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OIT alerta para
crescimento da
exploração do
trabalho infantil
Começou nesta quarta a campanha nacional contra o trabalho
infantil realizada pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT), com a
Justiça do Trabalho, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e
o Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil
(FNPETI).
A iniciativa alerta para o risco
de crescimento da exploração do
trabalho infantil motivado pelos
impactos da pandemia. Entre as
ações, os rappers Emicida e Drik
Barbosa lançam, em 9 de junho,
música inédita sobre o tema, intitulada Sementes, nos aplicativos de
streaming, além de videoclipe nos
canais dos artistas.
De acordo com a OIT, antes da
disseminação da Covid-19, quase
100 milhões de crianças haviam
sido resgatadas do trabalho infantil
até 2016, reduzindo o número de
246 milhões em 2000 para 152 milhões, segundo a última estimativa
global divulgada.
O diretor do Escritório da OIT no
Brasil, Martin Georg Hahn, destaca que a pandemia e a consequente
crise econômica e social global têm
um grande impacto na vida e nos
meios de subsistência das pessoas.
“Para muitas crianças, adolescentes
e suas famílias, a crise significa uma
educação interrompida, doenças, a
potencial perda de renda familiar e
o trabalho infantil”, explica.
Mesmo proibido no Brasil, o
trabalho infantil atinge pelo menos
2,4 milhões de meninos e meninas
entre 5 e 17 anos, segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) Contínua
2016, do IBGE. Em 2019, das mais
de 159 mil denúncias de violações
a direitos humanos recebidas pelo
Disque 100, cerca de 86,8 mil tinham como vítimas crianças e adolescentes. Desse total, 4.245 eram
de trabalho infantil.

Projeto de lei na
Câmara suspende
privatizações
até 2022
Em um ambiente de profunda recessão, com o dólar na casa dos R$
6, o risco real é de venda de empresas e bancos públicos brasileiros a
um valor extremamente baixo. É o
que alerta o deputado e ex-ministro
da Saúde, Alexandre Padilha (PTSP), que defende a aprovação do
Projeto de Lei 2.715/2020, que
suspende as privatizações até 2022.
Na avaliação do parlamentar, as
empresas públicas, “sobretudo os
bancos” são imprescindíveis para
o enfrentamento desta conjuntura, assim como ocorreu na crise
mundial de 2008, quando a Caixa
e as outras instituições financeiras
estatais mantiveram o país de pé e
ainda alavancaram o crescimento
da economia brasileira.
Apresentado no último dia 15
pelo deputado Enio Verri (PT-PR) e
outros parlamentares, o projeto determina a suspensão, por 12 meses
após o fim do estado de calamidade
decorrente do coronavírus (que vai
até dezembro), de todos os novos
processos de desestatização e desinvestimentos.
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PIB do Rio de Janeiro
deve cair 4,6% em 2020
Comércio sofre maior impacto; indústria extrativa reduz perdas
A economia do Rio de Janeiro
deverá sofrer uma contração de
4,6% este ano, sendo o comércio
o setor mais impactado. Os dados
são de estudo do Laboratório de
Análises Empíricas do Rio (Laerj/
PPGER/UFRRJ), que analisou três
cenários, ligados à eficácia das medidas de isolamento social.
Os resultados apontaram para um
cenário otimista em que as medidas
de isolamento alcancem bons resultados, durando quatro meses; neste
caso, a queda do PIB do Rio de Janeiro seria na ordem de 4,16% em 2020.
No cenário pessimista, a quarentena
duraria oito meses, e a recessão iria a
5,02%. A hipótese mais provável é de
seis meses de isolamento e queda do
PIB de 4,59%.
O comércio sofreria com uma
queda estimada de 12,24% a
13,64%. Na contramão destes resultados pessimistas se destaca a
indústria extrativa. Segundo o estudo, devido ao excelente resultado
apresentado no primeiro trimestre
do ano (crescimento de 25,5%),
o setor extrativo deve apresentar
crescimento entre 1,15% e 2,25%
no ano de 2020 e contribui para
amenizar a queda do PIB fluminense.
No que diz respeito à indústria de
transformação, que no primeiro trimestre apresentou um crescimento
de 1,8%, as previsões do estudo levantam uma situação preocupante.

Setor de serviços, maior empregador, deve liderar demissões
Trata-se de um setor que representa
ainda um peso significativo no PIB
estadual. Segundo as previsões,
a crise levará a um encolhimento
deste setor na ordem de 3,5% a
4,4%.
O setor de serviços deverá apresentar grande quantidade de pedidos de recuperação judicial e
falências. Sabendo que no Rio de
Janeiro ele responde por algo em
torno de 70% dos empregos, sua
queda levará a um grande aumento
de desempregados e de empregos
informais no estado.
O setor agropecuário deverá
apresentar uma queda entre 0,61%
e 1,02%, exceto a atividade de floricultura, segunda maior produtora
do Brasil, com redução em torno
de 90%. Porém, de forma geral, o

Indústria perdeu em 4 meses
tanto quanto em todo 2015
A produção industrial brasileira
teve uma queda de 18,8% na passagem de março para abril deste ano,
segundo o IBGE. É a maior queda
registrada pela Pesquisa Industrial
Mensal (PIM) desde o início de sua
série histórica, em 2002. Em relação a abril de 2019, o recuo foi
de 27,2%, outro recorde. Em 12
meses, a queda acumulada foi de
2,9%.
“A indústria perdeu em janeiro–
abril de 2020 tudo aquilo que perdeu em janeiro–dezembro de 2015,
o pior ano da história recente do
setor. A queda acumulada em ambos os casos foi de 8,2% frente aos
mesmos períodos dos anos anteriores”, analisa o Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial
(Iedi).
Segundo o Instituto, contribuíram tanto as medidas de isolamento social como a queda acentuada
das exportações de manufaturados,
rupturas de cadeias de fornecedores
e o quadro de elevado medo e incerteza, bloqueando decisões de investimento e de consumo de muitos
bens industriais.
Somando-se o resultado de abril
ao de março, quando começaram as
medidas de isolamento social para
combater a pandemia, a produção
industrial acumula perdas de 26,1%
no bimestre.
“O resultado de abril decorre,
claramente, do número maior de
paralisações das várias unidades

