroxicloroquina 
como tratamento contra 

o novo coronavírus.
A decisão, segundo a 

empresa, é motivada pe-
las questões de segurança 
apontadas pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS). “A segurança do 
paciente é o foco princi-
pal da Sanofi”, disse um 
porta-voz da farmacêuti-
ca em comunicado envia-
do à CNBC.

“Alinhada à decisão 
da OMS e com cautela, a 
Sanofi decidiu suspender 
temporariamente o re-
crutamento de novos pa-
cientes em ambos os seus 
ensaios clínicos enquanto 
aguarda garantias sobre 
a segurança da HCQ (hi-

droxicloroquina)”
Segundo a Sanofi, até 

que as questões de segu-
rança sejam esclarecidas 
pela OMS, também vai 
suspender o fornecimen-
to do medicamento para 
uso off-label, isto é, que 
não segue as indicações 
originalmente homologa-
das para ele. A hidroxi-
cloroquina, que pela far-
macêutica francesa tem o 
nome comercial Plaquénil 
200 mg, normalmente é 
utilizada no tratamento 
de artrite reumatoide, lú-
pus e malária.

É bom lembrar que, 
na última segunda-feira 
(25), o diretor-geral da 

OMS, Tedros Ghebreye-
sus, anunciou que sus-
penderia os testes com 
hidroxicloroquina em to-
das as suas pesquisas que 
buscam um tratamento 
para a covid-19. A de-
cisão foi tomada depois 
que a revista The Lan-
cet publicou um estudo 
sobre os riscos do medi-
camento.  A pesquisa em 
questão foi feita com 96 
mil pacientes de 671 hos-
pitais do mundo todo, e 
indicou que o uso da hi-
droxicloroquina pode es-
tar relacionado a um au-
mento no risco de morte 
por problemas cardíacos, 
como arritmia.
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Todos os sentidos se aguçam 
aos pés dos montes italianos

A região italiana do Piemonte é, na minha opinião, um 
dos cenários mais encantadores, dentre aqueles que têm 
o vinho no centro de sua atividade cultural e econômica. 
Digo isso com um cuidado para não cometer injustiças, já 
que na minha visão de estudiosa apaixonada pelo tema, 
tendo a me encantar com muitos elementos do cenário 
vitivinícola por si só. Ou seja, confesso a falta de neutra-
lidade no julgamento e por isso viajo para destinos enoló-
gicos quase sempre, sendo capaz de me encantar até com 
a cena de vinhedos podados de inverno. Mas há alguns 
locais, de beleza indescritível, que vibram e reverberam 
em nossa memória. O desenho das colinas nas quais se 
acomodam os vinhedos de Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, 
Arneis e outras cepas autóctones, aos pés dos montes al-
pinos (daí Piemonte) do Noroeste italiano, é música para 
olhos embriagados de vinho bom.

À parte a poesia que tais lugares podem inspirar, o Pie-
monte está posicionado na área nobre e rica da Itália, pró-
ximo do importante centro industrial de Torino e vizinho 
da cosmopolita capital da moda, Milão. Mas a paisagem 
ali é diversa e nos remete a um rico universo agroalimen-
tar no entorno medieval de suas várias comunas. Os vi-
nhedos do Piemonte se estendem numa área delimitada 
por uma série de DOCs e DOCGs, divididas em cinco 
sub-regiões: Asti, Alba, Norte, Leste e Langhe. Langhe 
(língua em latim) é a cereja do bolo e conta com uma 
composição de solos, clima e adaptação vitícola muito 
nobre, onde um sistema de estreitas e íngremes colinas 
com encostas escarpadas voltadas para o sul, constituído 
de calcário, arenito e argila, nutre vinhedos de Nebbiolo, 
Barbera e Dolcetto.

O pico das colinas do Langhe tem um teor de calcá-
rio sem igual na Itália, onde se encontram os vinhedos de 
Nebbiolo que dão origem às DOCGs Barolo e Barbares-
co e seus potentes vinhos, dentre os mais prestigiados do 
mundo. Cepa singular, escolheu a alta e fria região para 
fazer vinhos muito particulares, de acidez, tanino e álcool 
pronunciados e longa guarda. Climas extremos atingem a 
região, com inverno e verão rigorosos. A Nebbiolo, cepa 
de brotação e maturação tardia, segue amadurecendo até o 
mês de outubro, quando a região é tomada por uma névoa 
espessa, que motivou o nome da variedade: nebbia (nebli-
na). A irregularidade das safras é comum, já que chuvas e 
granizo ameaçam florescimento e colheita.

A Barbera se estende pelos vinhedos intermediários do 
Langhe e a Dolcetto nas encostas norte e oeste. Ambas 
possuem importante papel também na vitivinicultura ita-
liana dessa região, notadamente marcada por uma elegân-
cia ímpar em seu conjunto. A região de Alba – cidade que 
conta com um centro comercial enoturístico charmoso – 
produz bons Barberas, Dolcettos e Nebbiolos. A DOCG 
Dogliani fica a sul de Barolo e produz excelentes vinhos 
da cepa Dolcetto, plantadas nos picos de calcário, numa 
combinação de delicadeza, fruta e frescor. A cidade me-
dieval de Asti, antigo centro da vinicultura piemontesa, 
tem vários vinhedos em seu entorno, dentre os quais se 
destacam a Barbera e, especialmente, a Moscato, que dá 
origem aos Moscatos d’Asti e aos populares espumantes 
leves e adocicados da mesma variedade, cujo método de 
elaboração leva o nome da cidade: Spumante Asti.

Mas há mais, muito mais, inclusive excelentes vinhos 
brancos, pouco associados ao Piemonte. A cepa Arneis faz 
um vinho fragrante e generoso em boca na DOCG Roero 
Arneis, a Norte de Alba, e a Cortese assina vinhos brancos 
cítricos e minerais em Gavi, parte oriental do Piemonte. A 
norte do Piemonte e da cidade de Turim, destacam-se um 
vinho de sobremesa da uva Erbaluce, o Caluso Passito e, 
na fronteira com o Valle d’Aosta, Nebbiolos de alta gama 
dos vinhedos ao redor de Carema. Sendo uma região rica, 
de um enoturismo sofisticado, além da beleza e excelên-
cia da vitivinicultura, não faltam bons restaurantes na rota 
de seus vários vilarejos – La Morra, Barolo, Barbaresco, 
Grinzane Cavour, Monforte d’Alba, Serralunga d’Alba, 
Castiglione Falletto etc. – para explorar a gastronomia 
piemontese, em que figuram deliciosas massas, risotos, 
carnes, mariscos e cogumelos, dentre eles, com sorte, os 
raros e perfumados tartufos biancos.

