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Fed teme que 
segunda onda de 
Covid prejudique 
recuperação

O presidente do Federal Reser-
ve (Fed) dos EUA, Jerome Powell, 
disse, na última sexta-feira, que 
está preocupado com uma segunda 
onda de infecções por Covid-19. 
Ele acredita que isso diminuiria a 
confiança dos consumidores e pre-
judicaria a recuperação econômica.

“Há claramente o risco de um se-
gundo surto ou uma segunda onda. 
E você sabe, isso será desafiador”, 
destacou Powell em uma discussão 
virtual com o ex-vice-presidente 
do Fed Alan Blinder, realizada pela 
Universidade de Princeton.

O chefe do BC americano disse 
que uma recuperação completa da 
economia realmente dependerá da 
confiança das pessoas de que é se-
guro sair e se envolver em uma am-
pla gama de atividades econômicas. 
“É assim que a economia se recupe-
rará”, apontou ele.

“Eu acho que uma segunda onda 
poderia prejudicar realmente a con-
fiança do público e resultar em uma 
recuperação significativamente 
mais longa, e mais fraca”, ressaltou 
Powell. Quando perguntado a res-
peito da posição do Fed sobre taxas 
de juros negativas, Powell salien-
tou: “Não achamos que essa seja 
uma ferramenta inadequada aqui 
nos EUA.” E completou: “A evi-
dência sobre se realmente funciona 
é mista. Há claramente alguns efei-
tos colaterais negativos.”

Benefícios da MP do 
Trilhão derrubam 
balança comercial

Importações de 
plataformas ‘no papel’ 
levam a pior saldo 
desde maio de 2015

O saldo da balança comercial 
ficou em US$ 4,548 bilhões no 
mês passado, queda de 19,1% em 
relação a maio de 2019. Este é o 
resultado mais baixo para o mês 
desde 2015, quando a balança tinha 
registrado superávit de US$ 2,751 
bilhões.

Com o resultado, a balança 
comercial – diferença entre ex-
portações e importações – acu-
mula superávit de US$ 16,349 
bilhões nos cinco primeiros 

meses de 2020, valor 19,5% in-
ferior ao do mesmo período do 
ano passado.

O resultado foi impactado pela 
nacionalização de duas plataformas 
de petróleo, no total de US$ 2,7 bi-
lhões. Sem essas operações, o su-
perávit no mês passado teria atingi-
do cerca de US$ 7,3 bilhões e teria 
batido recorde para meses de maio.

Embora operem no país, essas 
plataformas estavam registradas 
em subsidiárias da Petrobras no 
exterior. Com a migração para o 
regime aduaneiro especial Repe-
tro-Sped, em vigor desde 2018, as 
plataformas gradualmente têm sido 
nacionalizadas, impactando as im-
portações.

O sistema foi criado pela Me-
dida Provisória 795, convertida na 
Lei 13.586/2017. É a chamada MP 

do Trilhão, pois concede ao setor 
de petróleo, até 2040, o benefício 
de que todo dinheiro investido em 
produção poderá ser deduzido da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido e do Imposto de Renda; 
além disso, a importação de equi-
pamentos para o setor passa a ser 
livre de impostos. A renúncia fiscal 
total em 25 anos é estimada em R$ 
1 trilhão.

O efeito da pandemia se deu na 
queda média de 15,6% dos preços 
dos produtos exportados em rela-
ção a maio de 2019. O volume em-
barcado subiu 5,6%. Dessa forma, 
o valor exportado caiu 4,2% em 
maio. A queda em valor foi puxada 
pela indústria (26,5% menos). As 
importações tiveram queda de 1,6% 
em relação a maio do ano passado 
pelo critério da média diária.

Destruição de empregos na indústria 
é 3 vezes maior no Brasil que nos EUA

Mesmo com mais 
157 óbitos, Crivella 
decide reabrir 
atividades

O município do Rio contabili-
zou até esta segunda-feira 30.014 
casos confirmados, com 3.671 
mortes e mais 1.039 casos de óbi-
tos em investigação. Somente nes-
ta segunda-feira, houve 157 óbitos 
confirmados. Apesar dos números 
elevados de casos de Covid-19, o 
prefeito Marcelo Crivella anun-
ciou, através de um plano de retor-
no de seis fases, a retomada gradual 
das atividades econômicas.

Cada fase tem 15 dias e pode 
ser alterada. Na primeira, volta a 
funcionar o setor de serviços. O 
comércio de rua permanece fecha-
do, com exceção de agências de 
automóveis, lojas de móveis e de 
decoração. Lanchonetes, bares e 
restaurantes mantêm os esquema de 
entrega em domicílio ou no local e 
as academias continuam fechadas. 
Hotéis e hostels podem funcionar, 
mas os pontos turísticos permane-
cem fechados. As praias poderão 
ser frequentadas apenas para ativi-
dades físicas no calçadão e esportes 
aquáticos individuais.

Os shopping mantêm-se fecha-
dos, com as lojas de alimentação 
trabalhando no sistema de entrega, 
e só devem ser reabertos na segun-
da fase. As atividades religiosas 
serão autorizadas em igrejas e tem-
plos com protocolos específicos.

Continuam proibidos eventos 
em museus, teatros, cinemas e 
similares, bem como shows, ex-
posições e congressos. A prefei-
tura permitirá o funcionamento de 
centros de treinamento esportivo, 
com portões fechados apenas para 
treinos.

Crivella estimou que as escolas 
comecem a funcionar somente em 
julho. Para ele, as atividades na 
cidade estarão normalizadas em 
agosto, mas ainda com alguns cui-
dados.

Caixa aumenta 
crédito a micros, 
porém com
juros macros

O volume de crédito concedido 
pela Caixa Econômica Federal a 
microempresas somou R$ 6,3 bi-
lhões durante a pandemia, disse o 
presidente do banco, Pedro Guima-
rães. Em maio, o volume empresta-
do ao segmento mais do que dobrou 
em relação ao mesmo mês de 2019, 
passando de R$ 1,164 bilhão para 
R$ 2,464 bilhões.

A maior parte do crédito para 
os microempresários, porém, não 
veio das linhas especiais criadas 
para combater os efeitos econô-
micos da crise. O financiamento 
veio das linhas tradicionais da 
Caixa, com juros mais elevados. 
Esses empréstimos somaram R$ 
5,1 bilhões para 38,8 mil negócios 
de pequeno porte.

O crédito emergencial com au-
xílio do Sebrae somou apenas R$ 
780,1 milhões e beneficiou 9,9 mil 
microempresas. O crédito de auxí-
lio à folha de pagamento (que tem 
como contrapartida a não demissão 
de empregados) totalizou R$ 145,2 
milhões para 5,4 mil empresas. Esta 
linha tem juros de 3,75% ao ano, 
carência de seis meses e 30 para 
pagar.

O Brasil ingressou na pande-
mia do coronavírus com o mundo 
do trabalho profundamente debi-
litado, diferentemente de outras 
nações. Nos EUA, por exemplo, 
quase 84% dos empregos destru-
ídos ocorreram no setor de servi-
ços. No Brasil, esse mesmo setor 
econômico respondeu por menos 
de 67%.

“A diferença encontra-se no fato 
de que a destruição dos empregos 
dos brasileiros ter sido quase três 
vezes mais elevada no setor produ-
tivo, sobretudo na indústria”, desta-
ca o economista Marcio Pochmann, 
em artigo publicado na RBA.

Em abril, a destruição de empre-
gos na indústria dos EUA corres-
pondeu a menos de 7% do total de 
demissões. Ao passo que o Brasil 

representou quase 23%, ou seja, 
3,4 vezes maior no Brasil que nos 
EUA.

O professor da Unicamp mos-
tra que entre o último trimestre 
de 2014 e o trimestre móvel de 
novembro de 2019 a janeiro de 
2020, que antecedeu a chegada da 
Covid-19 no país, o total da ocu-
pação aumentou em 1,2 milhão 
de pessoas, de 92,9 milhões para 
94,1 milhões de trabalhadores. 
Por outro lado, o desemprego, 
que era de 6,4 milhões de pesso-
as, aumentou para 11,9 milhões 
no mesmo período.

Pochmann ressalta ainda a queda 
na taxa de assalariamento formal, 
que passou de 51,3% do total dos 
ocupados no último trimestre de 
2014 (47,7 milhões de emprega-

dos) para 47,4% no trimestre móvel 
anterior à Covid-19 (44,6 milhões 
de empregados). “Com 3,1 milhões 
de empregos assalariados formais 
a menos, nota-se que a ocupação, 
que aumentou em 4,3 milhões de 
trabalhadores, foi justamente aque-
la desprotegida de direitos sociais e 
trabalhistas.”

O economista apresenta mais 
dois aspectos: no Brasil, o comér-
cio respondeu por quase 27% do 
total da destruição dos empregos, 
e o de lazer e entretenimento, por 
18,5%; nos EUA, os percentuais 
foram de 15% e 37,3%, respectiva-
mente. Finalmente, a administração 
pública norte-americana responde 
por quase 5% do total do empre-
go destruído em abril de 2020. No 
Brasil, menos 3%.

Tânia Rego/ABr
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Creio que uma boa parte 
dos leitores deve ser familiar 
com ambas as metáforas do 
título acima, mas vale uma 
rápida passagem por elas. A 
primeira se refere a nossa ca-
pacidade ou incapacidade hu-
mana de prever tudo; a segun-
da, de se achar o mais feio da 
turma. Nem o mais sucedido 
dos capitalistas daqui ou do 
hemisfério norte teve sua vida 
repleta de sucessos e sem con-
tratempos. Seria muita arro-
gância, achar que a Covid-19 
não viria para tirar todos dos 
“já” desconfortáveis assentos 
da classe coach da Terra Bra-
silis.

Existe no Brasil, um pro-
blema rocambolesco que en-
volve juros bancários altos 
na ponta do tomador, carga 
tributária desajustada face 
aos serviços entregues e uma 
consequente margem opera-
cional das empresas muito 
apertada, a qual leva o em-
presário a fazer tratamentos 
heterodoxos nos negócios e 
seus balanços contábeis para 
sobreviver dada a intermi-
tência de demanda e os já 
mencionados juros estratos-
féricos.

Esta conta chega mais 
tarde quando ele quer ou 
necessita se relacionar com 
bancos, institucionais ou in-
vestidores gringos. A suges-
tão aqui não se aplica a meia 
dúzia de fazendeiros de soja 
que estão na combinação 
perfeita de câmbio, commo-
dities e beligerância entre 
Tio Sam e Xi, que foca a sua 
compra de produtos no Bra-
sil em detrimento dos EUA.

 A mídia tem alardeado 
uma série de programas para 
o setor de serviços e o de tu-
rismo que tem causado uma 
mistura de ansiedade, eufo-
ria e decepção. Pronampe e 
Projetur, programas focados 
ao pequeno e médio empre-
sário e ao setor de serviços e 
turismo em geral, com mais 
de R$ 20 bilhões de desem-
bolso programado, ainda 
não saíram do papel, pois 
precisam de portarias e apro-
vações ministeriais e, após 
isto, de um “azeitamento 
com bancos” (sic) para sua 
operacionalização.