J.C.Cardoso

produtivas, em diversos segmentos industriais, por conta da pandemia. Março já tinha apresentado resultado negativo. Agora, em
abril, vemos um espalhamento,
com quedas de magnitudes históricas, de dois dígitos, em todas as
categorias econômicas e em 22 das
26 atividades pesquisadas”, disse
o gerente da pesquisa do IBGE,
André Macedo.
Entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria,
as maiores perdas de março para
abril foram observadas nos bens
de consumo duráveis (queda de
79,6%). Os bens de capital, isto é,
máquinas e equipamentos usados
no setor produtivo, tiveram retração de 41,5%. Os bens de consumo semi e não duráveis recuaram
12,4%, e os bens intermediários,
isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo,
caíram 14,8%.
Entre as atividades, a influência
negativa mais relevante foi assinalada por veículos automotores,
reboques e carrocerias (-88,5%),
pressionada, em grande medida,
pelas paralisações/interrupções da
produção ocorridas em várias unidades produtivas, por conta dos
efeitos causados pela pandemia da
COVID-19. Com isso, esse ramo
intensificou o recuo observado no
mês anterior (-28,0%) e apontou a
queda mais intensa desde o início
da série histórica.

setor possui um peso muito pequeno na economia fluminense, inferior a 1%.
“Os achados encontrados por
este estudo apontam para uma crise
sem precedentes na história do Rio
de Janeiro”, destacam os autores
Joilson de Assis Cabral, Everlam
Elias Montibeler, Maria Viviana de
Freitas Cabral e Alexandre Jeronimo Freitas.
Os pesquisadores destacam a
urgência de se repensar a economia
fluminense para os próximos anos.
“O Estado do Rio de Janeiro possui uma estrutura produtiva frágil
e incompleta, carecendo de um
debate acerca do desenvolvimento
regional baseado em estudos técnicos, com métodos consistentes e
validados”, finalizam.

FGV aponta
queda de 7%
na atividade
econômica
O IAE-FGV – 1ª Prévia,
da Fundação Getúlio Vargas,
aponta retração de 7% da atividade econômica em abril, em
comparação a março.
Este resultado mostra o impacto negativo gerado pela Covid-19 na economia brasileira,
no primeiro mês completo de
isolamento social.
Na análise interanual a queda registrada em abril foi de
10,9%. Ambas as taxas foram
recorde de retração nestas comparações considerando a série
histórica iniciada em 2000.
Os maiores impactos negativos foram sentidos nas atividades
industriais e de serviços, que apresentaram recordes de retração em
abril, na análise interanual.
As quedas mais acentuadas na indústria total foram na
transformação seguida da construção; e, nos serviços as maiores quedas foram no comércio,
nos transportes e em outros serviços.
À exceção da construção,
todas as demais atividades citadas apresentaram as maiores
retrações de suas respectivas
séries históricas.
No trimestre móvel, o indicador aponta retração de 5% no
trimestre em abril, em relação ao
trimestre findo em janeiro e de
3,7% na comparação interanual.

Deputados se
mobilizam para
derrubar veto a
fundo de R$ 8,6 bi
Os parlamentares foram pegos de
surpresa com o veto do presidente
Jair Bolsonaro ao uso do saldo remanescente do extinto Fundo de
Reservas Monetárias (FRM), de
cerca de R$ 8,6 bilhões, para estados e municípios utilizarem no
combate ao coronavírus.
“Cabe ao Parlamento decidir
agora [se mantém o veto]. A impressão que eu tive era de que tinha um
acordo com o governo para votar a
matéria, tanto que eles colocaram
uma vinculação com o fim do isolamento”, afirmou à Agência Brasil
o presidente da Câmara, deputado
Rodrigo Maia.
A proposta foi enviada pelo Senado para sanção presidencial em
maio, por meio de uma medida
provisória que extinguiu o Fundo
de Reservas Monetárias. A medida
foi aprovada por votação simbólica na Câmara e por ampla maioria
dos senadores. Para Rodrigo Maia,
o governo demorou a sancionar o
projeto.
O veto teve como alegação que a
iniciativa do Congresso é inconstitucional. Com a alteração feita por
Bolsonaro, os recursos do fundo ficaram sem destinação.
No entanto, o auxílio de R$ 60
bilhões aprovado dará um alívio
fiscal para governadores e prefeitos
quando chegar.
“A informação que recebi hoje
é que será disponibilizado [auxílio aos estados e municípios] até 9
de junho. Demorou a sanção, agora é uma questão de fazer o ajuste
baseado no que foi aprovado no
Congresso e sancionado. Os governadores precisavam retirar as ações
que tinham no STF. Essa semana,
teve 17 ações que foram retiradas,
e essa é uma das pré-condições que
o governo decidiu”, argumentou o
deputado.
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‘Coreografia bianual’
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COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,0636

Dólar Turismo

R$ 5,2400

Euro

R$ 5,6915
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

0,28% (maio)
0,80% (abril)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7114

Ouro (gr)

R$ 290,00

Selic
Hot Money

3%
0,82% a.m.
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Uma ‘bancocracia’ chamada Brasil
Nos últimos dias, alguns
fatos evidenciaram inequivocamente, uma vez mais,
a extensão do domínio que
um pequeno grupo de bancos exerce atualmente sobre os destinos do país. Comecemos pela notícia, que
teve ampla divulgação nos
principais meios de comunicação no dia 27 de maio,
de que os ativos totais sob
posse dos cinco principais
bancos em operação no Brasil – Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa
Econômica – alcançaram o
impressionante montante de
R$ 7,360 trilhões, superando
ligeiramente o produto interno bruto brasileiro em 2019,
isto é, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país
no ano passado.
Desse total, R$ 3,31 trilhões representavam empréstimos às pessoas físicas
e jurídicas, um acréscimo
de R$ 176 bilhões no primeiro trimestre de 2020
em relação a dezembro de
2019 e de R$ 348 bilhões
nos 12 meses anteriores.
Esse montante produziu
uma relação crédito/PIB de
48,9%, o que significa que
mais da metade dos ativos
daqueles bancos não representava créditos concedidos à sociedade.
Por outro lado, segundo
a Febraban, os bancos haviam concedido mais de R$
540 bilhões em empréstimos
desde o início da pandemia
da Covid-19, considerandose empréstimos novos, renovações e postergações de
parcelas de antigos.
Vale ressaltarmos, porém,
que em março desse ano, o
Banco Central apresentou
um conjunto de medidas
que incluíram a injeção de
R$ 1,2 trilhão no Sistema
Financeiro Nacional. Com
isso, nas palavras do seu
presidente Roberto Campos
Neto, a instituição pretendia
criar um potencial de expan-

são de R$ 1,160 trilhão no
volume de crédito disponível no país – mais de 1/3 do
volume total concedido até
aquele momento e mais que
o dobro do que os bancos
alegaram ter fornecido durante a pandemia.
A princípio, esse fato
deveria indicar maior disponibilidade de crédito e
custos
significativamente
reduzidos de endividamento no país. Não obstante, há
poucas semanas, o presidente do Itaú, Candido Bracher,
afirmou em transmissão pela
internet que o volume do
crédito no Brasil não apenas
não cresceria no mesmo ritmo da demanda como poderia até mesmo cair em 2020,
em função da expectativa de
que o fornecimento de crédito novo dê lugar às renegociações e reestruturações de
dívidas de empresas e pessoas físicas em dificuldades.
Afinal, o aprofundamento da
crise elevará o risco dessas
operações, exigindo maior
rigor dos bancos na sua concessão.
Assim, passemos à análise do Boletim Cofin publicado no último dia 28 de maio
pela Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde,
com dados referentes ao dia
26 do referido mês.
Quase quatro meses depois da declaração de estado de emergência em saúde
pública pelo Governo Federal, no dia 4 de fevereiro,
e mais de dois meses depois
do reconhecimento pelo
Senado do estado de calamidade pública em todo o
território nacional, em 20
de março, impressiona a
morosidade na liberação
dos recursos emergenciais
para o combate aos efeitos
na produção, na renda e no
emprego das políticas de
isolamento social adotadas
com vistas a desacelerar a
contaminação.