No próximo artigo, falarei de alguns vinhos degustados 
no Piemonte, suas elaborações e qualidades.

Participe das Aulas Online ou presenciais, ministradas 
por Míriam Aguiar. Siga a sua série de podcasts (Vinhos 
etc) sobre vinhos disponível em 8 plataformas. Instagram: 
@miriamaguiar.vinhos, e-mail: maguiarvinhos@gmail.
com

BURN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 11.636.336/0001-61 
AUDITORIA AMBIENTAL 

BURN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., torna público que entregou à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais - SEMADA, 
em 06/05/2020 o Relatório de Auditoria Ambiental, referente à fabricação de 
artefatos têxteis (vassouras, esponjas de aço) e saneantes/domissanitários 
para uso doméstico, e informa que o mesmo estará à disposição, na Rua 
São Paulo, 637 - Distrito Industrial - Queimados - RJ, no período de 30 
dias a partir da data de publicação, no horário de 08:00 às 18:00h, sob 
responsabilidade do setor de Segurança do Trabalho. Informa ainda, que o 
mesmo estará disponível para consulta na biblioteca da SEMADA, situada 
na Avenida Luigi Giobbi, 498 - FANCHEM - QUEIMADOS - RJ, no horário 
de 9:30 às 16:30h.

Suco de laranja: faturamento  
do setor chegou a US$ 1,525 bi

As exportações totais de 
suco de laranja brasileiro 
(FCOJ Equivalente a 66º 
Brix) registraram uma alta 
de 17% nos dez primeiros 
meses da safra 2019/20 em 
comparação com o mesmo 
período da safra anterior. 
Os dados são Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) 
compilados pela CitrusBR. 
Ao todo foram embarca-
das 914.287 toneladas ante 
781.995 toneladas registra-
das no mesmo período da 
safra 2018/19. Em fatura-
mento o aumento é de 4,5% 
com um total de US$ 1,525 
bilhão ante US$ 1,458 bi-
lhão na safra passada. 

Para a União Europeia, os 
embarques de suco de laran-
ja totalizaram até o momen-
to 635.602 toneladas, 25% a 

mais que o volume embar-
cado no mesmo período da 
safra anterior, 508.811 tone-
ladas. O faturamento somou 
US$ 1,069 bilhão, 12% aci-
ma dos US$ 951,6 milhões 
na safra passada.

Com destino aos Estados 
Unidos as exportações bra-
sileiras fecharam com que-
da de 14% nos 10 primeiros 
meses do ano-safra, com vo-
lume de 147.693 toneladas 
antes as 171.352 toneladas 
no período anterior. Em re-
ceitas, as vendas foram de 
US$ 238,6 milhões, 22% de 
queda em comparação com 
os US$ 305 milhões em abril 
de 2019. “Temos visto algu-
mas notícias sobre um for-
te aumento de consumo no 
mercado americano, mas ao 
que tudo indica, esse avanço 

que segundo relatórios in-
ternacionais teve início nas 
primeiras semanas de mar-
ço, ainda não trouxe qual-
quer efeito sobre as exporta-
ções brasileiras para aquele 
mercado”, explica Ibiapaba 
Netto. Segundo ele, a safra 
americana atual, iniciada em 
1º de outubro de 2019 en-
trou com os maiores níveis 
de estoque de suco de laran-
ja dos últimos cinco anos e, 
aparentemente, esse avanço 
no varejo tem consumido re-
servas locais. “Aumento de 
consumo é sempre uma boa 
notícia, mas no momento, 
olhando apenas os números 
não é possível identificar re-
flexos”, completa.

Os embarques de suco de 
laranja para o Japão também 
registraram alta entre julho 

e abril de 2020, em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior. Nesta temporada, 
já foram exportadas para o 
país, 49.831 toneladas, 38% 
a mais que nos dez meses 
da safra 2018/2019, com 
36.083 toneladas. O fatu-
ramento cresceu 27%, com 
US$ 88,5 milhões ante os 
US$ 69,6 milhões.

A China registrou alta 
de 36% nas importações de 
suco de laranja brasileiro no 
período, chegando ao volu-
me de 37.132 toneladas ante 
27.267 toneladas na safra 
anterior. Já em faturamen-
to as exportações somaram 
US$ 51,8 milhões, recuo de 
6% em relação ao mesmo 
período da safra anterior, 
quando as receitas foram de 
US$ 55,4 milhões.

Isolamento alavanca venda de sucos, cereais matinais e salgadinhos
A crise gerada pela pan-

demia do coronavírus e as 
medidas de distanciamento 
social adotadas para frear a 
curva de contágio da doença 
tem provocado mudanças no 
hábito de consumo das pes-
soas. Essa tendência pode 
ser observada nos resultados 
dos balanços trimestrais de 
algumas empresas que pos-
suem produtos posicionados 
para consumo dentro dos la-
res, numa clara inversão de 
tendência pré-pandemia.

Além do suco de laranja, 
que observa um crescimento 
vigoroso no varejo ameri-

cano, outros produtos posi-
cionados no café da manhã 
também mostram reação po-
sitiva ante a pandemia. Um 
exemplo é a marca de cere-
ais, Kellogg’s, cujas vendas 
orgânicas cresceram 8% no 
primeiro trimestre de 2020, 
embalado pelas vendas a 
partir da segunda semana de 
março.

A PesiCo também viu 
suas receitas fecharem em 
US$ 13,88 bilhões, cresci-
mento de 10%, impulsiona-
do pelo armazenamento de 
bebidas (o que inclui sucos) 
e salgadinhos cujo consumo 

majoritariamente acontece 
dentro de casa. A Coca-Cola, 
entretanto, viu uma deman-
da crescente nos supermer-
cados e canais de comércio 
eletrônico por suas bebidas 
como Minute Maid e Sim-
ply Orange. “Esses números 
abrem uma nova interpreta-
ção para o comportamento 
do consumidor neste perío-
do”, explica o diretor-execu-
tivo da CitrusBR, Ibiapaba 
Netto.

“Temos a associação de 
dois fatores importantes 
neste momento: a presen-
ça da vitamina C em nosso 

produto e mais tempo para 
as pessoas tomarem café da 
manhã, algo que não vinha 
acontecendo antes da pan-
demia”, observa. “Se por 
um lado isso gera um ques-
tionamento sobre como será 
o comportamento do consu-
midor quando o isolamen-
to social acabar ou mesmo 
diminuir, porém, ao mesmo 
tempo o suco de laranja foi 
apresentado para uma ge-
ração de consumidores que 
sequer tinham o hábito de 
tomar café da manhã o que 
consiste em uma grande 
oportunidade”, diz.