Por outro lado, o que vi-
mos na prática foram au-
mentos de spread, reduções 
de oferta na base e aumento 
de colaterais para liberação 
de empréstimos. Os fundos 
Garantidor de Investimentos 
(FGI) e Garantidor de Ope-
rações (FGO) também não 
vingaram até agora e são 
vitais para “desempoçar” as 
operações. Os bancos tradi-
cionais também recolheram 
o flap e simplesmente sen-
taram em cima do dinheiro. 
A falta de visibilidade traz 
a profecia autorrealizável, 
dado que ninguém empresta, 
todo o empresariado afunda 
e quando a Covid-19 passar, 
não tem mais ninguém para 

contar a “estória”.
Não resta outra atitude 

ao empresariado se manter 
resiliente, manter todos os 
cadastros com bancos per-
feitamente atualizados com 
algumas ressalvas impor-
tantes, balanços com patri-
mônio líquido negativo ou 
pendências com operações 
menores são impeditivos 
para a maior parte dos pro-
dutos a caminho. Colaterais 
mais clássicos como, faturas 
performadas, imóveis e ter-
renos se somam hoje a travas 
e domicílios bancários com 
agenda de cartão, direitos 
creditórios e contratos não 
performados.

Prepare sua documenta-
ção, incluindo o kit “ternu-
ra”, qualificação de sócios, 
impostos de renda pessoa 
física e jurídica dos últi-
mos três anos e últimas al-
terações contratuais e “vá à 
luta”. Quem não for lembra-
do pelo gerente e não visitar 
semanalmente, virtualmente 
ou presencial, não será lem-
brado. Os recursos que serão 
liberados serão infinitamen-
te inferiores à demanda. A 
Caixa Econômica Federal 
tem sido diligente e feito um 
bom trabalho em algumas 
áreas e deve ser um dos prin-
cipais canais neste sentido.

Atualmente também exis-
tem marketplaces de crédito 
que podem ajudar o pequeno 
e médio empresário a reagir. 
Elas não arrefecem na análi-
se e garantias, mas garantem 
capilaridade e estrutura, prin-
cipalmente para quem não 
tem muito tempo ou traquejo 
para captação. Plataformas de 
intermediação como Finpass, 
GoCredit, Arian são algumas 
delas. Diversos family offices 
também operam Fidc – fun-
dos de recebíveis – que tam-
bém são opção aos bancos 
tradicionais.

Não esperem milagre dali, 
mas sua empresa terá maior 
velocidade em se fazer pre-
sente ante as oportunidades 
de crédito. Infelizmente o 
cisne negro chegou para dei-
xar nu o mais feio da classe e 
o mais bonito também.

Mãos a obra. Se existe al-
guma coisa que aprendemos 
com o Brasil é que ele nun-
ca é maravilhoso, nem feio, 
como se pinta.

  Marco França
Engenheiro e sócio-diretor da 

AUDDAS Consulting.
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Profecia 
autorrealizável: 
ninguém 
empresta, todo 
o empresariado 
afunda

Que país é esse? Colonizado 
e periférico ou protagonista?

Nova Justiça

O Cisne Negro, o novo 
mercado e a síndrome 
do Patinho FeioPeguei emprestado como 

parte do título do artigo a 
composição musical cria-
da por Renato Russo (Re-
nato Manfredini Junior) 
em 1978 e que teve grande 
sucesso na banda Legião 
Urbana. A letra da música 
é questionadora e pretende 
tecer uma severa crítica so-
cial. Quando foi criada, no 
final dos anos 70, já havia 
a sensação de impunidade 
e falta de regras civiliza-
tórias. O compositor não 
critica apenas a classe polí-
tica, mas também a corrup-
ção espalhada e arraigada 
no nosso dia a dia.

Um dos versos diz: “Nas 
favelas, no Senado / Sujeira 
pra todo lado / Ninguém res-
peita a Constituição /   Mas 
todos acreditam no futuro 
da nação”. Em um outro: 
“Mas o Brasil vai ficar rico 
/ Vamos faturar um milhão 
/ Quando vendermos todas 
as almas / Dos nossos índios 
num leilão”.

A composição criada há 
42 anos parece ter sido es-
crita ontem. Uma questão 
então emerge: o Brasil me-
lhorou? A resposta é não. A 
pandemia provocada pelo 
coronavírus, parafraseando, 
Hans Christian Andersen (o 
rei está nu), revelou que o 
país está nu e despreparado 
para enfrentar a grave crise 

sanitária que assola o pla-
neta. Em adição, a pobreza 
e a fome, consequência da 
vergonhosa desigualdade so-
cial, condenará a morte um 
grande contingente das po-
pulações vulneráveis.

A demissão recente de 
dois ministros da saúde 
competentes revela que o 
país está à deriva. O desca-
so com o desenvolvimento 
científico brasileiro, com 
cortes de investimentos e 
redução de bolsas, revela 
uma falta de visão para o 
futuro. A crise da Covid-19 
certamente nos ensinará 
muito. O modelo econô-
mico planejado pelos ban-
queiros e seus comparsas 
naufragou. Por outro lado, 
a pandemia revelou atitu-
des virtuosas, como a de-
dicação dos trabalhadores 
da saúde para enfrentar os 
efeitos perversos da pan-
demia. As iniciativas soli-
dárias, para mitigar o so-
frimento das camadas mais 
vulneráveis é um sinal que 
podemos aprimorar a nossa 
missão com o coletivo.

Precisamos definir se 
queremos continuar a ser 
um país com o mesmo en-
redo, colonizado, periféri-
co e campeão na injustiça 
social? Se a resposta for 
sim, vamos continuar na 
zona de conforto, acomo-

dados e não gastar nenhum 
minuto pensando nas futu-
ras gerações de brasileiros 
e brasileiras. Vamos con-
tinuar a eleger nas esferas 
do Executivo e Legislativo 
pessoas que não são prepa-
radas e que não apresen-
tam nenhuma sensibilidade 
para o coletivo.

No entanto, se a resposta 
for não, vamos ser todos pro-
tagonistas de transformações 
onde todos possam alcançar 
seus sonhos. Em uma verda-
deira democracia, o Estado 
deve priorizar os desejos e 
sonhos do povo. Um modelo 
de desenvolvimento baseado 
apenas no desenvolvimen-
to econômico é incomple-
to. Crescimento econômico 
sem desenvolvimento social 
resulta em falta de inclusão, 
indignação, descontenta-
mento e agitação social.

É urgente conquistarmos 
uma educação que consolide 
valores e virtudes e que in-
clua uma educação ambien-
tal e libertária sem espaço 
ao individualismo, a com-
petição, ao consumismo e 
ao mercado que não respeite 
os princípios civilizatórios e 
direitos de todas as camadas 
sociais. Para conquistarmos 
o Brasil que queremos, é 
preciso mudar o pensamento 
e as atitudes das pessoas. É 
pertinente lembrar o pensa-

mento de George Bernardo 
Shaw: “Progresso é impos-
sível sem mudança, e esses 
que não podem mudar suas 
mentes não podem mudar 
coisa nenhuma.”

A preocupação com o 
futuro e com o legado que 
deixaremos para as próxi-
mas gerações devem pautar 
as nossas ações no presente. 
Lembremos que não somos 
imortais e que o nosso com-
promisso maior é com os 
nossos descendentes.

No Brasil, não temos tra-
dição de planejar a longo 
prazo. Nossos projetos se li-
mitam a quatro ou oito anos 
de governo, e a maioria deles 
não são realizados. É preciso 
planejar a longo prazo, esta-
belecer projetos de Estado 
e construir um novo Brasil, 
melhor e mais justo. Vamos 
trabalhar para que no breve 
futuro possamos apreciar a 
bela composição de Renato 
Russo e a pandemia do co-
ronavírus como uma lem-
brança do passado que nunca 
voltará.

  Isaac Roitman
Professor emérito da 

Universidade de Brasília, 
pesquisador emérito do 

CNPq, membro da Academia 
Brasileira de Ciências e 

membro do Movimento 2022 O 
Brasil que Queremos.

Apesar das determina-
ções de isolamento social 
devido à pandemia mundial 
da Covid-19, a boa notícia 
é que a Justiça não para, in-
clusive, porque o Judiciário 
adotou métodos de trabalho 
remoto, de realização de 
julgamentos pelas vias vir-
tuais e, mais recentemente, 
porque está possibilitando 
as videoconferências para 
realização das tentativas 
de conciliação ou media-
ção. Acabou conquistando 
o avanço de “8 anos nos 
últimos 30 dias”, conforme 
afi rmação recente do juiz 
auxiliar da Presidência do 
TJRJ, Dr. Fábio Porto.

A informatização dos pro-
cedimentos e processos do 
Poder Judiciário já é uma 
realidade brasileira. O Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ) já vinha implantando 
política de incentivo à vir-
tualização dos processos ju-
diciais através da instituição 
do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico (2013), recente-
mente normatizou as audiên-
cias virtuais pela Plataforma 
Emergencial de Videocon-
ferência para a realização de 
audiências e sessões de jul-
gamento (Portaria 61/2020 
do CNJ) e agora, à conta 
da pandemia, anunciou que 
em 30-40 dias oferecerá aos 
tribunais nova plataforma 
para realização de sessões 
de conciliação e mediação, 
totalmente on-line, especial-

mente para resolver os con-
fl itos desse tempo de Covid.

Ademais, de acordo com 
o relatório “Justiça em 
Números – 2019”, em 10 
anos foram protocolados 
108,3 milhões de casos no-
vos em formato eletrônico, 
apenas 6,2% de brasileiros 
ingressaram com processos 
físicos no ano de 2018, por-
tanto, mais de 83% dos pro-
cessos do Judiciário já fazem 
parte do mundo virtual.

Entretanto, o volume de 
processos pendentes de jul-
gamento fi nal e o volume 
que ingressa a cada ano é 
estarrecedor a ponto de, 
por exemplo, na Justiça Es-
tadual, mesmo não havendo 
início de novas demandas e 
caso fosse mantida a produ-
tividade dos magistrados e 
dos servidores como acon-
tecia em 2018, ainda assim 
seriam necessários aproxi-
madamente dois anos e seis 
meses de trabalho para zerar 
o estoque dos quase 79 mil-
hões de processos.

Ora, mesmo o Poder Judi-
ciário já fazendo parte da era 
digital, a possível chegada 
de muitos novos processos, 
durante e pós-pandemia, 
devido os prejuízos ainda 
incalculáveis nas quebras 
de contratos, impactando as 
relações econômicas, espe-
cialmente se todas as partes 
contratantes puderem alegar 
caso fortuito ou de força 
maior, essa necessidade de 

acesso ao Judiciário pode 
aumentar muito o atraso na 
prestação jurisdicional.

Então, se os tribunais 
brasileiros já estão abar-
rotados de processos (79 
milhões), melhor usar da 
conciliação e da media-
ção, técnicas amplamente 
adotadas para solucionar 
as questões controvertidas, 
muito praticadas em países 
de primeiro mundo para fa-
vorecer os direitos e deveres 
dos envolvidos, ainda mais, 
despois do anúncio dessa 
possibilidade de realização 
por videoconferência.

Conciliação e media-
ção são atividades técnicas 
exercidas por profi ssional 
imparcial, sem poder de 
decisão, mas que auxilia e 
facilita o desenvolvimento 
de soluções melhores para 
todos os envolvidos, favore-
cendo a comunicação (me-
diação), ou apresenta sug-
estões, até mesmo propostas 
de soluções para o confl ito 
(conciliação), importando 
ressaltar que, em ambas as 
atividades (mediação e con-
ciliação) as partes são livres 
para aceitar ou não o que é 
proposto como acordo.

Vale portanto, aproveitar 
desse momento para contar 
com essa Justiça mais aces-
sível e ligeira através da con-
ciliação e da mediação, téc-
nicas amplamente adotadas 
para solucionar confl itos, 
antes ou durante o processo 

judicial, sem a fi gura de um 
julgador para impor alguma 
decisão, onde o próprio ci-
dadão, junto ao conciliador 
ou ao mediador, poderá co-
laborar e estar comprometi-
do com o procedimento de 
negociação dos seus direitos 
e deveres, consciente das 
consequências do pacto que 
será formalizado.