Então, segundo o boletim,
embora desde fevereiro 19
medidas provisórias autorizando a liberação de até R$
270 bilhões como diversas
formas de auxílio já tivessem
sido editadas pelo governo,
apenas R$ 110 bilhões, 41%
do previsto, haviam sido
executados e pagos até aquele momento. Desse total:
– R$ 76,4 bilhões haviam
sido entregues para pessoas
físicas a título de “benefício
emergencial”, 45% dos R$
152,6 bilhões autorizados;
– Apenas R$ 5,8 bilhões,
dos R$ 51,6 bilhões autorizados, haviam sido pagos
como “abono emergencial”
para trabalhadores com contrato suspenso ou reduzido,
pouco mais de 11% do total
previsto;
– R$ 17 bilhões, metade
dos R$ 34 bilhões previstos,
haviam sido entregues aos
bancos para o financiamento
da folha salarial pelas micro,
pequenas e médias empresas. Porém, reportagem do
The Intercept Brasil revelou
em meados de maio que,
até então, os bancos haviam
concedido apenas R$ 1,44
bilhão para pouco mais de
61 mil empresas, menos de
5% da expectativa inicial do
Banco Central;
– Dos quase R$ 34,5 bilhões autorizados para gastos pelo Ministério da Saúde, apenas R$ 8,8 bilhões
haviam sido realizados,
pouco mais de 20% do total, a despeito das imensas
carências de infraestrutura,
equipamentos e serviços em
diversas partes do país;
– Apenas R$ 2 bilhões,
dos R$ 16 bilhões disponíveis, haviam sido gastos para
compensar as perdas dos governos estaduais e municipais com os seus respectivos
fundos de participação, sem
que o Governo Federal tivesse até então sancionado a lei
de auxílio emergencial aos
demais entes federativos.

Vale lembrarmos que
muitas dessas ações, como o
abono emergencial e o auxílio salarial, previam duração
de apenas três meses, o que
significa que, pelo menos a
princípio, já se aproximavam do fim.

Em rigor, todos esses fatos
estão diretamente relacionados entre si e expressam
as opções – políticas, como
sempre acontece na chamada “economia” – feitas pelo
“superministro” Paulo Guedes na administração fazendária do Brasil, opções rigorosamente mantidas durante
a atual pandemia.
A primeira e mais evidente fica por conta da gigantesca diferença entre os montantes destinados aos planos
de “socorro” ao sistema financeiro e à população: R$
1,2 trilhão e R$ 270 bilhões
respectivamente, uma diferença de quase quatro vezes
e meia. Mesmo assim, parte
considerável desses R$ 270
bilhões foi repassada aos
bancos, tomados como intermediários do auxílio aos pequenos empresários, trabalhadores e desempregados.
Dessa forma, Guedes e a
sua equipe privilegiaram o
poder daquelas instituições
em arbitrar o acesso de dezenas de milhões de brasileiros
dos mais distintos extratos
sociais ao crédito. O resultado, conforme se verifica,
é que apesar do gigantesco reforço de liquidez que
receberam das autoridades

monetárias, os bancos estão
usando a própria crise como
justificativa para encarecer
ainda mais o dinheiro, justamente no momento em que a
população mais precisa dele.
Em outras palavras, com a
anuência do Governo Federal, os bancos estão se aproveitando da crise para tornar
o dinheiro ainda mais caro
e inacessível num país que,
há muito tempo, em circunstâncias “normais”, já possui
taxas de juros dentre as mais
exorbitantes e inaceitavelmente elevadas do mundo.
Por outro lado, obrigado
pela força das circunstâncias
a ampliar – muito a contragosto – os gastos do próprio
governo, Guedes e a sua
equipe vêm retendo ao máximo os repasses diretos de
recursos à população, assim
como a execução dos gastos
dos ministérios e demais órgãos públicos no seu atendimento.
As razões disso foram explicitadas na fatídica “reunião ministerial” do dia 22
de abril. Nela, um Paulo
Guedes confiante e autêntico, inteiramente despojado
de constrangimentos morais,
chamou os servidores públicos de “inimigos” a serem
destruídos com uma granada
e afirmou que “nós vamos
ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar
grandes companhias. Agora,
nós vamos perder dinheiro
salvando empresas pequenininhas”.
Enquanto isso, Pedro Guimarães, presidente da Caixa
Econômica, afirmou que o
auxílio às pequenas empresas “não é pra todo mundo
não! Aquela empresa que
já estava quebrada antes,
porque que a gente vai dar
molezinha?”, sem esclarecer
quaisquer critérios para distinguir as “quebradas” das
“saudáveis”.
Portanto, trata-se de uma
política deliberada, inteira-

acompanhados de desvios
de comportamento.

ses da população, praticando
instrumentos de negociação
espúria, conchavos e atos
lesivos, mas tolerados pelos
instrumentos de controle do
Legislativo.
Barganhar voto é um crime contra a Democracia,
contra a vontade popular!
Consolidando esse “lacrador” círculo, os sistemas
internos dos partidos políticos promovem os mesmos
“caciques políticos” e seus
grupos, possibilitando-lhes
predominância nas “autorizações e permissões” para
habilitação de candidatos ao
legislativo e executivo, assim como do partilhamento
de fundos partidários.
As exceções que conseguem “colocar a cabeça de
fora”, à revelia desse Sistema, são bombardeadas
por todos os lados, com

obstáculos criados e prática
de ações deletérias, sendo
alvo de todo tipo de chicanas, chantagens e paralisação de governos, tudo isso
prejudicando a todos, indistintamente, empresários,
população, todas as classes
sociais, jovens, idosos, enfim, todo o país.
Ato contínuo a essa forma danosa de controle do
poder, visando a perpetuação do grupo que o alcançou, iniciam-se as perseguições políticas, mecanismos
de tolhimento da liberdade
de imprensa e/ou busca da
“compra” de adesismo nos
meios de comunicação,
interferência no setor empresarial, logo se chegando
às tentativas das liberdades individuais, bem como
práticas de ideologias de
oportunidade, mesmo que