Comércio eletrônico teve o primeiro 
baque depois do isolamento

As vendas virtuais no 
Brasil registraram retração 
de 5,1% na terceira sema-
na de maio, na comparação 
com a semana anterior, cau-
sada pelo menor número de 
pedidos. Este foi o primei-
ro recuo desde o início da 
fase de isolamento social 
em março, segundo aponta 
o levantamento mais recen-
te da Ebit Nielsen. Entre os 
segmentos com baixa per-
formance na semana estão 
eletrodomésticos (-10,7%), 
eletrônicos (-5,4%), in-
formática (-8,8%), moda 
& acessórios (-7,1%) e 
perfumaria & cosméticos 
(-6,9%). Apenas telefonia & 
celular registrou desempe-
nho positivo, com leve alta 
de 1,9%.

Com ênfase nas vendas e 
crescimento desde o início 
da fase de restrições para 
contenção do coronavírus, 
a categoria de produtos de 
alto consumo ou giro rápido 
(FMCG, por sua sigla em in-
glês) tiveram comportamen-
to estável entre os dias 19 e 
25 de maio, em relação à se-
mana anterior, com variação 
de -0,7%. Neste segmento, 
observou-se o aumento do 
prazo de entrega dos pedi-
dos, saltando de 15 para 17 
dias, depois de duas semanas 

com períodos de entrega me-
nores.

Em giro rápido, os produ-
tos com maior crescimento 
no período analisado foram: 
bebidas alcoólicas (+65%), 
tratamento para mãos e pés 
(+3,1%) e papinhas para 
bebê (+2,8%). Entre os itens 
com maior retração na se-
mana, estão bronzeadores 
(-32%), cesta básica (-31%) 
e água de colônia (-29%)

Pela frente, a Ebit Niel-
sen projeta um crescimento 
superior ao de 2019 para as 
vendas online do Dia dos 
Namorados. Segundo os da-
dos da empresa, o período 
pré-Dia dos Namorados, em 
2019, foi a sexta data sazo-
nal mais importante do co-
mércio eletrônico brasileiro. 
No ano passado, as Top 5 
categorias de alto interesse 
para data foram: celular & 
smartphone, livros, TV, blu-
sa feminina e vinho.

Em abril, as vendas re-
alizadas virtualmente pra-
ticamente dobraram, com 
expansão de 98,74% em 
relação ao mesmo mês do 
ano anterior. O isolamento 
social refletiu na forma de 
comprar do brasileiro. Outro 
dado positivo que evidencia 
essa mudança foi a alta de 
81,64% no faturamento do 

setor, referente a esse mes-
mo período. Os dados são 
do índice MCC-ENET, de-
senvolvido pelo Comitê de 
Métricas da Câmara Brasi-
leira de Comércio Eletrônico 
(camara-e.net) em parceria 
com o Movimento Compre 
& Confie.

Ao avaliar o desempenho 
das vendas no comércio va-
rejista, de abril em relação a 
março de 2020, observou-se 
uma alta de 37,14%. No acu-
mulado do ano, a variação 
continua positiva: 43,34%.

Na composição regional, 
pelo segundo mês consecu-
tivo, o Sudeste se destaca. 
Ao comparar as vendas de 
abril de 2020 com o mesmo 
período do ano anterior, a 
região dobrou, com alta de 
104,97%. Em segundo lugar, 
o Nordeste com 96,36%, 
seguido por Centro-Oeste 
(94,80%); Sul (79,71%); e 
Norte (66,68%).

No acumulado do ano 
a composição muda. Em 
primeiro, ficou o Nordes-
te (51,87%), seguido por 
Centro-Oeste (50,74%); 
Norte (41,97%); Sudeste 
(41,84%); e Sul (41,04%).

O índice de faturamento 
do setor acompanhou as boas 
movimentações das vendas. 
Em abril, ante o mês de mar-

ço de 2020, a ascensão foi de 
28,86%. No acumulado do 
ano, a variação positiva foi 
de 36,07%.

A comparação do fatu-
ramento, de abril de 2020 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado, ficou da 
seguinte forma por região: 
Sudeste (85,87%); Centro-
Oeste (82,40%); Nordeste 
(81,34%); Sul (69,12%); e 
Norte (57,12%). No acumu-
lado do ano, a configuração 
mudou: Nordeste (47,51%); 
Centro-Oeste (36,82%); 
Sudeste (34,55%); Sul 
(33,15%); e Norte (28,67%).

A composição de com-
pras realizadas pela inter-
net, por segmentos, em mar-
ço, ficou da seguinte forma: 
equipamentos e materiais 
para escritório, informáti-
ca e comunicação (40,1%); 
móveis e eletrodomésticos 
(24,5%); e tecidos, vestuá-
rio e calçados (12,4%). Na 
sequência, outros artigos de 
usos pessoal e doméstico 
(10%); artigos farmacêuti-
cos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos 
(8,3%); hipermercados, su-
permercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo 
(2,8%) ;e, por último, li-
vros, jornais, revistas e pa-
pelaria (1,9%).

Café da Colômbia corresponde a 8,5% da produção mundial
A Colômbia, terceiro 

maior país produtor de café 
em nível mundial, produzi-
rá, no ano-cafeeiro 2019-
2020, volume físico equi-
valente a 14,3 milhões de 
sacas, cuja safra é exclusi-
vamente da espécie arábi-
ca, o qual equivale a 15% 
da produção mundial dessa 
espécie, que está estimada 
em 95,8 milhões de sacas 
de 60 kg. Na safra anterior, 
a Colômbia produziu 13,9 
milhões de sacas de café 
arábica, número que aponta 
um ligeiro crescimento de 
3% se comparado com a sa-
fra atual em curso.

Em relação à produção 
global das espécies de cafés 
arábica e robusta, que tota-
liza 169,3 milhões de sacas, 
os cafés colombianos, que 
são apenas da espécie ará-
bica, correspondem a 8,5%, 
tendo em vista que a produ-
ção mundial de robusta está 
calculada em 73,6 milhões 
de sacas. Com base nes-
ses dados, constata-se que 
a produção total de café da 
espécie arábica equivale a 
57% e a de robusta corres-
ponde a 43%, em relação à 
produção mundial total, no 
ano-cafeeiro em destaque.