Para tratamento adequado 
dos confl itos o CNJ estimula 
a utilização dos métodos de 
autocomposição no Poder 
Judiciário – principalmente 
a conciliação e a mediação. 
Desde 2006 há incentivos 
para os tribunais facilitarem 
acordos entre as partes nas 
fases pré-processual e pro-
cessual, para criarem Cen-
tros Judiciários de Solução 
de Confl itos (Cejuscs), mes-
mo assim, por exemplo, nos 
juizados especiais, o índice 
de conciliação é em média 
de 16% dos processos.

Quiçá, essa nova plata-
forma para conciliação e 
mediação online anunciada 
pelo CNJ, unida à neces-
sidade dos novos desafi os 
diante dessa pandemia, 
acabem favorecendo o avan-
ço de 14 anos de pacifi ca-
ção social nos próximos 40 
dias! Merecemos essa nova 
Justiça!

  Luciana G. Gouvêa
Advogada, diretora-executiva 

da Gouvêa Advogados 
Associados – GAA.
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SEXTA VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM.  Juiz de Direito, Dr.(a) Fernanda Xavier de Brito - Juiz Ti-
tular do Cartório da 6ª Vara de Orfãos e Sucessões da Comarca 
da Capital, RJ, FAZ SABER a quantos este edital virem e dele co-
nhecimento tiverem, que por sentença deste Juízo nos autos da 
ação nº 0057678-38.2018.8.19.0001, foi julgado procedente o pe-
dido para reduzir a capacidade civil de Lea do Nascimento Ribei-
ro Coelho, brasileira, servidora pública federal, aposentada, RG: 
3.082.557 - IFP, CPF: 021.824.757-53, residente na Rua Coelho 
Neto, nº 52, Apt. 1108, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, nascida 
em 06/02/1932, filha de Jose Irineu do Nascimento e Almerinda 
Palmeira do Nascimento, a qual passa a ficar impedida de, sem 
curador, praticar atos relacionados aos direitos de natureza patri-
monial e negocial, como emprestar, transigir, dar quitação, alie-
nar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, 
os atos que não sejam de mera administração, sendo nomeado 
Curador Ari Ribeiro Coelho, brasileiro, engenheiro, casado, RG: 
01.307.959-5 Detran/Rj, CPF: 021.694.957-20, residente na Rua 
Coelho Neto, nº 52, Apt. 1108, Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ, a 
qual deverá prestar contas anualmente, na forma do artigo 84, § 
4º, da Lei 13.146/2.015. Este edital será publicado por três vezes 
com intervalo de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial. Rio de Janeiro, 
04 de dezembro de 2019. Eu, Carlos Antonio de Jesus Goncalves 
- Escrivão - Matr. 01/6622, o subscrevo.

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.

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 16.727.386/0001-78 - NIRE 33.3.0030412-6

Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de maio de 2020 
- Edital de Convocação. Ficam os Senhores Acionistas da RIOPAR PAR-
TICIPAÇÕES S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 16.727.386/0001-
78 (“Companhia”), convocados para a Assembleia Geral Extraordinária que 
será realizada no dia 12 de junho de 2020, às 09:00 horas, na sede social 
da Companhia, situada na Rua da Assembleia nº 10, 39º andar, Centro, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Recondução do Conselho de 
Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2020. MARCO 
ANTÔNIO FERES DE FREITAS - Presidente do Conselho de Administração. 

Oportunidade existe;  
mundo sairá da rota suicida?

Nobel da Paz de 2006, o economista de Bangladesh 
Muhammad Yunus vê na crise provocada pelo coro-
navírus uma oportunidade para se redesenhar o sistema 
econômico tradicional, “que havia colocado a humani-
dade em rota suicida”.

Os protestos que varrem os Estados Unidos, se tiveram 
como gatilho um ato racista, se abastecem nas desigual-
dades na sociedade norte-americana, que se aprofunda-
ram nas últimas décadas e se mostraram de forma crista-
lina na crise sanitária e econômica da Covid-19.

Yunus tem razão ao ver uma oportunidade para mu-
danças, mas para que isso aconteça é preciso que a hu-
manidade abrace opções concretas, que existem, mas 
dispersas em várias propostas.

Nos EUA, o racismo e desigualdade seguem de mãos 
dadas. Os protestos desta semana lembram os de 1992 
em Los Angeles, após a absolvição dos policiais brancos 
que espancaram o negro Rodney King. Mais de 60 pes-
soas morreram, 2 mil ficaram feridas e milhares foram 
presas.

Em 2014, as ruas norte-americanas voltaram a ferver, 
após a morte de Eric Garner, estrangulado por um poli-
cial em Nova York. O crime deu origem ao movimento 
Black Lives Matter (Vidas Negras Importam). No ano 
seguinte, o jovem negro Freddie Gray morreu após ser 
detido pela polícia de Baltimore. Os protestos duraram 
dez dias. Os seis policiais envolvidos foram absolvidos.

George Floyd foi morto em 25 de maio. Os protestos 
se avolumam, os resultados ainda estão sendo construí-
dos. Enquanto isso, analistas acham que as Bolsas de Va-
lores dos EUA vão se recuperar rapidamente das quedas. 
No Brasil, há previsões de a Bolsa superar 93 mil pontos 
em breve.

Redução da pobreza
A China viu o número de residentes rurais pobres 

cair de quase 770 milhões, no final de 1978, para 5,51 
milhões, no final de 2019, como mostram os dados do 
Gabinete Nacional de Estatísticas. A proporção de pes-
soas pobres caiu de 97,5% para 0,6% no período. Mesmo 
com a crise econômica, o país asiático mantém a meta de 
eliminar a pobreza este ano.

Reservista barrado
O deputado estadual paulista Tenente Coimbra (PSL) 

recorreu ao Comando Militar do Sudeste para resolver 
um problema que tem impossibilitado que alguns mili-
tares da reserva não remunerada recebam o auxílio 
emergencial de R$ 600. O deputado explica que muitos 
militares que deram baixa recentemente ainda constam 
no sistema como ativos, inviabilizando a concessão do 
benefício.

Terrinha
Portugal oferece renda mínima de € 1.100 (R$ 6.600) 

para os necessitados, ajuda que pode ir até dezembro. 
A economia deve encolher 6,8% este ano, mas crescer 
5,8% no próximo. No Brasil em que Guedes regateia 
auxílio, economia deve desabar em 2020 e talvez nem 
crescer em 2021.

Rápidas
A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

ministra Maria Cristina Peduzzi, é a convidada do we-
binar “Desafios do Direito do Trabalho”, que será real-
izado pela Revista Justiça & Cidadania, com apoio da 
Anamatra, no YouTube da revista, terça-feira (9), a partir 
das 16h. Contará ainda com a participação do presidente 
da Associação Médica Brasileira, Lincoln Lopes Ferreira 
*** Nesta quarta, às 17h, o Instituto Di Blasi, Parente 
realizará webinar “Franquias em Shopping: Os desafi-
os da retomada”. A moderação fica a cargo de Gabriel 
Di Blasi, diretor Jurídico da ABF Rio. Inscrições: bit.
ly/2BesW3z *** As consequências da pandemia sobre 
o sistema tributário brasileiro serão debatidas em live 
que o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira (Caco-
UFRJ) realizará nesta quarta-feira, às 18h, em instagram.
com/cacofnd *** O Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) realizará, nesta quarta-feira, live sobre Imposto 
de Renda Pessoa Física, às 19h, no canal do YouTube 
(youtube.com/channel/UCpnbh9vhKFvjrCV644ROw-
mA) *** Nesta quinta-feira, às 13h, Monique Abrantes, 
diretora de marketing da grife de buffet D.A Gastrono-
mia, participará do Boot Camp idealizado pelo Instituto 
Florida Events Academy, onde ministrará a palestra “Ex-
periências gastronômicas em eventos boutique”.  Infor-
mações: floridaeventsacademy.us *** O Hospital Copa 
D’Or completou duas décadas de atividade. Anualmente, 
o hospital realiza mais de 20 mil internações, 1 milhão e 
100 mil exames de diagnóstico, 13 mil cirurgias, além de 
12 mil atendimentos por mês na emergência.

Militares para garantir o racismo
Trump 
ameaça conter 
‘rapidamente’ 
os protestos 
populares

O enviar militares às ruas 
do país para conter “rapida-
mente” os protestos contra o 
racismo, foi mais uma ameça 
feita pelo presidente norte-
americano Donald Trump. 
Nesta segunda-feira, em 
pronunciamento, afirmou 
que as ruas dos EUA foram 
tomadas por “anarquistas 
profissionais”, criticando 
duramente as manifestações.

“Se uma cidade ou esta-
do se recusar a tomar ações 
necessárias para defender a 
vida e a propriedade de seus 
residentes, então eu envia-
rei as Forças Armadas ra-
pidamente e rapidamente o 
resolverei o problema para 
eles”, disse Trump.Enquanto 
Donald Trump discursava, 
policiais reprimiam mani-
festantes nas imediações da 
Casa Branca:

“Nossa nação foi domi-
nada por anarquistas profis-
sionais, multidões violentas, 
incendiários, saqueadores, 

criminosos, manifestan-
tes, Antifa e outros”, disse 
Trump no jardim da Casa 
Branca, ao mesmo tempo 
em que protestos ocorriam 
nos arredores.

Assim como já havia afir-
mado em sua conta no twit-
ter, o presidente classificou 
as manifestações como ato 
de terrorismo. “Estes não são 
atos de protesto pacífico, são 
atos de terror”, disse Trump. 
“Não podemos permitir que 
os gritos justos e os manifes-
tantes pacíficos sejam abafa-
dos por uma multidão enfu-
recida”, acrescentou.

Facebook

As postagens de Donald 
Trump, que foram destaca-
das no Twitter com a alerta 
de desinformação, geraram 
efeito também no Facebook. 
Após não dar uma resposta 
no mesmo nível, funcioná-
rios da empresa têm se re-
voltado contra a recusa de 
Mark Zuckerberg, CEO do 
Facebook, em tomar ações 
contra falas do presidente 
dos Estados Unidos.

Na última terça-feira 
(26/05), o Twitter incluiu 
links com vericiação de fa-
tos em tuítes do presidente 
Trump. Já na sexta, ele fez 
publicações que foram mar-
cadas pela rede social como 

conteúdo que incita a violên-
cia. No Facebook, a mesma 
postagem foi feita, mas ne-
nhuma ação foi tomada.

Zuckerberg afirmou que, 
sobre as falas recentes do 
presidente dos EUA, dis-
corda da interpretação do 
Facebook. Ele disse que a 
postagem não infringiu as 
políticas da sua plataforma e 
não seria removida.

Ele ainda disse discordar 
do presidente, mas “que as 
pessoas devem ser capazes 
de ver isso por si mesmas”. 
Em uma das publicações, 
Trump disse: “Quando os 
saques começam os tiro-
teios começam”. A fala é 
tida como uma declaração 
de guerra a criminosos, in-
cluindo a morte como forma 
adequada de lidar com eles. 
Trump negou este teor na 
mensagem.

Com isto, os funcionários 
do Facebook se revoltaram 
com a recusa de Zuckerberg 
em agir contra as falas de 
Trump. Nas redes sociais, 
eles têm demonstrado des-
contentamento com a postu-
ra do chefe.

O que dizem os Face-
bookers: “Mark está errado, 
e vou me esforçar da manei-
ra mais barulhenta possível 
para mudar sua mente”, es-
creveu o diretor de design 
de produtos do Facebook 

News, Ryan Freitas.