Se depender de
Guedes, quando
o vírus passar,
ficarão os juros
explosivos e a
subordinação

mente injustificável e danosa, pois compromete os
esforços de mitigação dos
piores impactos da pandemia sobre a saúde pública e
o bem estar da população.
Em resumo, nem mesmo
durante a mais grave emergência sanitária em um século, cujas consequências
provavelmente lançarão o
Brasil na mais profunda crise produtiva, financeira e de
emprego da sua história, o
Governo Federal admite retirar dos bancos brasileiros
o poder crucial de arbitrar o
acesso de amplas parcelas da
sociedade ao seu meio indispensável de vida.
Curiosamente, a “economia” supostamente neutra e
apolítica aplicada por Paulo
Guedes, aprendida na mais
reputada escola “tecnocrática” de Chicago, revela-se
inteiramente como economia política, evidenciando
a natureza inegavelmente
política das suas opções, do
dinheiro e das dívidas.
Instrumentos de controle
e dominação social desde a
sua invenção documentada
na alta Antiguidade, historicamente tem sido exatamente os poderes de arbitrar o acesso ao dinheiro e
de regular o endividamento
que têm permitido aos seus
controladores, governamentais ou privados, manter
populações, classes sociais,
governos e até mesmo países
e continentes inteiros sob o
seu comando.
Em suma, se depender de
Paulo Guedes e seus colegas, quando o vírus passar,
ficarão os juros explosivos e
as dívidas, perpetuando uma
subordinação sem fim do
Brasil e do seu povo à “bancocracia”.

 Daniel Kosinski
Doutor em Economia Política
Internacional, pesquisador da
UFRJ e membro do Instituto
da Brasilidade.

Democratura
O Sistema Democrático
Republicano, formalmente,
atende-nos, ficando todos
satisfeitos em ir, de dois em
dois anos, votar em nossos
representantes,
naqueles
que pretendemos façam
nossas leis, controlem os
recursos públicos e administrem nossas cidades, estados e país.
Entretanto essa “coreografia formal bianual” não
corresponde a uma realidade democrática! O primeiro pecado é o voto, feito
por boa parte da população
sem ser precedido de uma
avaliação de cada candidato, suas condições éticomorais, passado político e
particular, bem como suas
propostas e intenções de
campanha.
Se de um lado temos eleitores que votam sem ava-

liar, fragilizando a base do
Sistema Democrático Republicano, de outro temos boa
parte dos políticos fazendo
da eleição uma conquista
material e de oportunidade, afastando-se, logo que
eleitos, dos compromissos
de campanha, dedicando-se
ao clientelismo, barganhas e
negociações que “quebram
as pernas” do Sistema Democrático Representativo,
que, por isso mesmo, “arrasta-se” há anos em nosso
país.
Assim, o cidadão vota
sem consciência, elegendo
“fantasmas” da Representação Popular, e representantes eleitos se afastam de seus
compromissos, inviabilizando o controle do dinheiro
público, o atendimento de
direitos, deveres e interesses
da coletividade, quando não

Eleitores votam
sem avaliar, e
boa parte dos
políticos fazem da
eleição conquista
material
Culminando esse processo, os Executivos ou se
elegem com os melhores
propósitos e não conseguem
governar sem conluios com o
Legislativo, penando para levar suas propostas de governo adiante, ou dançam esse
“samba maldito”, pondo em
prática atos contra os interes-
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contrariando princípios básicos da Constituição e da
Democracia.
Assim, com o poder do
voto desqualificado e enfraquecido, com a representação do povo cooptada,
grupos assumem o poder e
dão rumos distintos ao que
a manifestação popular pretendeu, instalando-se uma
“Ditadura da Democracia”.
Nossa melhor arma é o
voto, nossa obrigatória estratégia é a manifestação,
mas nossa atenção deve ser
redobrada. A vontade popular tem que ser respeitada,
desmontando-se essa “máquina de ilusão democrática”, na verdade uma “Democratura”!

 Paulo Pizão
Presidente do Iuna – Instituto
Universidade Ambiental.
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Bolsonaro veta R$ 8,6 bilhões
para combate ao coronavírus
Até que ponto se deve ir na
construção da frente democrática?
Declarações do ex-presidente Lula e artigo do exsenador e ex-governador Roberto Requião lançaram um
debate adicional à tentativa de formar uma ampla frente
em defesa da democracia. Lula disse: “Li os manifestos
e acho que tem pouca coisa de interesse da classe trabalhadora. Não se fala em classe trabalhadora, nos direitos
perdidos”.
Requião retorna 36 anos, ao movimento Diretas Já, para afirmar que “uma frente sem projeto, sem
princípios, sem um programa mínimo, sem uma clara
linha econômica nacionalista, democrática e popular, não
era uma frente. Assim como hoje a reunião de políticos
frouxos, pusilânimes, disponíveis e desfrutáveis com um
amontoado de oportunistas, com as madalenas hipoteticamente arrependidas, com os assassinos de reputações,
com os ditos liberais, com os mercadores e rentistas,
com banqueiros e ex-banqueiros, com animadores de auditório, com ex-presidentes e ex-ministros que atentaram
contra o Estado Nacional e alienaram a nossa soberania,
não é uma frente. É uma súcia que, mais uma vez, se
aproveita de uma situação dada para fazer com que tudo
permaneça como sempre foi.”
Não se pode acusar nenhum dos dois de subestimar a
ameaça à Democracia comandada pelo ex-capitão instalado no Planalto com seus oficiais da reserva. A questão
é que a direita já definiu seus objetivos nessa frente. E o
que pretende a esquerda? Chamar o povo para as ruas?
Há anos que a única organização que consegue ter um
trabalho de mobilização é o MTST, e agora mesmo ele
anda recolhido.
Sergio Souto, professor da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj), afirma que há uma demanda
por mudanças, especialmente com relação à política
austericida representada por Paulo Guedes, mas resta
que as forças progressistas consigam apresentar um
projeto de nação viável e que atenda a essa demanda.
Como propõe Requião. Mas isso é um processo que se
disputa no caminhar. No final, quem tem mais garrafa
vazia para vender comandará a frente.

Sem privatização, lucro dobrado
Ex-presidente da Cedae, Wagner Victer tem uma proposta que evita a privatização da companhia de saneamento do Rio de Janeiro: a substituição das garantias
dadas ao empréstimo feito pelo Governo Federal por
recursos que virão para ressarcimento das perdas de Lei
Kandir.
A proposta virou o Projeto de Lei 2706/2020, apresentado pelos deputados estaduais André Ceciliano, Gustavo Schmidt, Luiz Paulo e Lucinha.
“Até do ponto de vista financeiro, isso seria uma
ação excepcional para o Estado do Rio, pois o que a
Cedae irá lucrar nos próximos 17 anos, que é o período de crédito desses recursos, será algo da ordem, pela
média de lucro anual, equivalente a R$ 20 bilhões, o
que é um valor pelo menos cinco vezes superior ao
que foi dado em garantia na operação bancária”, explica Victer.
“A venda da Cedae, inclusive na forma como é divulgada hoje, é totalmente inoportuna e não trará os benefícios alegados; ao contrário trará problemas operacionais”, finaliza o engenheiro.