O segundo país maior 

produtor de café do mun-
do, o Vietnã, que colherá 
96,6% de cafés da espécie 
robusta e 3,4% da espécie 
arábica, tem sua safra esti-
mada para o ano-cafeeiro 
2019-2020 em 32,2 milhões 
de sacas, das quais 31,1 mi-
lhões de sacas são de robus-
ta e 1,1 milhão de sacas de 
arábica. Expandindo essa 
análise, fica evidenciado 
que a produção de café ro-
busta vietnamita equivale a 
aproximadamente 42% da 
produção dessa espécie no 
planeta e a de café arábica 
a 1,1%. Em complemento, 
vale também destacar que 

a produção total do Vietnã, 
em relação à safra mundial 
deste ano em curso, equiva-
le a 19%.

Os números estatísticos 
demonstrados da cafeicultu-
ra brasileira e mundial, que 
estão sendo objeto dessa 
análise feita pela Embrapa 
Café e permitindo realizar 
estudos e estabelecer com-
parações das safras dos ca-
fés arábica e robusta, foram 
extraídos do Sumário Exe-
cutivo do Café de maio, da 
Secretaria de Política Agrí-
cola (SPA), do Ministério 
da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento.
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De volta ao passado
A economia brasileira ainda nem se recuperou do tombo 

de 2015 e 2016 e deve ter em 2020 um dos piores desem-
penhos de sua história. Os dados do IBGE divulgados nesta 
sexta-feira demonstram que no primeiro trimestre o PIB 
brasileiro recuou 1,5% ante o último trimestre do ano pas-
sado. Esta foi a maior queda desde o segundo trimestre de 
2015, quando o país vivia a recessão.

Mas esta retração da economia ainda não reflete to-
talmente os efeitos da pandemia e, muito menos, a crise 
política que assola o Brasil e agrava o caos. A grande perda 
deve ocorrer nos próximos trimestres, principalmente no 
segundo, marcado pela quarentena nos meses de abril e 
maio. Para o ano, uma queda de 5% é praticamente dada, 
mas deve ser ainda maior. A depender do desenrolar da 
crise política e das medidas para reverter o quadro, a cont-
ração ficar próxima dos dois dígitos, algo inédito em todas 
as recessões que já sofremos.

A abertura gradual pode levar a alguma recuperação da 
atividade, e há aqueles que falam que a demanda reprimida 
pode saltar quando isso ocorrer. Houve um tombo de 2% 
do consumo neste primeiro tri, o maior desde o terceiro tri-
mestre de 2001, quando caiu 3,1% devido ao racionamento 
de energia. No entanto, é preciso lembrar que a quarentena 
não foi adotada de maneira aleatória como o presidente 
quis apregoar, e, a depender de como a política de abertura 
for feita, pode ser um tiro no pé.

Pela ótica da oferta, o setor de serviços foi o que mais 
sofreu no primeiro trimestre. E isso já era esperado. O seg-
mento recuou 1,6%, seu pior desempenho desde o quarto 
trimestre de 2008, ano da crise do subprime, quando houve 
a falência do banco americano Lehman Brothers. As “out-
ras atividades de serviços” recuaram 4,6% no primeiro tri-
mestre deste ano ante o último de 2019, também o pior 
desempenho da série histórica do IBGE, iniciada em 1996.

Quedas recordes, falta de perspectiva, desespero do em-
presariado e contração de renda das famílias. O conjunto 
da obra para fazer com que a contração fique acima do 
projetado pelo relatório Focus do Banco Central está dado. 
Além do mais, o governo se mostra inapto para tomar as 
medidas necessárias para dar um direcionamento econômi-
co. Lembra-se até do pré-impeachment de Dilma e Collor, 
quando os políticos entraram em greve. Nada passava no 
Congresso e, portanto, nada era possível fazer. A diferença 
agora é que até se tem um Congresso com boa vontade, a 
letargia vem do próprio governo.

Em 100 anos de PIB brasileiro, em poucos momentos, o 
PIB caiu mais de 1% em termos reais. Na verdade, é pos-
sível contar nos dedos. Foram 9 vezes: 1908, 1914, 1918, 
1930, 1942, 1981, 1990, 2015 e 2016. Na maioria das oca-
siões, a crise não se prolongou por mais de um ano, com 
exceção da crise de 29, da moratória dos anos 80 e do pós-
impeachment de Dilma.

Na verdade, esta última crise (2015–2016) foi a maior 
da história brasileira. Apesar de o PIB não ter despencado 
o mesmo que na de 1930, os anos seguintes à crise foram 
tomados pela letargia na recuperação, que nem havia ocor-
rido em sua totalidade. Caímos 3,8% em 2015 e 3,6% em 
2016. Em 2017, a alta foi de 1%, em 2018 de 1,1% e em 
2019, o primeiro ano do Governo Bolsonaro, de 1,1%. Se 
fizermos uma conta de padeiro somando os percentuais dos 
últimos 3 anos, que gera um número de 3,2%, vemos que 
ele não compensa nem o que foi perdido em 2015.

Agora, com a pandemia, mais contração assola a econo-
mia brasileira que já vinha em uma situação de fragilidade. 
Herança maldita, diriam os Bolsonaristas. Não, o PT colo-
cou o Brasil no rumo certo, o problema foi o golpe. O fato é 
que, enquanto olharmos o passado sem buscar perspectivas 
e políticas que mirem o futuro, vamos ficar buscando cul-
pados. A pandemia está aí, aleatória à nossa vontade. O que 
fazer com tudo isso é que vai definir o tamanho da perda: 
5%, 7% ou 10%. E este membro amputado da economia 
pode não voltar. Vide 2015 e 2016. A destruição do PIB 
foi dada.
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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 IMOBILI-
ÁRIOS 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 Securitiza-
ção”), 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 pla-
taforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado indivi-
dualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos des-
te 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 descumpri-
mento 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 IMOBILIÁ-
RIOS SUL DE MINAS LTDA., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY CONS-
TRUÇÕES EMPREENDIMENTOS JARDIM EUROPA ALPINÓPOLIS LTDA., 
CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e SKY CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS 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 toma-
das pela Emissora, em virtude do resultado da deliberação constante do item 
(i); e (iii) autorização para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fidu-
ciário, 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 dispo-
nibilizado 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 reconhe-
cida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia 
digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não se encon-
trem 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.