Hong Kong

A China disse nesta se-
gunda-feira ao governo dos 
Estados Unidos que vai dar 
uma resposta firme após os 
anúncios do presidente Do-
nald Trump, que deseja li-
mitar a entrada de cidadãos 
chineses em seu país e impor 
sanções comerciais a Hong 
Kong.

O porta-voz do Ministé-
rio das Relações Exteriores 
da China, Zhao Lijian, disse 
que seu país se opõe com fir-
meza às ações dos EUA.

“As medidas anunciadas 
interferem gravemente com 
os assuntos internos da Chi-
na, danificam as relações 
EUA-China e prejudicarão 
os dois lados. A China se 
opõe com firmeza a isto”, 
disse Zhao, citado pela agên-
cia Reuters.

O ministro ainda falou que 
a China prepara um “contra-
ataque firme”. “Quaisquer 
palavras ou ações dos EUA 
que prejudiquem os interes-
ses da China se depararão 
com um contra-ataque firme 
da China”, afirmou. Na se-
mana passada, o Parlamento 
chinês votou pela imposição 
de uma lei de segurança na-
cionnl para Hong Kong.

Parlamento já pensa em criar uma ampla frente democrática
O acirramento da cri-

se política e institucional, 
com atos pró-fechamento 
do Congresso Nacional e do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e em defesa de inter-
venção militar, começa a dar 
corpo no Parlamento à ideia 
de criação de uma ampla 
frente democrática. Depu-
tados de vários partidos, de 
diferentes espectros ideoló-
gicos, defendem a necessi-
dade de se deixarem de lado 
as diferenças políticas e de 

todos se unirem para evitar a 
implantação de uma ditadu-
ra no país, uma ameaça que 
eles cada vez mais enxergam 
nos atos do presidente Jair 
Bolsonaro e seus aliados.

Embora não esteja par-
ticipando diretamente das 
negociações, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), já manifestou a 
deputados sua simpatia pela 
ideia. Atacado constantemen-
te por Bolsonaro, Maia tem 
evitado o confronto e prega-

do o diálogo e o respeito à de-
mocracia. Mas não deseja ser 
o líder do movimento. Parla-
mentares de diferentes cor-
rentes começam a se organi-
zar para discutir a criação de 
uma frente democrática nos 
próximos dias. Lideranças do 
PT, do PSDB e do MDB têm 
indicado apoio à iniciativa.

O entendimento em co-
mum entre parlamentares de 
vários partidos ouvidos pelo 
Congresso em Foco é de 
que esse tipo de movimento 

já partiu da sociedade civil, 
como demonstraram o ato 
pró-democracia encampado 
por torcidas organizadas de 
clubes de futebol e a publi-
cação de manifestos assina-
dos por juristas, políticos, 
intelectuais e artistas neste 
fim de semana. “Só há uma 
forma de enfrentar o fascis-
mo, é todos se unirem. Te-
mos de conversar com quem 
pensa diferente da gente”, 
defende a líder do PCdoB, 
Perpétua Almeida (AC).

Juiz reconhece erro em ação contra mulher de Lula
O juiz Carlos Henrique 

André Lisbôa, da 1ª Vara 
da Família e das Sucessões 
de São Bernardo do Campo 
(SP), reconheceu que houve 
erro no valor de investimen-
tos atribuídos à ex-primeira-
dama Marisa Letícia, esposa 
do ex-presidente Lula. Em 
abril o magistrado cobrou da 
defesa da família que escla-
recesse os R$ 256 milhões 
em aplicações de CDBs 
(Certificado de Depósito 
Bancário) atribuídos à ex-

primeira-dama.
Depois de analisar os do-

cumentos apresentados pe-
los advogados, o magistrado 
afirmou que ficou compro-
vado que o valor aplicado 
era de R$ 26 mil (cerca de 
10 mil vezes menos). O epi-
sódio foi usado por filhos 
do presidente Jair Bolsona-
ro, pela secretária nacional 
de Cultura, Regina Duarte, 
e por outros bolsonaristas 
contra o ex-presidente. Os 
advogados de Lula entraram 

com ações na Justiça contra 
Regina e Eduardo e Carlos 
Bolsonaro por propagação 
de notícias falsas.

“O inventariante se mani-
festou por meio da petição 
de fls. 573/576 e juntou o ex-
trato de fls. 577/584. Restou 
demonstrado que o investi-
mento que a falecida possuía 
no Banco Bradesco tem sal-
do líquido de R$26.282,74 
(fls. 578) e que ele não é 
regulamentado pelos contra-
tos acostados a fs. 394/427 e 

428/468. A questão, portan-
to, está devidamente esclare-
cida”, escreveu o juiz.

Nesta segunda-feira Lula 
reclamou que o magistrado 
não se desculpou pelo erro:

“A palavra desculpas é 
muito importante e deveria 
servir pra todos. Eu aprendi 
com a minha mãe. Seria im-
portante que o juiz que co-
meteu o erro, tivesse apren-
dido a pedir desculpas no 
curso que ele fez”, ressaltou 
o ex-presidente. 

 Moro acusa Bolsonaro de querer facilitar o uso de armas
O presidente Jair Bolso-

naro pretendia facilitar o 
porte de armas para impul-
sionar rebeliões armadas 
contra prefeitos e gover-
nadores, abrindo espaço 
para uma guerra civil no 
Brasil. A denúncia foi 
postada nono Twitter, nes-
ta segunda feira, pelo ex-

ministro Sergio Moro.
“Sobre políticas de flexi-

bilização de posse e porte 
de armas, são medidas que 
podem ser legitimamente 
discutidas, mas não se pode 
pretender, como desejava o 
presidente, que sejam uti-
lizadas para promover es-
pécie de rebelião armada 

contra medidas sanitárias 
impostas por governado-
res e prefeitos, nem sendo 
igualmente recomendável 
que mecanismos de con-
trole e rastreamento do uso 
dessas armas e munições 
sejam simplesmente revo-
gados, já que há risco de 
desvio do armamento desti-

nado à proteção do cidadão 
comum para beneficiar cri-
minosos”, disse Moro.

Além de indicar a pro-
teção às milícias, Moro 
afirmou também que “a 
revogação pura e simples 
desses mecanismos de con-
trole não é medida respon-
sável”.
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‘O Poço’
Dia desses, logo do começo da pandemia, vi na Netflix, quase 

por acaso, o filme O Poço (El Hoyo, do original espanhol), dirigi-
do por Galder Gaztelu-Urrutia. A trama é intrigante. O “mocinho” 
do filme entra por vontade própria numa prisão vertical com um 
único propósito: parar de fumar. Essa prisão é um grande buraco 
– por isso, “o poço” – vertical, composto por vários níveis, cada 
um acomodando dois prisioneiros que estão ali por diversos mo-
tivos. Esses prisioneiros são trocados aleatoriamente de níveis de 
tempos em tempos e cada um passa a conviver com um preso des-
conhecido e suas desgraças pessoais, até que o sistema provoque 
novo rodízio aleatório e os sujeitos passem a dividir com outros 
um nível diverso do seu, acima ou abaixo da cela onde estava.

Os critérios pelos quais esse revezamento é determinado não 
são conhecidos. É porque é. Todo dia, numa hora determinada 
pela engrenagem, uma placa central desce do nível zero – o mais 
alto da prisão – ao nível 333 – o mais baixo – e vai passando pelos 
níveis por poucos minutos, trazendo os restos de comida do andar 
de cima. Quem está no andar abaixo daquele de onde a placa saiu 
com os restos de comida tem de aproveitar tudo o que puder e 
dar graças a Deus por não estar num nível ainda mais baixo que o 
seu, onde só chegam os restos de comida que ele próprio deixar, 
e assim sucessivamente, até que os presos dos andares de baixo 
tenham para comer apenas os restos dos restos dos restos de quem 
está preso num andar acima do seu.

Há uma regra ideal, que ninguém segue: se todos do andar de 
cima comessem apenas o necessário, a placa que serve de mesa 
desceria andar por andar trazendo comida boa e farta para todos 
abaixo dele, mas as pessoas não entendem isso e consomem tudo 
o que não precisam porque sabem que é isso o que os caras do 
andar de cima fizeram com elas e elas mesmas são os caras do 
andar de cima dos outros sujeitos do andar de baixo, e assim essa 
lógica macabra conduz a vida dos presos até o nível 333, o degrau 
mais baixo do poço, a ponto de, nesse nível degradante, sobrarem 
apenas ossos, restos de comida, garrafas vazias e copos quebra-
dos. Com isso, a luta de quem está no andar de cima é comer tudo 
o que pode e deixar apenas os restos para quem está no andar de 
baixo, e os do andar de baixo só pensam em comer tudo o que 
podem e não deixar nada para os que estão ainda mais abaixo pela 
simples razão de que amanhã ou depois, aleatoriamente, o sistema 
poderá revezá-los, e quem está num andar superior pode despen-
car para um inferior, e vice-versa.

No O Poço, é cada um por si.
Cada pessoa que assistir ao filme poderá dar à trama o sentido 

que quiser. Ou sentido nenhum. Uns verão nele a miséria da exis-
tência humana. Outros considerarão que aquela prisão vertical é o 
próprio homem e suas misérias morais. Uns derradeiros, por fim, 
vão achar uma tolice, uma estrepolia de algum cineasta metido a 
besta que resolveu escrever essa bobagem para ganhar dinheiro e 
agradar aos críticos de cinema.

Eu, particularmente, imagino O Poço como o retrato fiel da so-
ciedade em que vivemos, e transponho essa terrível alegoria para 
essa questão da pandemia. O que vemos nesta sociedade pandê-
mica? De um lado, um esquizofrênico receitando para a popu-
lação remédios cuja eficiência nem mesmo a Medicina compro-
vou, ou, pior que isso, em alguns casos até já reprovou pelos seus 
terríveis efeitos colaterais. Esse charlatão é contra o isolamento 
social e estimula outros malucos a desafiarem a Ciência e saírem 
pelas ruas dando abraços e beijos e aumentando a propagação da 
doença. De outro lado, temos os favoráveis ao fechamento das 
fábricas, das escolas, do comércio, à proibição de circulação de 
pessoas, carros e ônibus, e ao lockdown, à paralisação de tudo 
e a segregação compulsória de pessoas e cidades com ordem de 
prisão a quem resistir.

Esse é o grande poço.
Quem está o andar de cima, com o emprego garantido, a gela-

deira cheia e as contas em dia, quer o fechamento de tudo e não 
se importa nem um pouco se o sujeito do andar de baixo tem ao 
menos um pão seco para matar a fome do filho que chora no colo 
da mãe. Ele que se vire com as migalhas. Esse, do andar de baixo, 
que se alimenta das migalhas do sujeito do andar de cima, tam-
bém não está em um pouco preocupado se o que está num andar 
ainda mais baixo que o seu tem ou não o que comer e dar ao filho 
que chora no colo da mãe. E assim, de andar em andar, todos vão 
morrendo de fome porque o que está no andar de cima é incapaz 
de ver um palmo além do seu nariz.

Quando esta pandemia começou, milhares de pessoas foram 
aos supermercados e compraram de tudo, aos montes, como se 
o mundo fosse acabar amanhã. Ninguém achava álcool 70°, o ál-
cool em gel sumiu das prateleiras e não havia máscaras disponí-
veis nem mesmo para os médicos e profissionais de saúde. Ainda 
hoje faltam máscaras, e as pessoas têm de costurá-las em casa ou 
comprar no camelô da esquina se não quiserem pagar o olho da 
cara. Esses são os do andar de cima, e na cabeça deles era preciso 
consumir tudo o que fosse possível, pouco importando se sobraria 
alguma coisa para o pessoal do andar de baixo.