Na cabecinha
A polícia brasileira mata 2,6 vezes mais que a dos
EUA, dados compilados pelo professor Paulo Márcio
de Mello, colunista do Monitor Mercantil. Alguém
duvida que os mortos são do PPP (pretos, pobres, da
periferia)?

Rápidas
Alguns dos maiores nomes do empreendedorismo
mundial estarão juntos em um seminário online para
ensinar como vender mais: Sales Explosion 2020,
neste final de semana. Entre os palestrantes internacionais, Chris Gardner, CEO da Gardner Rich & Co; entre os brasileiros, Pyero Tavolazzi, presidente do DTS
Group Full Live Marketing. Inscrições: sun.eduzz.
com/360414?a=27667845 *** A Aasp realiza nesta
quinta-feira, às 17h, webinar com a ministra Delaíde
Alves M. Arantes, do TST, entre outros especialistas,
para debater “Atuação das entidades no enfrentamento
da pandemia”. Inscrições: mla.bs/ee7beefc *** As mudanças na rotina, o impacto da tecnologia e o futuro
pós-pandemia serão tema do webinar “Brasil 2025 –
Aceleração de futuros na Covid-19” que o FGV Ibre
fará quinta-feira, das 18h às 20h. Inscrições: evento.
fgv.br/brasil2025aceleracaodefuturosnacovid19

O presidente Jair Bolsonaro vetou o repasse de R$ 8,6
bilhões de um fundo extinto
para o combate à pandemia
do novo coronavírus. Com
o veto, os recursos poderão
ser usados apenas para o pagamento à dívida pública,
como constava do texto original da Medida Provisória
909, editada em dezembro e
aprovada em maio pela Câmara e pelo Senado.
Durante a tramitação no
Congresso, os parlamentares costuraram um acordo
para incluir uma emenda que

mudava a destinação dos
recursos do Fundo de Reserva Monetária do Banco
Central (FRM). Os recursos,
que estavam parados, seriam
usados para ajudar estados e
municípios no enfrentamento à pandemia de covid-19.
Na justificativa para o
veto, o presidente alegou que
a mudança de destinação dos
recursos viola a Constituição,
que proíbe emendas parlamentares de aumentar despesa em projetos de iniciativa
exclusiva do presidente da
República. Bolsonaro alegou

ainda que a medida descumpre o teto de gastos, ao não
demonstrar o impacto orçamentário e financeiro da despesa no ano corrente e nos
dois anos seguintes.
Criado em 1966, o FRM
recebia recursos de sobras
de verbas do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF) usados para intervir
nos mercados de câmbio e
de títulos. O fundo deixou de
receber aportes após a promulgação da Constituição
de 1988 e foi considerado
irregular pelo Tribunal de

Contas da União (TCU) em
2016, o que levou o governo
a editar a medida provisória
de extinção do fundo.
Em sessão conjunta, o
Congresso analisará o veto,
que poderá ser mantido ou
derrubado. Com amplo acordo nas duas Casas, a medida
provisória havia sido aprovada por votação simbólica
na Câmara (sem registro de
votos no painel eletrônico).
No Senado, o texto foi aprovado por unanimidade, com
o voto de todos os 75 senadores presentes no dia

Aprovado texto-base de MP que autoriza sorteio de prêmios pela TV
Em sessão virtual nesta
quarta-feira, o Plenário da
Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da Medida
Provisória 923/20, que autoriza a realização de sorteios
de prêmios por emissoras de
televisão e de rádio de todo o
país ou por organizações da
sociedade civil. Os deputados vão analisar nesta quintafeira os destaques que podem
alterar pontos do texto.
Foi aprovado o projeto de
lei de conversão do relator,
deputado Fernando Monteiro
(PP-PE), que fez várias alterações no texto encaminhado
pelo Poder Executivo. Ele
ampliou o escopo da proposta
para que qualquer TV ou rádio possa distribuir prêmios
mediante sorteio, vale-brinde,
concurso ou processo assemelhado. “O objetivo não é

aumentar o lucro por meio
de sorteios ou legitimar jogos
realizados por emissoras”,
explicou Monteiro. A ideia,
disse, é permitir que o setor
de radiodifusão possa obter
recursos para investimentos
em equipamentos de alta tecnologia.
No caso de organizações
da sociedade civil, o parecer condiciona a realização
do sorteio à finalidade da
instituição – como a promoção da educação, da saúde,
da segurança alimentar, do
combate à pobreza ou do desenvolvimento econômico,
entre outras.
O relator disse que estão vedados jogos de azar e
bingos. Ele restringiu a participação nos sorteios aos
maiores de 18 anos. Será
exigido cadastro prévio do

participante, por meio eletrônico ou por telefone, e a
confirmação do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF). O
Ministério da Economia deverá regulamentar esses sorteios. O texto-base ressalva,
porém, que estará dispensada
de autorização a distribuição
gratuita de prêmios equivalentes a R$ 10 mil por mês.
Esse valor será corrigido anualmente pela inflação (INPC).
Fernando Monteiro lembrou que a MP foi apresentada antes da pandemia de
Covid-19, e algumas empresas já começaram a adotar os
sorteios. “Estamos em um
momento de crise, precisamos dar subsídio para rádios
e TVs sobreviverem.” Parlamentares da oposição criticaram a MP 923, sob argumento
de que, no passado, esse tipo

de atividade foi suspensa pela
Justiça devido aos riscos para
os consumidores. Já os aliados do governo Bolsonaro
afirmaram que a medida deverá estimular a economia.
A oposição procurou obstruir o andamento dos trabalhos, com críticas e alertas. O
deputado Arlindo Chinaglia
(PT-SP) avaliou que agora as
concessões de rádio e TV deverão incluir cassinos. “O pior
é que esses cassinos estarão
na casa dos brasileiros”, disse.
Para o deputado Ivan Valente
(Psol-SP), o texto promove
publicidade abusiva e permite
ambiente propício ao uso de
dados pessoais. “Está nítido
que a MP original queria satisfazer a relação do governo
com emissoras de TV que
vivem desses sorteios”, afirmou.