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, BOL-
SA, 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 represen-
tantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus 
atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, admi-
nistrador da Companhia ou advogado. A Companhia não exigirá o reconhecimen-
to 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 re-
ferido, 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. Pe-
dro Henrique Chermont de Miranda, Presidente do Conselho de Administração

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
AUGUSTO FERREIRA LIMA, CPF 785.851.395-87
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução  
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de adminis-
tração no Banco Máxima S/A, CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00.
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanha-
das da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente 
ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especi-
ficada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que o declarante 
pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo res-
pectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Institui-
ções 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
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)

Gerencia Técnica de Organização do Sistema Financeiro no Rio de Janeiro 
(GTRJA)

São Paulo, 21 de maio de 2020.

Contratação de previdência 
privada por aplicativo
Easynvest: 
mudança de 
comportamento 
dos investidores 
motivou a iniciativa

A Easynvest, plataforma de 
investimentos, está aceitan-
do contratação de previdên-
cia privada pelo aplicativo 
(disponível na App Store e 
Google Play). “A novida-
de é uma resposta rápida ao 
crescimento de uso de apps 
impulsionado pelo isola-
mento social e tem como 

objetivo facilitar a busca por 
informações sobre investi-
mentos de longo prazo e sua 
contratação em uma mesma 
tela. Até então, a opção só 
era disponibilizada pelo por-
tal”, justificou a plataforma.
A integração da categoria 
no aplicativo parte da in-
formação de que 70% dos 
clientes da Easynvest aces-
sam a plataforma e realizam 
aportes por meio da aplica-
ção mobile. As informações 
corroboram com compor-
tamento global: a exemplo, 
uma pesquisa realizada pela 
App Annie apontou que, em 
fevereiro, a China registrou 
crescimento de 30% em ho-
ras de uso de smartphones 
quando comparado à média 

diária de todo o ano de 2019.

Benefícios

De acordo com Fabio 
Macedo, diretor comercial 
da Easynvest, a novidade 
traz dois benefícios prin-
cipais ao investidor nesse 
momento de pandemia: a 
facilidade de acesso e a 
lembrança da Previdência 
Privada como um investi-
mento de longo prazo fren-
te às grandes oscilações do 
mercado financeiro e queda 
da taxa Selic.

“Nosso jeito de consumir 
conteúdo e investir está sen-
do profundamente alterado. 
Com a nova funcionalidade, 
facilitamos ainda mais a jor-

nada de escolha de produtos, 
com a Previdência Privada 
na palma da mão do investi-
dor pela primeira vez”, fina-
liza o executivo. O processo 
de contratação do plano é 
realizado completamente 
online.

A Easynvest dispõe de 25 
fundos na prateleira. “Pen-
sando no grande impacto da 
crise do novo coronavírus na 
renda mensal de muitos bra-
sileiros, os tickets de entra-
da e contribuições mensais 
serão reduzidos para que os 
investidores não desistam de 
investir no futuro”.

Parceria para venda online de produtos de limpeza
A Centauro, maior rede 

multicanal de artigos espor-
tivos da América Latina, e 
a Ecoville, indústria e rede 
varejista de produtos de lim-
peza, fizeram uma parceria 
inédita. kits de produtos da 
Ecoville já estão disponíveis 
para compra no e-commerce 
da Centauro (www.centauro.
com.br).

Em meio à pandemia do 
novo coronavírus, a iniciati-
va visa facilitar o acesso dos 
consumidores – estimulados 
a permanecerem em isola-
mento social – a itens de 

limpeza, por meio do marke-
tplace da plataforma.

“Essa é a primeira vez que 
vendemos itens não relacio-
nados diretamente ao esporte. 
Contudo, estamos abrindo es-
paço no nosso canal digital para 
um parceiro que, assim como 
nós, trabalha para cuidar da saú-
de dos brasileiros, o que reforça 
nosso compromisso em servir a 
sociedade”, comenta Gustavo 
Furtado, diretor executivo da 
Centauro, destacando que a 
Ecoville contará com toda a 
estrutura do e-commerce da 
companhia para comercia-

lização de seus produtos.
Considerada a maior rede 

de lojas de itens de limpeza 
do país, a Ecoville fará sua 
primeira imersão no mer-
cado digital por meio do 
marketplace da Centauro. 
A empresa, que em breve 
deve lançar um aplicati-
vo próprio para a venda de 
seus produtos, ganhará ago-
ra mais agilidade na entrega 
dos kits vendidos através das 
centenas de franquias que 
funcionam como centro de 
distribuição. A exemplo das 
demais compras feitas na 

loja virtual, os itens de lim-
peza poderão ser parcelados 
no cartão de crédito.

“Enxergamos essa parce-
ria como uma excelente pos-
sibilidade de negócio. Além 
de ter este viés estratégico e 
humanitário para a Centau-
ro, que facilitará a compra 
de itens de limpeza online 
durante a pandemia, para nós 
será uma oportunidade de 
fortalecermos nossa marca 
e distribuirmos nossos pro-
dutos por meio de uma nova 
plataforma”, diz o CEO da 
Ecoville, Leonardo Castelo.

AM Best revisa  
rating do IRB Brasil RE

A AM Best Rating Servi-
ces, agência global de classi-
ficação de crédito com foco 
exclusivo no setor de segu-
ros e resseguros, comunicou 
nesta sexta-feira a alteração 
do Rating de Força Finan-
ceira do IRB Brasil Resse-
guros S.A. para “A-” (Ex-
celente) de “A” (Excelente), 
e a Classificação de Crédito 
de Longo Prazo do Emissor 
para “a-” de “a”. Além disso, 
a AM Best manteve o status 
em revisão com implicações 

negativas nessas classifica-
ções de crédito (ratings).

O Rating de Força Finan-
ceira é o mesmo que o IRB 
Brasil RE tinha antes da últi-
ma revisão, em maio de 2019. 
A AM Best considerou que os 
ratings refletem a solidez do 
balanço patrimonial do IRB, 
que a agência classifica como 
“mais forte”, bem como seu 
forte desempenho operacio-
nal, perfil empresarial neutro 
e gerenciamento de risco da 
empresa (ERM) marginal.

Indicador de risco de  
liquidez registra queda

A nova edição do Bo-
letim de Risco da Comis-
são de Valores Mobiliá-
rios (CVM) confirmou os 
impactos da pandemia de 
Covid-19 (coronavírus) no 
mercado, mas o Mapa de 
Riscos apresentou queda no 
indicador de risco de liqui-
dez, em comparação com a 
edição de abril.