As farmácias e supermercados que ainda tinham algum esto-
que de álcool e máscaras limitavam o número de unidades por 
consumidor, mas isso de nada adiantava porque o sujeito manda-
va os vários membros da família comprarem os produtos como se 
fossem pessoas de famílias diferentes. Ninguém percebeu que se 
você compra dez litros de álcool em gel e eu não tenho nenhum, 
você pode estar protegido, mas eu não, e eu vou passar o vírus pra 
você do mesmo jeito.

É a lógica do andar de cima em O poço.
Os que têm emprego fixo, salário e geladeira cheia, pregam a 

necessidade de isolamento social, fechamento de escolas, comér-
cio e indústria, lockdown, proibição de aglomeração, circulação 
de ônibus e prisão para quem andar pelas ruas sem razão aparente. 
São os do andar de cima. Quem não tem emprego formal nem 
renda, a geladeira está vazia, o filho está sem merenda porque a 
escola do bairro está fechada e não sabe quando alguma coisa vai 
voltar ao normal, quer a abertura da vida para ter um pouco de 
dignidade. Ele não está subestimando a doença. Ele apenas está 
com fome. São os do andar de baixo. Ele está tão preocupado 
com o coronavírus quanto qualquer outro. Ele será tão vítima da 
doença como qualquer outro. A única diferença é que ele não tem 
onde trabalhar, não tem o que comer nem o que dar aos filhos.

Boa parte daquele desnecessário estoque de comida que os do 
andar de cima fizeram no início da pandemia apodreceu na ge-
ladeira porque ninguém conseguiu comer. Os do andar de cima 
estão mais gordos, mais ansiosos, mais depressivos, passam o dia 
curtindo “lives” disso e daquilo e têm opinião sobre tudo, pres-
crevem cloroquina e preveem o futuro. Se tivessem dividido um 
pouco com os do andar de baixo, muita comida não teria apo-
drecido, a violência doméstica não teria aumentado, muitos pais 
dormiriam em paz sem a angústia de saber que não terá um pão 
dormido para calar a fome dos filhos amanhã de manhã. Mas não. 
A preocupação é comer tudo antes que a engrenagem do sistema 
gire e quem está em cima acabe lá na rés do chão.

A partir de agora, quando você abrir a sua geladeira e ficar em 
dúvida sobre o que escolher para comer, lembre-se dos que nesse 
mesmo momento estão abrindo as geladeiras de suas casas e fican-
do em dúvida entre pedir ou roubar. Lembre-se do “poço”. Quando 
menos você espera, a engrenagem gira, e o que você poderá ter 
sobre a mesa será o resto do andar de cima. Ou talvez nem isso.

Mesmo com abertura, 54% pretendem 
continuar comprando online

Para conhecer em deta-
lhes a evolução dos hábitos 
de consumo pós-Covid-19, 
a agência de comunicação 
Marco elaborou o Estudo 
Marco de Hábitos de Con-
sumo Pós-Covid-19. A son-
dagem internacional foi re-
alizada entre mais de 4.500 
pessoas no Brasil, Espanha, 
Itália, Portugal, México e 
Colômbia. Uma de suas 
principais conclusões aponta 
que 76% dos cidadãos que 
vivem nos países pesquisa-
dos mudaram definitivamen-
te seus hábitos de consumo.

O Brasil se destaca como 
um dos mercados com maior 
número de consumidores 
(65%) que afirmam ter feito 
mais compras virtuais du-
rante esse período. Essa ten-
dência se repete na Espanha 
(60%) e nos outros países da 
América Latina (ao menos 
65%), ficando abaixo da Itá-
lia (81%). Do mesmo modo, 
depois do distanciamento 
social, 54% dos brasileiros 
farão mais compras virtuais 
do que antes. Essa tendência 
de alta também é perceptível 
no mercado latino-ameri-
cano (ao menos 51%), mas 
novamente tem destaque na 
Itália (82%). Consequente-
mente, esse crescimento tem 
impacto no setor de varejo, 
resultando na aposta obriga-
tória em canais virtuais de 
vendas e marketing.

No período de isolamento, 
75% dos brasileiros escolhe-
ram a televisão como o prin-
cipal meio para se manterem 
informados. Em seguida está 
a mídia digital, com 58%. 
Tanto a TV quanto os portais 
de notícias ocupam as duas 
primeiras posições em todos 
os países pesquisados. No 
Brasil completam o ranking 
Facebook (38%), WhatsApp 
(34%), rádio (17%), Linke-
dIn (5%) e jornais impressos 
(4%). Em paralelo, também 
houve um grande crescimen-
to em várias plataformas de 
streaming. As que tiveram 
maior aumento na utilização 
pelos brasileiros foram Ne-
tflix (73%), Amazon Prime 
(32%) e Globoplay (26%). 
Os consumidores também 
optaram pelos videogames 
(50% entre os homens e 37% 
entre as mulheres) como uma 
das principais opções de lazer 
durante o isolamento.

De acordo com os dados 
apurados, quase metade dos 
brasileiros (47%) acredita 
que há censura ou controle 
da mídia e das redes sociais 
desde o início da crise da Co-
vid-19. Colômbia e México, 
os outros países da América 
Latina pesquisados, regis-
tram os maiores percentuais 
(61% e 59%, respectivamen-
te), seguidos pela Espanha, 
com 54%. Dos seis países 
pesquisados, Portugal (30%) 

é o único cuja população 
não aponta um controle go-
vernamental relevante sobre 
meios de comunicação.

Outro estudo, realizado 
pela Intelipost, apontou que a 
pandemia tem movimentado 
o mercado de compras vir-
tuais. Na comparação com o 
ano anterior, o comportamen-
to de compra mudou para 
itens mais baratos e enco-
mendas mais leves. O levan-
tamento fez uma comparação 
entre os dados que circularam 
na plataforma entre os dias 26 
de fevereiro e 10 de maio de 
2020, com o mesmo período 
de 2019. Segundo o estudo, 
os setores que mais cresce-
ram no período foram casa e 
decoração (250%), constru-
ção e ferramentas (143%), 
artigos de bebê (126%), ele-
trônicos (113%), materiais de 
escritório (107%) e saúde e 
beleza (102%).

Em uma análise regional, 
os estados que mais cres-
ceram em compras virtuais 
durante a quarentena foram 
São Paulo (64%), Amapá 
(53%), Rio de Janeiro (52%) 
e Sergipe (52%).

Outra mudança observada 
no estudo foi a diminuição 
no tamanho médio das enco-
mendas compradas pela in-
ternet. Em média, os pacotes 
ficaram 16% mais leves, in-
dicando que as pessoas pas-
saram a comprar virtualmen-

te itens mais básicos. O peso 
médio das encomendas no 
período analisado em 2020 
foi de 5,3 kg. Além disso, o 
tíquete médio caiu 59%, pas-
sando de R$ 507 em 2019 
para R$ 362 em 2020.

Em uma análise sobre o 
tipo de frete mais escolhido, 
houve um aumento de 56% 
na modalidade express (com 
entrega em até dois dias 
após a realização do pedi-
do). Além disso, houve uma 
diminuição, como esperado, 
do formato de retirada em 
lojas (-38%), causada pelo 
fechamento do varejo físico.

Os prazos de entrega tam-
bém ficaram mais curtos, in-
fluenciado em parte pela di-
minuição do trânsito. O prazo 
médio de entrega aos clientes 
foi de 6,88 dias em 2019 para 
6,33 em 2020. Em São Paulo, 
por exemplo, o prazo médio 
de entrega é de 3,09 dias.

Em relação ao frete grátis, 
houve um aumento de 62% 
na oferta entre fevereiro e 
maio de 2020, na compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado. Os setores 
que mais usaram esta estraté-
gia foram casa e decoração, 
moda, brinquedos e games, 
e saúde e beleza. A intenção 
de compras online durante a 
quarentena aumentou 25% 
em comparação com os 45 
dias anteriores, período pré-
quarentena.

Pandemia faz brasileiro reduzir em 64% gastos com lazer
Levantameto da fintech 

de micro investimentos Grão 
buscou saber como a mudan-
ça de hábitos provocada pelo 
isolamento social na pande-
mia de coronavírus mudou 
as despesas mensais do bra-
sileiro. Os dados mais signi-
ficativos levantados entre 6 e 
28 de maio foram que 70% 
dos entrevistados estão eco-
nomizando e 32% teve a sua 
renda reduzida em até 25%.

Como era de se esperar, as 
diminuições de gastos mais 
significativas foram com 
lazer, os entrevistados estão 
gastando 64% menos nes-
se segmento, transporte, em 
que a redução foi de 59%, 
além de beleza e cuidados 
pessoais, que diminuiu 55%. 
O que aumentou: a alimen-
tação representa 39% a mais 
nas despesas mensais dos en-
trevistados, e moradia, 23%. 
Um ponto de atenção espe-
cial são os gastos com saúde, 
que aumentaram 23%.

Foram avaliadas as se-
guintes despesas: moradia 
(aluguel, luz, água, gás, con-
domínio, etc), alimentação 
(supermercado, delivery, 
restaurante), saúde (plano 
de saúde, médico, remé-
dio, etc), transporte (carro, 
ônibus, uber, táxi, etc) la-

zer (passeios, viagem, etc), 
beleza e cuidados pessoais 
(salão de beleza, academia, 
cosméticos).

Outra pesquisa, elaborada 
pela consultoria especializa-
da em alimentação fora do 
lar, Galunion, em parceria 
com a Qualibest, aponta no-
vos hábitos do consumidor 
no período pós-pandemia.

Considerando o efeito na 
renda entre as classes AB 
no Sudeste contra o total do 
Brasil, 43% renda diminuiu 
na região x 40% do Brasil; 
35% renda se mantém inal-
terada contra 32% do Brasil; 
18% está sem renda contra 
26% do Brasil; e 4% ren-
da aumentou, contra 2% do 
Brasil.

Nos hábitos alimentares, 
os mais significativos são 
que 22% nas classes AB no 
Sudeste passaram a pedir 
entrega de compra de super-
mercado; no resto do país, 
17% não faziam e passaram 
a fazer. Hoje 78% do AB 
Sudeste pedem entrega de 
comida pronta em casa: no 
Brasil, passou a 68%.

Quando a pergunta é so-
bre comprar comida prepa-
rada fora de casa (seja em 
padaria/restaurante/super-
mercado): total de 62% ver-

sus 55% Brasil todo.
Nas culinárias, o ranking 

AB Sudeste, as cinco princi-
pais são: pizza, 75%; ham-
búrguer, 61%; sanduíches, 
51%; comida brasileira, 
41%; e massas (excluindo 
pizza), 38%.

No delivery, de diferença, 
o que chama atenção é que 
61% já deixou de comprar 
no delivery de um restau-
rante porque a embalagem 
veio com problema (falta 
de lacre, comida desarruma-
da, vazando) contra 51% no 
Brasil todo.

Sobre o comportamento 
pós-pandemia, No que sen-
tem falta durante o isolamen-
to social, Classes ABSudeste 
o item “falta de comer meu 
prato favorito nos restauran-
tes que costumo frequentar” 
subiu de 67% das pessoas 
para 73% e atingiu a terceira 
posição.

Também 66% AB Sudeste 
x 69% Brasil não acreditam 
que as outras pessoas vão 
agir com responsabilidade 
quando forem frequentar 
bares ou restaurantes, sem 
estar doentes ou com sinto-
mas; e 84% pretendem vol-
tar a comer fora de casa x 
79% restante (9% x 12% não 
comia fora).

Durante a pandemia, 97% 
dos respondentes passaram a 
cozinhar em casa ou aumen-
taram a frequência com que 
faziam isso; 51% já deixou 
o delivery de um restauran-
te por problemas na emba-
lagem (sem lacre ou com 
vazamentos); e 21% preten-
dem manter o habito do deli-
very no pós-pandemia.