Tesouro colocará títulos em dólar no mercado internacional
O Tesouro Nacional informa que concedeu mandato para emissão de títulos
em dólares no mercado internacional. Serão emitidos
dois novos títulos, um de
cinco anos, com vencimento em 2025, o Global 2025,
e um de 10 anos, com ven-

cimento em 2030, o Global
2030.
“O objetivo da operação
é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional
de promover a liquidez da
curva de juros soberana em
dólar no mercado externo,
provendo referência para o

setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira” informa o Tesouro,
em nota.
A operação será liderada pelos bancos Bank of
America, Deutsche Bank,
Itau BBA e JP Morgan. Os

títulos serão emitidos no
mercado global. Por meio
do lançamento de títulos da
dívida externa, o governo
pega dinheiro emprestado
dos investidores internacionais com o compromisso de
devolver os recursos com
juros.

Educafro leva
Camargo ao MPF

ele classificou o movimento
negro como “escória maldita” e xingou Zumbi de Palmares.

asfixia. Os outros três policiais envolvidos na morte
de Floyd serão indiciados
como cúmplices do homicídio.

Covid-19: começa
teste de vacinação

A Educação e Cidadania
de Afrodescendentes e Carentes (Educafro) apresentou nesta quarta-feira uma
representação no Ministério Público Federal (MPF)
contra o presidente da Fundação Cultural Palmares,
Sérgio Camargo, por crime
de racismo e ofensa à legislação. O pedido de ação
penal tem como base áudios
vazados de Camargo nos
quais ele diz, em reunião
com auxiliares, que não vai
destinar um centavo para
terreiros, em referência aos
locais usados para cerimônias de religiões de matriz
africana.
“Não vai ter nada para terreiro na Palmares, enquanto
eu estiver aqui dentro. Nada.
Zero. Macumbeiro não vai
ter nem um centavo”, disse
Camargo, em um trecho do
áudio. Na mesma gravação,

Floyd: acusação
maior para assassino
A Promotoria de Minnesota aumentou a acusação contra o policial Derek
Chauvin, que assassinou
George Floyd, de homicídio de terceiro grau para
homicídio de segundo grau.
Com isso, a pena de policial
poderá chegar até 40 anos
de prisão, 15 a mais do que
previa a acusação anterior.
Homicídio de segundo grau
significa que havia intenção de matar, mas que não
foi premeditado. Ele matou
Floyd sufocado ao ajoelharse em seu pescoço durante
mais de 7 minutos. Segundo
autópsia, pedida pelos familiares e feita por médicos
independentes, o homem
de 46 anos foi morto por

Auxílio: 107
milhões de pedidos
Em quase dois meses
depois de cadastramento,
107 milhões de pessoas
pediram o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2
mil para mães solteiras),
revelou hoje (3) o presidente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães.
Apenas nas últimas 24
horas, 100 mil pessoas se
cadastraram para receberem o benefício. Dos 107
milhões de pedidos, 59 milhões tiveram o benefício
aprovado e 42,2 milhões
foram considerados inelegíveis, quando o cidadão
não cumpre os requisitos
estabelecidos pela lei que
criou o benefício.

O Brasil iniciará neste
mês testes com a potencial vacina que está sendo
desenvolvida pelo Laboratório Astrazenica e pela
Universidade de Oxford,
no Reino Unido, contra a
covid-19, doença respiratória causada pelo novo
coronavírus, informaram
a Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), que
participará do estudo, e a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A autorização para que
os testes sejam realizados
no país foi publicada pela
Anvisa em edição extra do
Diário Oficial da União na
noite de terça-feira (2). Segundo a Unifesp, duas mil
pessoas participarão dos
testes, que serão feitos também com apoio do Ministério da Saúde.
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Coronavírus: 68% do setor de eletros
projetam queda na produção em 2020
‘Os cães mais cruéis’
– Em geral, os cães são animais dóceis e prestativos,
que adoram “adivinhar” o desejo dos seus tutores para
satisfazê-los. Evoluíram seguindo o Homem para desfrutar dos seus restos de alimento, carinho e castigo. Alimento, carinho e castigo utilizados como reforço para o
que aprendem a fazer, ou pelo que deixam de fazer. Se o
presidente dos EUA sente-se ofendido com os protestos
contra mais um assassinato covarde de um negro, desta
vez o cidadão George Floyd, por policiais brancos, escolhe como inimigo o grupo Antifa (reunião ocasional de
pessoas que se opõem e se manifestam contra práticas
fascistas) e ameaça soltar os “cães mais cruéis” contra os
manifestantes – cães não nascem cruéis – é por que foram
adestrados para atacar.
– A relação recente dos afro-americanos com presidentes republicanos não tem sido feliz. Reagan, ator, não só
deixou Flint quebrar (GM), como também pisou no acelerador do mantra de Victor Lebow (“...tornemos a compra
e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação de nossos egos, no consumo...”), incrementando o hiperconsumismo materialista,
predador da natureza e promotor de desigualdade, mãe da
injustiça, para quê? Para viabilizar, ainda que a um preço
impagável, a sua “reaganomics” (a “supply economics”)
política econômica estribada no aumento desmedido da
oferta, através da criação de necessidades vazias, desde
que capazes de domesticarem os custos de produção.
– A propósito, Victor Lebow foi assessor econômico
do general presidente Dwight D. Eisenhower, não menos
republicano, orgulhoso na definição do complexo militarindustrial norte-americano. Saiu Eisenhower, entrou John
Kennedy (democrata, assassinado), sucedido por Lyndon
Johnson (democrata que afundou mais ainda os EUA no
Vietnã, até ser derrotado por Ho Chi Minh), de quem Martin Luther King Jr e outros extraíram o Ato Patriótico de
1965, legislação conquistada pelos afroamericanos nas
ruas.
– A confusa (para ser gentil) democracia norte-americana produziria ainda George Walter Bush, filho de outro
ex presidente, que foi eleito presidente por uma canetada
de uma juíza de primeira instância, nomeada pelo governador da Flórida, irmão de Bush, com cerca de 1 milhão
de votos a menos do que o seu adversário, Al Gore.

Black Lives Matter (lá e aqui)
Relatório apresentado por Samira Bueno, pesquisadora e diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em números, comparou a violência da
polícia nos EUA com a violência das polícias no Brasil,
na África do Sul e em El Salvador, tomando 2016 como
ano-base. A cada 100 homicídios sem envolvimento da
polícia nos EUA, policiais norte-americanos mataram
2,9 pessoas. No Brasil, considerando a mesma relação,
policiais mataram 7,8 pessoas. A mais alta taxa de letalidade foi observada em El Salvador, uma das incluídas
na pesquisa de dados. Foram 10,6 homicídios cometidos por policiais a cada 100 homicídios sem envolvimento policial.
Dados obtidos junto ao Monitor da Violência (G1/
Núcleo de Estudos da Violência-NEV/USP/Fórum
Brasileiro de Segurança Pública), abrangendo 26 Unidades da Federação apontam 5.804 pessoas mortas por
policiais e 159 policiais mortos, em 2019.
Entre tantos outros casos dramáticos, são adolescentes, como João Pedro Mattos, de 14 anos, morto durante uma ação da polícia no Morro do Salgueiro, em São
Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde
João Pedro foi atingido pelas costas por um tiro de fuzil,
enquanto se divertia na casa de parentes. Assim como
a pequena Ágatha Félix, de apenas 8 anos, que morreu,
em setembro de 2019, baleada com um tiro nas costas
de um fuzil 7.62. Ou como Kauê Ribeiro dos Santos,
12 anos, assassinado com um tiro na cabeça, no Complexo do Chapadão. Ou como Kauan Rosário; 11 anos,
assassinado em Bangu, em maio de 2019. Ou como Jenifer Cilene Gomes, 11 anos, assassinada, na porta de
casa, durante uma ação da PM fevereiro de 2019. Ou
como Kauan Peixoto, 12 anos, baleado, em março de
2019, na comunidade da Chatuba, quando saiu de casa
para comprar um lanche. Além desses, mais 11 crianças
foram baleadas em 2019, mas conseguiram sobreviver.
Todos negros, sem dúvidas.