De acordo com a publica-
ção, que é mensal, na com-
paração com a edição de 
abril, o mês de maio reve-
lou uma alta nos indicado-

res de risco macroeconômi-
co, de crédito e de mercado, 
em linha com a queda do 
indicador de apetite pelo 
risco. “Destoa-se apenas o 
comportamento do indica-
dor de risco de liquidez, o 
qual denotou queda para o 
mês”, destaca.

“Esse resultado está na 
contramão de outros indica-
dores de risco, tais como os 
indicadores de risco macro-
econômico, de mercado e de 
crédito.

Bolsonaro vai privatizar 
Eletrobras em 2021

“A única forma de o go-
verno amenizar rapidamen-
te os efeitos (da pandemia), 
principalmente de dívida, é 
com as privatizações que vão 
fortalecer o equilíbrio econô-
mico-financeiro das contas 
públicas”. A justificativa é 
do presidente da Eletrobras, 
Wilson Ferreira Júnior, que 
acredita que o Congresso 
deve aprovar o projeto de lei 
que autoriza a privatização 
da estatal ainda no segundo 
semestre deste ano. A venda 
acontecerá em 2021.

Ferreira, que anunciou a 
privatização enquanto divul-
gava os resultados do primei-
ro trimestre do ano da Eletro-
bras, afirmou que os capitais 
estrangeiros pós-crise vão in-
vestir em projetos com mais 
atividades econômicas que 
geram emprego e renda.

“A Eletrobras é uma em-
presa listada nas bolsas de 
Brasil, Estados Unidos e 
Europa. Esse mercado vol-
ta mais rápido pós-crise e 
olhando a sua perspectiva 
econômica futura. Não tenho 

dúvidas que a Eletrobras é 
um ativo para atrair investi-
dores do mundo inteiro”.

Lucro

A Eletrobras teve lucro lí-
quido de R$ 300,1 milhões 
no primeiro trimestre deste 
ano. Queda de 78,5% ante 
lucro líquido de R$ 1,397 
bilhão em igual período de 
2019, segundo balanço di-
vulgado nesta quinta-feira.

De acordo com Ferreira, 
o lucro foi impactado, prin-
cipalmente, por dois efeitos 
econômicos negativos, porém 
sem efeito financeiro, que fo-
ram a variação cambial nega-
tiva em R$ 665 milhões como 
decorrência da desvalorização 
cambial durante a pandemia 
da covid-19, e a remensuração 
do valor justo da receita de 
concessões de geração, trans-
missão e distribuição de ener-
gia, com redução de R$ 411 
milhões nessa linha. A receita 
líquida cresceu 7,8% entre os 
dois períodos, de R$ 6,465 bi-
lhões para R$ 6,955 bilhões.
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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 IMO-
BILIARIOS 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 (“Con-
sulta 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 carên-
cia 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 priva-
das, 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 carên-
cia, 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 amorti-
zações 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 manifes-
tação 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 represen-
tação 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 Titula-
res 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 publica-
ção 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. TER-
MO 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:

SPE9 GLOBAL VERDES VALES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME 11.298.326/0001-63 / NIRE 33.300.320.423
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
23.03.2020. Em 23/03/2020, o único acionista representando 100% do capital 
social da SPE9 GLOBAL VERDES VALES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIOS S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, CEP 20.020-907, 
inscrito no CNJP/ME 11.298.326/0001-63 e NIRE 33.300.320.423 (“Compa-
nhia”), decidiu: (i) retificar a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
realizada em 21/03/2014, registrada perante JUCEC sob o nº 20141196866, 
em 19/06/2015 (“AGOE 21/03/2014”), tendo em vista que, por um lapso, foi 
datada de forma equívoca e em verdade foi realizada em 21/05/2014, após a 
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/05/2014, registrada 
perante a JUCEC sob o nº 20141128429, em 19/06/2015, que deliberou, entre 
outras matérias, a aprovação do protocolo e justificação de cisão parcial firmado 
pelas Diretoras da Companhia e da Omegapar Empreendimentos & Investi-
mentos Ltda.; (ii) retificar a AGOE 21/03/2014 tendo em vista que, previamente 
ao aumento de capital que consta entre suas deliberações, o valor do capital 
social da Companhia era de R$ 13.255.362,69, e não de R$13.237.707,00. 
Portanto, o capital social da Companhia passou para R$13.568.272,69, dividido 
em 13.550.617 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (iii)
aprovar o aumento do capital social da Companhia de R$13.568.272,69, divi-
dido em 13.550.617 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 
R$ 18.744.293,69, dividido em 18.726.638 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, um aumento, portanto, no valor de R$5.176.021,00, mediante a 
emissão de 5.176.021 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, ao preço de emissão de R$1,00 por ação, fixado nos termos do Artigo 170, 
§1, I, da LSA, as quais são totalmente subscritas e integralizadas pelo único 
acionista da Companhia, Brasil Equity Properties Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia, mediante a capitalização de créditos prove-
nientes de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFACs realizados 
por tal acionista entre janeiro/2014 a fevereiro/2020; (iv) ratificar a redução 
do capital social da Companhia de R$18.744.293,69, dividido em 18.726.638 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$18.723.393,69, 
dividido em 18.705.738 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
uma redução, portanto, no valor de R$20.900,00, mediante o cancelamento de 
20.900 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, por considerar 
o capital excessivo em relação ao objeto social da Companhia, conforme dis-
posto no Artigo 173, caput, da LSA, com a restituição do valor correspondente 
ao único acionista da Companhia, nos termos dos Artigos 173 e 174 da LSA, 
conforme alterada; uma vez confirmada a efetividade da redução de capital, 
o Artigo 5°, caput, do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a 
seguinte nova redação: “Artigo 5° - O capital social, totalmente subscrito e inte-
gralizado em moeda corrente nacional, é de R$18.723.393,69 (dezoito milhões, 
setecentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e nove 
centavos), dividido em 18.705.738 (dezoito milhões, setecentos e cinco mil, 
setecentos e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal)”;e 
(v) autorizar a publicação do extrato da ata da assembleia geral nos Diários 
Oficiais do Rio de Janeiro e do Ceará e nos jornais O Estado e Monitor Mercantil, 
nos termos da legislação aplicável, sendo certo que os efeitos da redução de 
capital social ora aprovada estão suspensos e assim deverão permanecer por 
um período de 60 dias contados da referida publicação, observando-se, assim, 
o prazo legal para eventual oposição de credores em relação à redução do 
capital social excessivo. Decorrido o referido prazo de 60 dias, os Diretores da 
Companhia poderão tomar todas as providências necessárias para arquivar, 
perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária de 23/03/2020, de forma a efetivar a redução de capital 
perante terceiros, contanto que não tenha sido impugnada, ou se provado o 
pagamento da dívida ou o depósito judicial do valor contestado, nos termos 
do Artigo 174 da Lei 6.404/1976. Mesa: Presidente – Fabio Vilela de Morais; 
Secretário – Rodrigo Nelson Brum Selles; Acionista: Brasil Equity Properties 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (representado por 
sua gestora BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda.).