Para os jovens, em espe-
cial, outros aspectos também 
são muito importantes: soli-
dariedade das marcas (53%), 
promoção (43%) e “mimos” 
entregues junto com o pedi-
do (40%).

Ao mesmo tempo que 
79% dos respondentes pre-
tendem voltar a fazer re-
feições fora de casa depois 
que tudo isso passar, 69% 
não acreditam que os fre-
quentadores irão respeitar 
os novos códigos de com-
portamento 83% dos entre-
vistados frequentam res-
taurantes self-service. No 
pós-pandemia, esperam dos 
estabelecimentos adapta-
ções como luvas descartá-
veis e álcool em gel (39%), 
porções pré-porcionadas 
(20%) e também cogitam a 
possibilidade de um aten-
dente auxiliar na composi-
ção do prato (26%).

Covid-19: 88,4% dos brasileiros 
querem reduzir compra por impulso

Uma parceria entre a Hi-
bou, empresa de pesquisa e 
monitoramento de mercado, 
e a plataforma de dados In-
dico, aponta que 88,4% dos 
brasileiros têm planos de di-
minuir a compra por impul-
so em tempos de pandemia 
e isolamento social. Tudo 
isso frente a nova realidade 
de trabalho e consumo de 
produtos e serviços, levando 
em consideração a facilidade 
de aquisição e a comodidade 
de recebê-los dentro de casa, 
em segurança, com seus fa-
miliares.

Segundo a pesquisa, es-
ses são hábitos que vieram 
para ficar e fazem parte do 
“novo normal” da rotina no 
país. Ou seja, com essa nova 
forma de convivência em 
sociedade, imposta pelo Co-
vid-19, incluindo desafios 
e dificuldades, a população 
está mais consciente em re-
lação à sua sustentabilidade 
financeira. Mais de 3 mil 
pessoas foram ouvidas, en-

tre os dias 17 e 18 de abril, o 
que mostra essa grande revo-
lução que o consumo exage-
rado está sentindo e irá sentir 
após a pandemia.

“Enquanto é normal que 
a maioria da população te-
nha freado as aquisições 
dado não só o momento, 
mas as incertezas de como 
o mercado brasileiro lidará 
com a retomada, o interes-
sante é que um terço dos 
consumidores está envolvi-
do em criar novos critérios 
de compras e próprios de 
decisão, aprendendo, por 
exemplo, a lidar com a es-
pera. Quanto mais longo for 
o isolamento social, mais 
a gratificação imediata de-
verá ser considerada por 
profissionais de consumer 
experience e jornada de 
compra que façam uso de 
antecipação (hype), rarida-
de e imediatismo”, explica 
Ligia Mello, responsável 
pela pesquisa e fundadora 
da Hibou.

A conta já aparece para a 
maioria dos brasileiros, em 
que 64,8% dos entrevista-
dos já sentiram o impacto 
negativo do isolamento em 
seus ganhos financeiros. Ou-
tros 32,5%, permaneceram 
os mesmos ganhos. E, para 
uma minoria de 2,7%, os im-
pactos desse novo momento 
foram muito positivos.

Mais da metade dos bra-
sileiros, 53,7%, têm evitado 
qualquer tipo de compras 
desnecessárias, enquanto 
34,7% têm medido melhor a 
necessidade de uma compra. 
Uma minoria (5,6%) está 
apenas aguardando para re-
tomar seus hábitos de com-
pra e, para outros 6,2%, nada 
mudou.

Após a quarentena, 88,4% 
dos brasileiros pretendem 
comprar menos por impul-
so, pensando mais no que 
irão gastar. Isso vale tam-
bém para marcas famosas e 
queridinhas dos consumido-
res, pois 72,2% dos entre-

vistados afirmam que estão 
menos dispostos a pagarem 
mais caro por um produto só 
por ser de uma marca famo-
sa que gostam.

Em contrapartida, o con-
sumo local ganha espaço 
na visão dos entrevistados e 
61,5% deles estão mais dis-
postos do que antes a pagar 
um pouco mais caro por um 
produto que ajude a sua re-
gião ou cidade.

“A restrição de mobilida-
de trouxe um novo olhar das 
pessoas para os bairros onde 
residem, pois antes elas só 
circulavam por seus bairros 
pela manhã ou no retorno 
ao trabalho onde quase tudo 
já estava fechado. Agora 
elas passaram a conhecer o 
pequeno restaurante local, 
mercadinho da rua, ou entre-
gador de água, e criou-se um 
laço que provavelmente será 
mantido após o confinamen-
to”, diz Marcelo Beccaro, 
responsável pela pesquisa e 
fundador da Hibou.
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Analistas norte-americanos 
estão menos pessimistas

Recentemente, Donald Trump deu uma bronca nos ges-
tores de fundo de hedge que estavam espalhando pessi-
mismo. Parece o presidente atingiu o objetivo, deixando-
os dormentes e, agora, os analistas estão revelando menos 
pessimismo para o futuro de curto prazo das ações. Pelo 
menos os especialistas do Goldman Sachs indicam ter 
abandonado as perspectivas de uma baixa de 25% num 
prazo curto em Wall Street, passando a admitir que a próx-
ima queda, se acontecer, será bem mais suave do que a 
verificada em março.

Agora, o banco norte-americano estabeleceu que no 
pior dos cenários, o S&P 500 poderá reajustar para os 
2.750 pontos, abaixo dos 3.044 pontos atingidos no final 
de sessão da passada sexta-feira, e não mais os 2.400 que 
estavam sendo combinados. Pelo novo nível mínimo pode 
haver uma queda de 10,69%, quando a anterior era pre-
vista para 26,83% do patamar anterior ao terror. 

Em março, quando a atual pandemia atacou os merca-
dos de ações em todo o mundo, esse indicador caiu abaixo 
dos 2.300 pontos e perdeu 32,34%. No relatório distribuí-
do aos investidores, o banco de investimentos afirma que 
a  forte recuperação significa que o patamar mínimo de 
2.400 pontos é improvável de ser alcançado e o índice ai-
nda tem margem para crescer, podendo vir a negociar no 
patamar dos 3.200 pontos dentro de algum tempo, o que 
lhe significa uma subida potencial de 4,87% e mantém a 
previsão para o final do ano nos 3.000 pontos. O S&P500 
já subiu 35%, desde os mínimos registrados no dia 23 de 
março.

Ibovespa vai aos 92.300 pontos
O Ibovespa pode chegar aos 92.300 pontos, nível que 

está aproximadamente 5% acima do ponto atual. Para a 
equipe do Itaú BBA, mais uma semana de alta e os mer-
cados em sua maioria superaram resistências importantes 
marcando nova máxima. Segundo eles, este processo de 
recuperação está em curso desde o fundo registrado em 
março. Os mercados desenvolvidos, por exemplo, estão 
deixando para trás suas médias móveis de 200 períodos. 
“Este movimento abre caminho para mais uma onda de 
alta podendo levar às suas máximas do ano, como é o caso 
do Nasdaq. No caso dos mercados emergentes, a supera-
ção das resistências abrirá caminho para seguirem em di-
reção às suas médias móveis de 200 períodos”, destacam.

Continua a euforia com o e-commerce
Os analistas brasileiros, porém, se mostram confu-

sos, principalmente quando se referem ao comércio ele-
trônico. Por exemplo, os do Bradesco BBI reduziram as 
recomendações de Magazine Luiza e B2W para neutro, 
devido ao desempenho recente desses papéis, que deixou 
os múltiplos da relação entre o valor da empresa e a recei-
ta total de vendas acima dos picos históricos. Ao mesmo 
tempo que dizem existie riscos de queda, pois o cresci-
mento das vendas totais deve diminuir com a reabertura 
das lojas no segundo semestre, aumentaram o preço-alvo 
dos papéis de R$ 56 para R$ 65, os primeiros e de R$ 78 
para R$ 100, os do segundo. Os da XP Investimento re-
visaram as recomendações elevando para “compra” as das 
Lojas Americanas e rebaixando para neutro as do Grupo 
Pão de Açúcar e mantiveram nesse nível as da B2W.

Gás natural impulsiona Ebtida da Cosan
Para o Morgan Stanley, os dados trimestrais da Cosan 

foram mais fracos que o esperado, mas são explicados 
pelo atual cenário, sendo que o negócio de gás natural sur-
preendeu e mais uma vez impulsionou o Ebitda. E con-
clue que o trimestre mostrou a qualidade das operações 
da companhia e os benefícios de um modelo de negócios 
diversificado. A Cosan registrou no primeiro trimestre 
do ano um lucro líquido de R$ 102,2 milhões, queda de 
74,2% na comparação com igual período do ano passado. 
O Ebitda no período foi de R$ 1,98 bilhão, alta de 36,7%.

CSN sinalizou longa demanda deprimida
A CSN paralisou o alto-forno 2 de Volta Redonda, 

quase dois meses depois que decisões semelhantes 
foram tomadas pela Gerdau, Usiminas e ArcelorMittal. 
Para os analistas do Itaú BBA, esse foi um sinal nega-
tivo para o setor, pois projeta demanda deprimida por 
período prolongado.

PIRAPORA PARTICIPAÇÕES EIRELI
CNPJ nº 29.444.410/0001-03 - NIRE nº 33600586810 

Redução Capital Social
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, na Estrada da Gávea, 
655, apartamento 1002, São Conrado, CEP: 22.610-001, Rio de Janeiro – RJ, 
sede da empresa, o titular da empresa individual de responsabilidade limitada – 
Eireli, supracitada, decide reduzir o valor do Capital Social, nos termos do inciso II 
do artigo 1.082 da Lei 10.406/2002, por considerá-lo excessivo à prática de suas 
atividades empresariais em relação ao seu objeto social. A redução do capital será 
no montante de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), passando, 
portanto o capital da empresa a ser de R$8.870.400,00 (oito milhões, oitocentos 
e setenta mil e quatrocentos reais), divididos em 8.870.400 quotas no valor de 
R$1,00 (um real) cada uma. A presente redução de capital acarretará a restituição 
do montante reduzido em moeda corrente ao Titular. Nada mais havendo a 
ser tratado e mediante tal decisão do Titular, lavrou-se a presente ata que, lida, 
foi aprovada e assinada pelo titular da empresa, para publicação e posterior 
apresentação e arquivamento na JUCERJA. 

PIRAPORA PARTICIPAÇÕES EIRELI

Fundos de investimento e companhias são mais buscados no site da CVM

Mercado prevê tombo  
maior da economia este ano

A cada semana a previ-
são do mercado financeiro é 
mais pessimista em relação 
a economia. Nesta segunda-
feira a projeção do boletim 
Focus, publicação divulga-
da todas as semanas pelo 
Banco Central (BC), é de a 
economia encolher este ano 
6,25%.

Essa foi a 16ª revisão se-
guida para a estimativa de 
recuo do Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de to-
dos os bens e serviços pro-
duzidos no país. Na semana 
passada, a previsão de queda 
estava em 5,89%.

O boletim Focus também 
fornece a projeção para os 
principais indicadores eco-
nômicos. Em 2021, a expec-

tativa é de crescimento de 
3,50%, a mesma previsão da 
semana passada. Em 2022 e 
2023, o mercado financeiro 
continua a projetar expansão 
de 2,50% do PIB.

A previsão para a cotação 
do dólar permanece em R$ 
5,40. Para 2021, a expectati-
va é que a moeda americana 
fique em R$ 5,08, contra R$ 
5,03 da semana passada.