O castigo vem com os cães mais cruéis
Ou, a cavalo. Ou de helicóptero.
Ou de jipe, com um cabo e um praça.
Fala-se muito no dia seguinte ao fim da pandemia da
Covid-19, quando tudo voltar ao normal. Sabemos que
normal é distribuição de frequência. E só isso. Não é sinônimo de natural, nem de coisa correta. É apenas o que
mais se repete. Logo, podemos indagar: o que será normal
quando a Covid-19 passar? Ou seja, quando todos estiverem vacinados em boas condições de saneamento, higiene, alimentação, transporte e, sobretudo, de educação?

#Fique em casa
Na paz.

Sessenta e oito por cento
das empresas do setor eletroeletrônico projetam queda na produção em 2020 em
relação a 2019. Outras 25%
acreditam estabilidade e
apenas 7% têm expectativa
de crescimento na produção
este ano. Os dados são de
uma sondagem realizada pela
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
(Abinee), entre os dias 26 e
29 de maio, sobre o impacto
da pandemia de coronavírus
na produção do setor. Conforme as empresas entrevistadas, a produção neste ano
deverá ficar 15% abaixo da
verificada no ano passado.
Segundo o presidente da
Abinee, Humberto Barbato,
a perspectiva negativa em
relação ao desempenho no
ano reflete a situação atual,
além das incertezas sobre
como será o comportamento
do consumidor quando o comércio voltar. “O consumidor sem segurança não vai
trocar seu celular sem saber
se vai ter seu emprego mantido”, afirma.
Segundo o levantamento,

62% das empresas já apresentaram queda na produção
em abril em relação a março
de 2020, 32% verificaram
estabilidade e apenas 6%
das pesquisadas informaram
crescimento na produção.
Esses resultados demonstram os efeitos nocivos da
pandemia da Covid-19, que
impactou na atividade do setor durante o mês inteiro de
abril, uma vez que o coronavírus chegou ao Brasil em
meados de março.
Em maio, 41% das entrevistadas indicaram estabilidade, o que demonstra que
o fraco resultado apontado
em abril se repetiu no mês
seguinte. Mesmo na comparação com a fraca base
observada em abril, 38%
das entrevistadas indicaram
nova redução na produção
em maio. As demais empresas (21%) apontaram incremento na produção em relação ao mês imediatamente
anterior.
Empregos preservados
Mesmo com o cenário

adverso decorrente da pandemia, a maior parte das entrevistadas está determinada
a preservar os empregos. Segundo a pesquisa, 70% das
empresas afirmaram que não
houve redução em seus quadros de empregados no mês
de maio, mesmo percentual
verificado na pesquisa de
abril. Barbato lembra que,
conforme a sondagem realizada no início de maio, 95%
das entrevistadas indicaram
a realização de ações com
o objetivo de evitar ou reduzir demissões, tais como:

teletrabalho (homeoffice);
antecipação de férias individuais; acordos de redução de
jornada de trabalho e salários; uso do banco de horas;
utilização de linha de crédito
para folha de pagamentos;
entre outras.
A última pesquisa da Abinee também revela que 87%
das entrevistadas estão adotando as medidas emergenciais anunciadas pelos governos municipal, estadual
e federal, a fim de amenizar
os impactos econômicos da
Covid-19.

Apenas 22,7% das ocupações no país têm potencial de ‘homeoffice’
Estudo que reuniu pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), chamado “Potencial
de Teletrabalho na Pandemia: Um Retrato no Brasil
e no Mundo”, e divulgado
nesta quarta-feira, mostra
que o teletrabalho, também
chamado de home office, é
possível apenas para 22,7%
das ocupações no Brasil.
Esse tipo de pesquisa também foi feita em outros países. E chegou-se a conclusão
de que Luxemburgo é o país
com maior potencial de trabalho remoto no mundo, que
poderia se aplicar a 53,4%
das ocupações. O patamar é
muito superior ao de economias menos desenvolvidas,
como as da América Latina.
Na região, o maior percentual é o do Chile, com 25,7%,
e o do Brasil, calculado por
pesquisadores brasileiros, é
o segundo maior. O menor
potencial de teletrabalho entre os 86 países pesquisados
está em Moçambique, na
África, com apenas 5,24%.
O estudo brasileiro é assinado pelos pesquisadores
Felipe Martins e Geraldo
Góes, do Ipea, e José An-

tônio Sena, do IBGE, que
usaram metodologia internacional adotada por pesquisadores da Universidade de
Chicago.
As desigualdades regionais do Brasil também se
refletem no potencial de teletrabalho de cada estado.
No Distrito Federal, estado
com a maior renda média,
o percentual chega a 31,6%.
São Paulo e Rio de Janeiro
também ficam acima do potencial nacional, com 27,7%
e 26,7%, assim como os três
estados da Região Sul. O
restante do país tem percentuais menores que a média
de 22,7%, sendo os menores
no Piauí, com 15,6%, Pará,

com 16%, e Rondônia, com
16,7%.
Ocupações
As ocupações analisadas
foram agrupadas seguindo
critérios internacionais, e os
maiores percentuais de probabilidade de teletrabalho estão nos grupos profissionais
das ciências e intelectuais
(65%), diretores e gerentes
(61%) e trabalhadores de
apoio administrativo (41%).
Já para membros das Forças
Armadas, policiais e bombeiros militares, a probabilidade
de teletrabalho foi estimada em 0%, assim como para
operadores de instalações e