Maioria de ataques virtuais tem motivação financeira
Relatório mostra 
que globalmente 
aconteceram 32 
mil ataques  
em 2019

O Relatório de Investiga-
ções de Violação de Dados 
2020, realizado pela empre-
sa dos EUA Verizon Buzi-
ness, indica que a motivação 
financeira continua sendo o 
principal fator para o crime 
cibernético, com quase nove 
em cada 10 (86%) violações 
investigadas.

O estudo, considerado 
um dos levantamentos mais 
consistentes no mundo sobre 
segurança cibernética, cita 
dados de fatos ocorridos em 
2029. Indústria, varejo, ser-
viços financeiros, seguros, 
educação, saúde e organiza-
ções públicas foram, nesta 
ordem, os setores de ativida-
des mais atingidos por ata-
ques virtuais.

De acordo com o rela-
tório (que usa a nomencla-
tura 2020 DBIR), a grande 
maioria das violações con-
tinua a ser causada por ato-
res externos - 70% - com 
o crime organizado sendo 
responsável por 55% deles. 

Roubo de credenciais e ata-
ques sociais, como phishing 
e e-mail comercial, causam a 
maioria das violações (mais 
de 67%).

Cerca de 37% das vio-
lações de roubo de creden-
ciais usavam credenciais 
roubadas ou fracas, 25% 
envolviam phishing, e o erro 
humano também foi respon-
sável por 22%.

Em função da crise socioe-
conômica decorrente da pan-
demia do novo coronavírus, 
há tendência de que a situação 
se intensifique neste ano. Na 
avaliação da empresa brasi-
leira Apura Cybersecurity In-
telligence, especializada em 
segurança cibernética, e única 
no país a participar dos levan-
tamentos da Verizon, é razo-
ável acreditar que a maioria 
dos ataques continuem sendo 
executados por atores exter-
nos às organizações vítimas 
dos ataques.

“Porém, devido à preva-
lência de home office no pe-
ríodo de pandemia, é possí-
vel que haja um aumento na 
ocorrência de vazamentos ou 
invasões devido a falhas por 
parte dos agentes internos 
das empresas, seja no manu-
seio e controle das senhas, 
seja na baixa segurança dos 
equipamentos pessoais ou 
ainda por vulnerabilidades 
em aplicativos utilizados na 

comunicação entre empresa 
e funcionários”, observa o 
fundador e CEO da Apura, 
Sandro Süffert.

A Apura também de-
monstra preocupação com 
o aumento nos casos de ran-
somware (software invasor e 
se apropria de dados e cobra 
resgate) e a necessidade das 
empresas se prepararem para 
evitar o contágio e proteger 
melhor os dados sob sua tu-
tela, em especial no Brasil, 
onde a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) está em 
iminência de entrar em vigor.

AL e Brasil

O relatório da Verizon 
constatou, em 2019, um total 
de 32 mil ataques, e em tor-
no de 4 mil invasões virtu-
ais, executadas em 81 países. 
Na América Latina (incluin-
do o Brasil), a proporção de 
ataques por motivações fi-
nanceiras é próxima à média 
mundial: 87%.

Segundo o DBIR, 93% 
dos ataques identificados 
em organizações da Améri-
ca Latina foram promovidos 
por atores externos às orga-
nizações que foram vítimas 
de tais ataques. Isso referen-
da a importância de gover-
nos, empresas e sociedade 
estabelecerem a proteção 
cibernética como estratégica 

para a política, economia e a 
vida das nações, avalia San-
dro Süffert. “Nesse sentido, 
é preciso investir em desen-
volvimento de sistemas de 
prevenção, detecção e ação 
diante das ameaças e dos 
ataques efetivados.”

A Apura destaca que os 
ataques cibernéticos se in-
tensificam e se especiali-
zam a cada ano. As amea-
ças avançadas e persistentes 
(Advanced Persistent Thre-
at, em inglês) direcionam 
ataques específicos e de 
maior complexidade ao seu 
alvo de interesse. Portanto, é 
importante que as empresas 
e governos se protejam com 
tecnologias de proteção ade-
quadas à sua realidade.

“A questão da língua é ou-
tro fator importante no Bra-
sil. Por ser o maior país de 
língua portuguesa no mun-
do, ataques de phishing ou 
SMSishing ocorrem em por-
tuguês para os alvos brasilei-
ros. Portanto, as ferramentas 
de detecção e proteção, tan-
to para o ambiente interno 
quanto para monitoramento 
em fontes abertas, por exem-
plo, precisam detectar e/ou 
proteger contra essas ações”, 
adverte Sandro Süffert.

Violações

O relatório também desta-

cou um aumento duas vezes 
maior do ano em violações 
de aplicativos da Web, para 
43%, e credenciais roubadas 
foram usadas em mais de 
80% dos casos - uma ten-
dência preocupante, à medi-
da que os fluxos de trabalho 
críticos para os negócios 
continuam a mudar para a 
nuvem. O ransomware tam-
bém viu um pequeno au-
mento, encontrado em 27% 
dos incidentes de malware 
(em comparação com 24% 
no DBIR de 2019; 18% das 
organizações relataram blo-
quear pelo menos um peda-
ço de ransomware no ano 
passado.

“À medida que o tra-
balho remoto surge dian-
te da pandemia global, a 
segurança ponta a ponta 
da nuvem para o laptop 
dos funcionários se torna 
fundamental”, disse Tami 
Erwin, CEO da Verizon 
Business. “Além de pro-
teger seus sistemas contra 
ataques, recomendamos 
que todas as empresas 
continuem a educação 
dos funcionários, à me-
dida que os esquemas de 
phishing se tornam cada 
vez mais sofisticados e 
maliciosos”.

Alex Pinto, principal au-
tor do relatório de investi-
gações de violação de dados 

corporativos da Verizon, 
comenta: “As manchetes de 
segurança geralmente falam 
sobre ataques de espiona-
gem ou rancor, como um 
fator essencial para o crime 
cibernético - nossos dados 
mostram que esse não é o 
caso. O ganho financeiro 
continua a impulsionar o cri-
me organizado para explorar 
vulnerabilidades do sistema 
ou erros humanos.