Inflação
As instituições financei-

ras consultadas pelo BC 
continuam a reduzir a pre-
visão de inflação de 2020. 
A projeção para o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
caiu pela 12ª vez seguida, 
ao passar de 1,57% para 

1,55%. Para 2021, a esti-
mativa de inflação também 
foi reduzida, de 3,14% para 
3,10%. A previsão para os 
anos seguintes - 2022 e 
2023 - não teve alterações: 
3,50%.

A projeção para 2020 está 
abaixo da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal, é de 4% em 2020, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é 2,5% e o 
superior, 5,5%. Para 2021, a 
meta é 3,75% e para 2022, 
3,50%, também com inter-
valo de 1,5 ponto percentual 
em cada ano.

Para o mercado financei-
ro, a expectativa é que a Se-
lic encerre 2020 em 2,25% 
ao ano, a mesma previsão da 
semana passada. A expecta-
tiva do mercado financeiro é 
que a taxa caia para esse pa-
tamar (2,25% ao ano) na reu-
nião do Copom deste mês, 
marcada para os dias 16 e 17 
e nas reuniões seguintes ao 
longo deste ano seja mantida 
pelo comitê.

Para o fim de 2021, a ex-
pectativa é que a taxa básica 
chegue a 3,38% ao ano. A 
previsão da semana passa-
da era 3,29%. Para o fim de 
2022 e de 2023, as institui-
ções financeiras mantiveram 
as previsões anteriores para 
a taxa anual.

Mais da metade dos usu-
ários do site da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) 
que participaram de uma pes-
quisa realizada entre outubro 
e novembro de 2019 acessam, 
com frequência, os dados 
disponibilizados na página, 
totalizando 66% dos respon-
dentes, disse a autarquia nes-
ta segunda-feira. A pesquisa 
teve como objetivo identificar 
os desafios encontrados pelos 
usuários quanto ao acesso à 
plataforma e aos dados dispo-
nibilizados pela CVM.

A pesquisa mostrou tam-
bém que os temas Fundos 

de Investimento e compa-
nhias são os mais buscados, 
tendo como subtemas mais 
demandados: Carteira de In-
vestimento, Regulamentos 
de Fundos, Fatos Relevantes 
e Informações Contábeis.

No que diz respeito a pos-
síveis melhorias, menus ex-
plicativos e disponibilização 
padronizada de dados foram 
algumas das sugestões in-
dicadas pelos respondentes 
para facilitar a localização 
de informações.

De acordo com a Asses-
soria de Análise Econômica 
e Gestão de Riscos (ASA) 

da CVM, realizadora da 
pesquisa, esse trabalho teve 
como objetivo obter deta-
lhes sobre a visão do público 
a respeito das informações 
quantitativas disponibiliza-
das pela CVM em seu por-
tal institucional. Para Bruno 
Luna, Chefe da ASA/CVM, 
o resultado foi bastante es-
clarecedor, apontando a ne-
cessidade de aperfeiçoamen-
tos para melhor atender ao 
cidadão.

“Acreditamos que apri-
moramentos são essenciais 
na prestação de serviços 
à sociedade e ouvir nosso 

público é ponto de partida 
para atender de maneira 
mais eficiente suas neces-
sidades. A realização da 
pesquisa nos proporcionou 
esse contato direto, nos re-
velando exatamente como 
os usuários do site da CVM 
acessam nossa página para 
consumir informações 
quantitativas dos mercados 
regulados, demonstrando, 
especialmente, suas difi-
culdades na obtenção de 
tais informações”, disse 
Bruno Luna, Chefe da As-
sessoria de Análise Econô-
mica e Gestão de Riscos.

Transformação digital está no radar das empresas
Com a pandemia de 

Covid-19 algumas áreas 
passaram a ser prioritá-
rias e a digital é uma de-
las. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas 
de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação 
(Brasscom), o fenômeno 
dever movimentar R$ 
465,6 bilhões até 2023. 
A entidade destaca algu-
mas tendências tecnológi-
cas com mais previsão de 
aportes, como IoT, Inteli-
gência Artificial, Big Data 
e Analytics. 

Fernando Rizzatti, 
sócio-diretor da consul-
toria Neotix Transfor-
mação Digital, afirma 
que Infelizmente, não 
vê que as mais de 6 mi-
lhões de micro e peque-
nas empresas do Brasil 
estão aptas à transfor-
mação digital.

“Os motivos vão da 
falta de cultura digital, 
orçamentos limitados 
para projetos digitais e 
até dificuldade na esco-

lha de um profissional 
ou de uma empresa para 
a orientação correta e a 
implantação do processo 
de transformação digi-
tal”, cita.

Segundo ele, a cultura 
digital exige estudo, tem-
po e requer dedicação 
das empresas. “Elas pre-
cisam ser digitais agora, 
caso queiram sobreviver à 
crise. Se a direção da em-
presa não possui conhe-
cimentos profundos das 
questões relacionadas ao 
seu posicionamento digi-
tal, é preciso estudar”. O 
especialista lembra que 
o Sebrae possui diversos 
cursos para ajudar os em-
preendedores.

Rizzatti diz que a inter-
net pode e deve ser utiliza-
da como uma plataforma 
para gerar negócios e que 
transcende ser só o novo 
canal de veiculação dos 
seus produtos e/ou servi-
ços.

Entre as dicas aos em-
preendedores, ele elenca 

como prioritárias: estu-
dar o público, definindo 
perfis psicográficos e de-
mográficos. Relacionar 
todas as certezas, dúvi-
das e suposições sobre os 
seus produtos e/ou servi-
ços, buscando transfor-
mar as suposições em co-
nhecimento. Desenvolver 
conteúdo capaz de trans-
formar seu público-alvo 
em cliente. Defina os fa-
tores que o aproximam 
das soluções que você 
pensa em desenvolver 
e fortaleça-as no anún-
cio. Faça testes e ajustes 
constantemente.

Soluções

Existem algumas so-
luções gratuitas ou que 
exigem um baixo inves-
timento, como as plata-
formas de construção 
de sites institucionais, 
como o Webflow, Squa-
respace e os mais conhe-
cidos Wix e Wordpress. 
“Assegure-se de estudar 

a empresa que você irá 
contratar, procuran-
do por referências dos 
serviços prestados. Se 
os seus projetos envol-
verem desenvolvimen-
tos específicos, que não 
têm soluções prontas no 
mercado, busque por 
tecnologias de baixo 
custo e abertas, como 
a linguagem de progra-
mação PHP, com ban-
co de dados MySQL ou 
qualquer outro de códi-
go aberto”, recomenda.

Além da enorme quan-
tidade de profissionais e 
empresas existentes no 
mercado, o custo é relati-
vamente baixo, se compa-
rado com outras tecnolo-
gias, como a Microsoft.

“As restrições pro-
vocadas pela pandemia 
geraram uma nova cons-
ciência empresarial. A 
demanda de projetos de 
transformação digital 
deve aumentar muito nos 
próximos meses”, prevê 
Rizzatti.
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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:

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 33300015418

Ata da AGO realizada em 16/04/2020. Local, Dia e Hora: Sede da Constru-
tora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º, 3º, 
3º mezanino e 6º andares, RJ, RJ, no dia 16/04/2020, às 10h. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista 
única, que representa a totalidade do capital social e na forma do §4º do art. 
124, da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Bredero-
des; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Ordem do Dia: Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do 
exercício findo em 31/12/2019 e deliberar sobre a destinação do resultado do 
exercício findo em 31/12/2019. Publicações do Relatório da Administração, 
Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria: DORJ e MM, ambos 
do dia 14/04/2020. Deliberações: A acionista única adotou as seguintes reso-
luções: a) Nos termos do §4º do art. 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada 
a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados 
nos incisos I, II e III do mesmo artigo; b) Sem restrições ou ressalvas, apro-
var o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31/12/2019, com o respectivo parecer dos auditores 
independentes, não havendo resultados a serem distribuídos em virtude do 
prejuízo apurado no exercício; e c) Aprovar a lavratura sumariada da ata desta 
assembleia geral, determinando o arquivamento na Companhia, depois de ru-
bricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada 
e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Bartolo-
meu Charles Lima Brederodes; Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionista: 
Queiroz Galvão S.A., por Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Amilcar 
Bastos Falcão; e BKR - Lopes, Machado Auditores, por Mário Vieira Lopes e 
José Carlos de Almeida Martins. Confere com o original lavrado no livro pró-
prio. Bartolomeu Charles Lima Brederodes - Presidente da Mesa; Amilcar 
Bastos Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja nº 00003875879 em 
21/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais 
do Estado do Rio de Janeiro - SIQUIRJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
O Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins Industriais do 
Estado do Rio de Janeiro – SIQUIRJ faz saber que no dia 3 de julho de 2020, 
no período de 10 às 16 horas, na sede da entidade – Avenida Calógeras, 
15 – 12º andar – Rio de Janeiro/RJ, será realizada eleição para composição 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados – Representantes junto a FIRJAN, 
bem como suplentes, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias para o registro 
de chapas, a partir da publicação do presente Edital, conforme estabelece 
o Estatuto Social. O requerimento, com os documentos exigidos ao registro 
será dirigido ao Presidente do SIQUIRJ, assinado por um dos candidatos 
componentes da chapa. A Secretaria da Entidade funcionará no mesmo 
período de horário para recebimento de documentos e fornecimento de 
correspondente recibo. A impugnação de candidatura deverá ser feita em até 
72 (setenta e duas) horas da divulgação das chapas. Caso não seja obtido 
“quorum” na primeira convocação, a eleição, em segunda votação, realizar-
se-á dia 7 de julho de 2020, e não obtido “quorum” na segunda votação, a 
eleição, em terceira votação, será realizada no dia 9 de julho de 2020, no 
mesmo horário e local. Caso seja registrada uma única chapa, prevalecerá 
o parágrafo 2º do art. 35 do Estatuto, que prevê a realização das eleições 
duas horas após o primeiro escrutínio. No caso de empate, novo pleito será 
realizado 5 (cinco) dias após tal fato. Rio de Janeiro, 2 de junho de 2020. 

ISAAC PLACHTA – Presidente. 

Temporada de balanços 
confirma efeitos da pandemia

Perdas da Embraer ultrapassam R$ 430 milhões no trimestre

Segunda onda da pandemia já preocupa o BC
Queda além 50% 
nas vendas do 
varejo. Retomada 
do setor de serviços 
só em 2021 

O medo de uma segun-
da onda de contágio pelo 
coronavírus pode retardar 
a retomada do setor de ser-
viços até meados de 2021. 
O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, disse acreditar nesta 
possibilidade, ao participar 
nesta segunda-feira de uma 
audiência pública remota 
da comissão mista do Sena-
do que acompanha as medi-
das adotadas pelo governo 

federal no enfrentamento 
da pandemia. 

Dados preliminares do 
Banco Central apontam 
para uma queda superior a 
50% nas vendas no varejo. 
Embora setores como me-
talurgia, alimentos e bebi-
das tenham demonstrado 
alguma recuperação, no 
setor de serviços a redução 
bateu os 80% e tem demo-
rado a reagir.

Campos Neto ressaltou 
que a pandemia provocou 
uma expressiva saída de 
capitais de mercados emer-
gentes. Foram cerca de US$ 
90 bilhões retirados da eco-
nomia, um choque superior 
ao causado pela crise eco-
nômica de 2008. O Brasil 
está entre os emergentes 
que experimentou um dos 
maiores fluxos de capitais, o 
que impactou o câmbio. De 

20 moedas analisadas pelo 
Banco Central, o Real teve 
a maior desvalorização em 
2020: -24,7%.