Dados do DBIR: 32 
mil ataques reportados em 
2019; 4 mil invasões exe-
cutadas;  81 países moni-
torados;  86% dos ataques 
por motivação financeira; 
67% dos cibergolpes fo-
ram originados por roubo 
de credenciais, ataques via 
phishing e comprometimen-
to de e-mails comerciais; 
91% dos casos na América 
do Norte tiveram motivação 
financeira; 70% na Euro-
pa; 63% na África e Orien-
te Médio; Indústria, varejo, 
serviços financeiros, segu-
ros, educação, saúde e or-
ganizações públicas foram, 
nesta ordem, os setores de 
atividades mais atingidos; e 
em 27% dos casos de ataque 
por malware foram utiliza-
dos ransomwares - malwares 
que encriptam os dados dos 
dispositivos infectados, que 
só são devolvidos mediante 
pagamentos.

Brasil continua atraente para investidores externos

PIB: BC já fala 
em queda 
acima de 5%

A economia brasileira 
pode apresentar queda de 
5% ou mais neste ano, e o 
desemprego deve aumentar 
muito. A previsão do pre-
sidente do Banco Central 
(BC), Roberto Campos Neto, 
que participou nesta sexta-
feira de uma transmissão or-
ganizada pelo Valor Capital 
Group, fundo de investimen-
tos norte-americano.

Na opinião de Campos 
Neto, o tamanho da queda do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país) 
vai depender da extensão 
das medidas de isolamento 
social.

“É difícil prever, depende 
da extensão do isolamento 
social adotado em diferentes 
locais. O desemprego vai ser 
alto. Alguns agentes do mer-
cado falam que o crescimen-
to (do desemprego) será de 
provavelmente 15% ou um 
pouco mais”, disse 

Nesta sexta-feira, o Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
informou que o PIB teve 
queda de 1,5% no primeiro 
trimestre, na comparação 
com último trimestre de 
2019.Em relação ao pri-
meiro trimestre de 2019, a 
queda ficou em 0,3%. Em 
12 meses, o PIB acumula 
alta de 0,9%.

Nos últimos dias muito 
se ouviu falar sobre o grau 
de desgaste que o Brasil 
poderá ter diante dos inves-
tidores externos em função 
do posicionamento do go-
verno federal em relação a 
condução da pandemia do 
coronavírus, e da instabi-
lidade política acentuada 
pelos embates constantes 
entre os poderes. 

Nesta sexta-feira, o mi-
nistro da Infraestrutura, Tar-
císio de Freitas, jogou luz 
sobre o que o país tem para 
alavancar a economia. Na 
sua opinião, a responsabili-
dade fiscal, associada à gran-
de quantidade de portfólios, 
aos bons ativos brasileiros e 
à disponibilidade de crédito 
representam um conjunto 
de qualidades que manterá 

o país atrativo para o inves-
timento externo, mesmo em 
meio à crise decorrente da 
pandemia.

Segundo ele, 2021 será 
um ano de recuperação eco-
nômica forte para, em 2022, 
a situação ficar “ainda me-
lhor”, em um cenário onde 
a taxa básica de juros estará 
baixa.

Nesta sexta-feira, o pre-
sidente do Banco Central 
(BC), Roberto Campos 
Neto, afirmou que o Produ-
to Interno Bruto (PIB) deve 
cair 5% neste ano. “A queda 
de PIB não é só no Brasil. 
É no mundo inteiro. Vamos 
continuar seguindo a linha 
planejada, de responsabili-
dade fiscal e solvência. Não 
haverá nenhum tipo de ma-
luquice aqui”, disse Freitas 

durante uma live promovida 
pelo site Jota.

Editais

Segundo a agência Brasil, 
durante a live, Freitas rea-
firmou que a infraestrutura 
tem atraído os investidores 
estrangeiros, e que esse in-
teresse é reforçado pelo fato 
de todos editais terem sido 
publicados tendo por base 
muitas consultas, na busca 
pelo formato ideal. “Não 
publicamos nenhum edital 
sem reverberação no mer-
cado. Quando publicamos é 
porque já temos posição po-
sitiva”, disse. “O investidor 
está interessado no Brasil. 
Falo isso porque tenho con-
versado com vários deles”, 
completou.

Perguntado sobre se essa 
avaliação considerava o ce-
nário apontado pelo Banco 
Central brasileiro - segundo 
o qual investidores teriam 
retirado do país cerca de R$ 
34 bilhões em aplicações 
- Freitas disse que esse mo-
vimento foi percebido, mas 
que em parte ele se explica 
pelo fato de o juro no Brasil 
ter ficado barato e à neces-
sidade de as empresas paga-
rem dívidas no exterior.

“Tivemos um primeiro 
momento de retirada de di-
nheiro para pagar dívidas no 
exterior com moeda local, e 
tivemos, com a crise, um se-
gundo movimento de saída 
de investidores de países em 
desenvolvimento, que são os 
que [em situações de crise 
mundial] são os que mais so-

frem com isso”, disse.
Freitas disse que a retirada 

desse dinheiro foi percebida 
inclusive na pressão cam-
bial, que acabou valorizando 
a cotação do dólar. Ele, no 
entanto, acredita que, em um 
prazo mais longo, a situação 
melhorará, com o país tendo 
a inflação sob controle em 
um cenário de juro baixo.

“Temos fuga de dinheiro 
do Brasil, em um fenômeno 
que ocorre com todos países 
em desenvolvimento. Mas 
como temos muita capaci-
dade ociosa, essa desvalo-
rização do câmbio não está 
gerando inflação. Quando as 
atividades foram retomadas, 
não teremos tanta alta de 
preço e estaremos com juros 
baixos”, argumentou ao pre-
ver que o país terá “um ano 

de 2021 bom, e de 2022 me-
lhor ainda”

Na avaliação do minis-
tro, situações de crise geram 
oportunidades que precisam 
ser aproveitadas. “Crise, de 
certa forma, gera comoção, 
solidariedade e sentimento 
de doação. Todos querem 
ajudar. Com isso, temos 
ambiente favorável até no 
Congresso Nacional, para a 
aprovação de medidas”.

Freitas disse que o BN-
DES terá papel relevante no 
sentido de disponibilizar, de 
forma responsável, linhas de 
crédito para vários setores da 
economia. Segundo ele, isso 
já está sendo feito por meio de 
garantias e sindicalização, de 
forma a preservar caixa “para 
que tenhamos crédito também 
para a infraestrutura”.