“A saída do Brasil foi 
maior do que média dos mer-
cados emergentes. É uma 
mensagem de que a parte de 
financiamento externo não é 
uma variável que nós pode-
mos contar no curto prazo. A 
gente teve uma queda muito 
grande em março. Foi uma 
das maiores quedas. O Bra-
sil foi o país que mais sofreu 
com a desvalorização da mo-
eda nos mercados emergen-
tes, seguido de perto pela 
África do Sul”.

O presidente do Banco 
Central detalhou ainda o 
estrago gerado pela pande-
mia em indicadores como 
desemprego, variação do 
produto interno bruto (PIB) 
e consumo das famílias. O 

saldo médio de empregos 
em março deste ano foi ne-
gativo em 221,4 mil postos 
de trabalho. Em abril, fo-
ram mais 936,2 mil demis-
sões.

“A gente vê como sem 
precedentes uma queda deste 
tamanho. Se você olhar esse 
gráfico em vários países do 
mundo, vai ter essa mesma 
sensação. Uma queda muito 
forte e muito rápida de em-
prego”.

Atividade econômica

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br) registrou uma 
queda de 5,9% em março. O 
dado, impactado pelo efeito 
financeiro gerado pela pan-
demia, é considerado como 
uma prévia do PIB para o 
período. Na comparação 

anual, o IBC-Br aponta uma 
queda de 1,52%. Embora o 
agronegócio registre cresci-
mento de 0,6% no primeiro 
trimestre, indústria e servi-
ços retraíram -1,4% e -1,6%, 
respectivamente.

Uma queda muito grande 
em março. O IBC-Br inclu-
sive foi abaixo daquele mês 
muito ruim com a greve dos 
caminhoneiros, quando a ati-
vidade econômica parou du-
rante um tempo. O efeito da 
pandemia também impacta 
o consumo das famílias. No 
primeiro trimestre, o indica-
dor caiu 2%.

“Um mito que eu gostaria 
de desmistificar é que o cré-
dito está colapsando. Não é 
verdade. O crédito não está 
colapsando no Brasil. O cré-
dito está crescendo. Crescen-
do bem mais que a média de 
mercado emergente e cres-

cendo bem mais, para pessoa 
jurídica, do que em merca-
dos desenvolvidos que fize-
ram medidas mais potentes. 
Outro mito é que o sistema 
privado não está atendendo 
e que a função de atender o 
crédito nesse momento seria 
de banco público. O privado 
foi muito maior que o públi-
co, quase três vezes em ter-
mos de novas contratações.

Outros setores

Além do setor de serviços, 
o presidente do BC disse 
que a parte de não duráveis 
caiu pouco e já está recupe-
rando bem. Os serviços têm 
uma recuperação mais lenta. 
Essa parte de serviços liga-
da a diversão, participação 
em eventos e turismo, muito 
provavelmente vai voltar um 
pouco mais lenta.

No primeiro trimestre, a 
receita líquida da Embraer 
foi 8% menor em relação 
ao 1T19 e ficou em R$ 2,8 
milhões, com queda em pra-
ticamente todos os negócios 
da companhia, à exceção da 
Aviação Executiva. “Apesar 
das entregas de jatos exe-
cutivos terem sido pouco 
menores no 1T20, em com-
paração ao 1T19, o mix de 
entregas foi mais favorável, 
uma vez que uma quantida-
de maior de jatos grandes 
foi entregue nesse período”, 
informou a fabricante nesta 
segunda-feira na apresenta-
ção dos resultados.

“Estamos revendo nossa 
estratégia para os próximos 
cinco anos e sem dúvida há 
iniciativas para potenciais 
parceiros”, afirmou o presi-
dente da companhia, Fran-
cisco Gomes Neto, na tele-
conferência de resultados. 
Ele não mencionou nomes 
de potenciais parceiros, mas 
tudo indica que poderão ser 
China e Índia.

Devido à incerteza re-
lacionada à pandemia da 
Covid-19, as estimativas fi-
nanceiras e de entregas da 
empresa para 2020 perma-
necem suspensas neste mo-
mento.

Na comparação entre 

o 1T20 e o 1T19, o Dólar 
norte-americano médio teve 
uma apreciação de 19% em 
relação ao Real brasileiro, 
impactando os resultados e 
despesas apresentados, des-
tacou o relatório de resulta-
dos.

A Embraer entregou cinco 
aeronaves comerciais e nove 
executivas (cinco jatos leves 
e quatro grandes), totalizan-
do 14 aeronaves no 1T20. 
No 1T19, a fabricante en-
tregou 11 aeronaves comer-
ciais e 11 executivas (oito 
jatos leves e três grandes), 
e sua carteira de pedidos fir-
mes (backlog) alcançou US$ 
15,9 bilhões.

De acordo com o relató-
rio, historicamente, a Em-
braer tem menos entregas 
no primeiro trimestre de 
cada ano e, no 1T20, em 
particular, as entregas de 
aeronaves comerciais tam-
bém foram negativamente 
impactadas pelas medidas 
tomadas em janeiro, mês 
em que não houve entregas, 
para efetuar a separação da 
divisão de Aviação Comer-
cial da Embraer em relação 
à parceria estratégica, ago-
ra encerrada, com a The 
Boeing Company. 

No 1T20, o Ebit e Ebitda 
foram de R$ (209,1) milhões 

e R$ 47,6 milhões, respecti-
vamente, levando a margens 
de -7,3% e 1,7%, respec-
tivamente, comparados ao 
Ebit de R$ (53,7) milhões, 
com margem de -1,7% e ao 
Ebitda de R$ 120,3 milhões, 
com margem de 3,9%, al-
cançados no 1T19. 

De acordo com a Embra-
er, os resultados do 1T20 
incluem itens especiais 
devido aos impactos da 
Covid-19: 1) R$ 108,6 mi-
lhões em variações negati-
vas no valor da participação 
da Embraer na Republic 
Airways Holdings e;  2) R$ 
163,1 milhões em provisão 
para devedores duvidosos 
nas contas a receber, uma 
vez que a Empresa adotou 
uma abordagem mais con-
servadora no contexto da 
pandemia da Covid-19. 

O Ebit e o Ebitda ajusta-
dos foram de R$ 62,6 mi-
lhões e R$ 319,3 milhões, 
com margens ajustadas de 
2,2% e 11,1%, respectiva-
mente. No 1T20, a Embraer 
apresentou Prejuízo líquido 
de R$ 1.276,5 milhões e Pre-
juízo por ação de R$ 1,73. 

Prejuízo líquido

O Prejuízo líquido ajus-
tado (excluindo-se impostos 

diferidos e itens especiais) 
foi de R$ 433,6 milhões e o 
Prejuízo por ação ajustado 
ficou em R$ 0,59. No 1T19, 
a Embraer reportou um Pre-
juízo líquido ajustado de R$ 
229,9 milhões e um Prejuí-
zo por ação ajustado de R$ 
1,25.

No 1T20, a Embraer re-
portou um Uso livre de caixa 
ajustado de R$ 2.898,8 mi-
lhões, em linha com o Uso 
livre de caixa ajustado de 
R$ 2.495,1 milhões repor-
tado no 1T19, que é histo-
ricamente negativo nos pri-
meiros trimestres devido ao 
consumo sazonal de capital 
de giro.

Segundo o resultado 
apresentado, a liquidez da 
companhia permanece só-
lida e fechou o 1T20 com 
um caixa de R$ 12.999,7 
milhões. A dívida era de 
R$ 19.922,9 milhões, sen-
do que grande parte desta 
com vencimento a par-
tir de 2022, perfazendo 
uma dívida líquida de R$ 
6.923,2 milhões, compa-
rada à dívida líquida de 
R$ 4.300,7 milhões ao fi-
nal do 1T19. A Embraer 
continua avaliando finan-
ciamentos adicionais para 
melhorar ainda mais sua 
posição de caixa.

A temporada de balanços 
segue a todo vapor e vem 
confirmando o impacto eco-
nômico da pandemia em to-
dos os setores do mercado. A 
avaliação é Ernani Reis, ana-
lista da casa de análises Ca-
pital Research, pertencente 
ao grupo Red Ventures.  Ele 
selecionou quatro empresas 
para exemplificar o impacto 
da pandemia nos seus resul-
tados no primeiro trimestre.

“Começando pela “queridi-
nha” do varejo, a rede de lojas 
Magazine Luiza (MGLU3) 
registrou o aumento de 72,6% 
nas vendas do e-commerce no 
comparativo anual, o equiva-
lente a 53,3% das vendas to-
tais”, destaca. Segundo ele, a 
boa performance vem embala-
da com o resultado da Netshoes 
adquirida em meados de 2019. 
Apesar disso, a empresa estima 
um impacto negativo de R$ 
500 milhões em vendas não re-
alizadas no período, registrando 
um lucro líquido de R$ 30,8 
milhões no primeiro trimestre, 
queda de 76,7% no comparati-
vo anual.

A administradora de shop-
ping centers Iguatemi (IGTA3) 
teve forte queda de 77,5% no 
lucro líquido no primeiro tri-
mestre, refletindo diretamente o 
impacto da pandemia de coro-
navírus, com o fechamento do 

comércio em todo o Brasil. O 
lucro da companhia no perío-
do somou R$ 12,45 milhões. 
Chama a atenção o aumento 
do provisionamento de R$ 3 
milhões de PDD e aumento da 
inadimplência em 3,7%, o que 
ainda é considerada baixa. A 
administradora deve enfren-
tar, ao menos até o final deste 
ano, um maior número de va-
cância, que tende a diminuir 
conforme o mercado volta à 
sua rotina.

A Eletrobras (ELET6) 
teve lucro líquido atribuído a 
sócios da empresa controla-
dora de R$ 300,1 milhões no 
primeiro trimestre deste ano, 
queda de 78,5% ante lucro lí-
quido de R$ 1,397 bilhão em 
igual período de 2019. Apesar 
disso, a receita líquida cresceu 
7,8%, principalmente pelo 
mercado livre, onde a com-
panhia pode vender o excesso 
de energia. Apesar disso, o re-
sultado não foi suficiente para 
cobrir o saldo financeiro ne-
gativo de R$ 1,509 bilhão no 
primeiro trimestre do ano. A 
companhia segue sendo uma 
das principais indicadas a pri-
vatização a partir de 2021.

A construtora mineira 
MRV Engenharia (MRVE3) 
registrou uma queda de 45% 
no lucro líquido neste come-
ço de ano. 

Conflito interno 
e tensão nos 
EUA deixam 
dólar volátil

“A semana do mercado 
cambial começa tensa tanto no 
exterior quanto no Brasil. No 
cenário externo os olhos estão 
voltados para a turbulência dos 
protestos nos Estados Unidos e 
os números fracos sobre gas-
tos e varejo, que trouxe novo 
revés para a economia ame-
ricana”, aponta Mauriciano 
Cavalcante, diretor de câmbio 
da Ourominas, empresa de 
compra e venda de ouro no 
Brasil. Nesta segunda-feira, 
o consultor deu um panorama 
da leitura que ele faz sobre o 
mercado interno e externo.

Segundo Cavalcante, que tem 
formação em negócios Interna-
cionais e comércio exterior, outro 
ponto que voltou a preocupar a 
economia global é o retorno das 
tensões entre EUA e China. Em 
sua opinião, a tendência é que a 
relação fique mais acirrada com 
a aproximação das eleições nor-
te-americanas.

“Já no mercado interno te-
mos tensões relacionadas às 
manifestações do final de se-
mana e a crise entre os Três 
Poderes, que a cada dia fica 
mais intensa e leva descon-
fiança aos investidores, prin-
cipalmente o investidor exter-
no”, destaca. Ele acredita que 
a tendência é de muita volati-
lidade nos mercados de dólar 
e na Bolsa de Valores.