Vendas no varejo caem 31,8% em abril
As vendas no varejo
tiveram queda de 31,8%
em abril, na comparação com o mesmo mês
do ano passado, segundo
levantamento da Serasa
Experian. Essa é a maior
retração desde o início
da série histórica iniciada em 2001, baseada
no número de consultas
feitas à base de dados
da consultoria. A maior
queda havia sido em janeiro de 2002, quando as
vendas do varejo reduziram 16,5%.
No acumulado dos
quatro primeiros meses do ano, a atividade do varejo apresenta
uma retração de 10,1%
em relação ao período
de janeiro a abril de
2019.
Entre os setores que
mais sofreram em abril,
está o de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, com uma queda de
39,9% na comparação
com o mesmo mês do
ano passado. O varejo
de vestuário e calçados

registrou uma redução
de 39,6% nas vendas; o
de veículos, motos e autopeças, 33,1%; e o de
material de construção,
32,1%.
O ramo de supermercados, alimentos e bebidas
foi um pouco menos afetado, com uma redução de
24,3% no movimento de
abril. Os estabelecimentos
que comercializam combustíveis e lubrificantes
tiveram queda de 19,3%

no mês.
Para o economista da
Serasa Luiz Rabi, a queda
no movimento é influenciada diretamente pela
adoção das medidas de
distanciamento social contra a pandemia do novo
coronavírus
(covid-19).
“Com estabelecimentos
comerciais de portas fechadas, lojistas viram seus
estoques aumentarem e a
demanda por produtos diminuir”, disse.

máquinas e montadores, para
ocupações elementares e para
trabalhadores qualificados da
agropecuária, florestais, da
caça e pesca.
Outros grupos que têm
um baixo potencial de teletrabalho são os trabalhadores dos serviços, vendedores
dos comércios e mercados,
com 12%, e os trabalhadores qualificados, operários e
artesãos da construção, das
artes mecânicas e outros ofícios, com 8%.
Nas conclusões do estudo,
os pesquisadores destacam
que a nota técnica “revela as
desigualdades regionais e as
diferenças no acesso a essa
modalidade no território
nacional”. O texto também
destaca que a incorporação
de tecnologias relacionadas
ao mercado de trabalho depende, em grande parte, da
renda e dos investimentos no
processo produtivo.
“As perspectivas da retomada das atividades econômicas após a pandemia devem levar em conta as novas
modalidades de trabalho que
emergiram e foram marcantes no período de isolamento
e que, muito provavelmente,
serão mais utilizadas”, afirmam.

Aislan Loyola

O economista também
destaca o impacto da crise na estabilidade financeira das famílias. “Nesse
momento de instabilidade
em que muitos ficam inseguros em seus empregos,
o brasileiro se retrai para
o consumo não essencial.
Até mesmo quem tem um
poder de compra mais elevado acaba direcionando
seus recursos para uma
reserva de emergência”,
explicou Rabi.
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Como manter excelência nos negócios
Coronavírus:
Brasil
implementa
novidades
operacionais

Com o objetivo estratégico de manter a excelência
em seus negócios e a produtividade em pleno funcionamento e com toda a segu-

rança durante a pandemia do
coronavírus e o isolamento
social, a Prudential do Brasil, seguradora no ramo de
pessoas, implementou novidades em suas operações.
A empresa intensificou o
desenvolvimento de soluções
digitais para permitir que as
contratações das propostas de
seguro de vida pudessem ser
feitas à distância, abordando
desde os processos relacionados ao preenchimento das
propostas até o aceite digital,
trazendo conforto, facilidade
e segurança, tanto para clien-

tes como para os corretores
franqueados, empresariais e
parceiros comerciais.
Além disso, desde o início de 2020 a companhia
passou a disponibilizar o uso
da tele entrevista médica, o
que, neste momento, foi intensificado e permitiu que
o processo de subscrição de
riscos para as propostas seja
feito de maneira segura, respeitando o isolamento social
e evitando o contato direto
entre médicos e clientes.
A Prudential do Brasil
também proporcionou uma

variedade de plataformas
para conectividade, treinamentos, materiais informativos online e videoconferências para auxiliar corretores
franqueados, empresariais e
parceiros comerciais no processo de vendas dos seguros
de vida, permitindo que conseguissem levar adiante seus
negócios nesse período com
todo apoio necessário.
Com a decisão por livre
iniciativa da Prudential do
Brasil de desconsiderar as
cláusulas de risco excluído
para pandemias diante do

Seguradores deixam recado para assessorias da Aconseg-RJ no Instagram
A Aconseg-RJ está usando o seu Instagram (@
aconsegrj) para se manter
mais próxima dos corretores das assessorias de seguros associadas. Durante
a pandemia, uma série de
vídeos dos executivos das
seguradoras parceiras está
sendo publicada na rede
social da entidade, com recados deixados diretamente
a esses profissionais.
Já participaram MAG
Seguros, Suhai Seguradora, Tokio Marine, Sompo
Seguros, Bradesco Seguros, e o mais recente foi o
da SulAmérica, nesta terçafeira (2).
Falando sobre esse momento delicado, Gabriel
Portella, presidente da SulAmérica, afirmou que “todas as relações vão deixar
marcas: as de vocês com os
corretores de seguros, as das
seguradoras com as assessorias, a dos corretores com
seus clientes. É importante

estar próximo, independente da tecnologia usada. Não
é só uma questão física, é
questão de estar presente no
momento em que as pessoas
precisam. Porque o lado humano não vai parar. Temos
agora o direito e a obrigação
de começar a planejar o futuro”.
Otimista, o presidente da
Tokio Marine, José Adalberto Ferrara, acredita que,
mesmo com a crise, o mercado de seguros poderá fechar 2020 com crescimento
similar ao alcançado em
2019. “Parabéns para vocês,
que estão conseguindo manter o crescimento do setor.
Aquele receio maior de que
a tecnologia poderia substituir o corretor caiu por terra:
as ferramentas que as seguradoras colocaram a disposição de vocês foi para ajudálos a vender mais”, frisou o
executivo, contando ainda
que a Tokio está criando novas facilidades na carteira de

OCEANA OFFSHORE S.A. - Cia. Aberta
CNPJ nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6
Ata da AGO. 1. Data, horário e local: 30/04/20, às 9h, na sede da Oceana
Offshore S.A., situada na Trav. Braga, nº 2, na cidade de Niterói, Estado do Rio
de Janeiro, CEP 24.110-220 (“Cia.”). 2. Presença e convocação: dispensada
a publicação do edital de convocação tendo em vista a presença de acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital social da Cia., nos termos do
§4º do Art. 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Registra-se, ainda, a presença (i) do representante da PriceWaterhouseCoopers, auditor independente da
Cia.; e (ii) dos diretores da Cia., em atendimento ao disposto no §1º do Art. 134
da Lei das S.A.. 3. Mesa: os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Augusto
Sacchi Zaremba e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. Ordem do dia: (i)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da
administração e das demonstrações financeiras da Cia., referentes ao exercício
social findo em 31/12/19, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, Notas Explicativas e Relatório Anual da Administração, conforme publicação realizada nos jornais DOERJ e Monitor Mercantil nas edições de 3/04/20;
(ii) aprovar a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social
encerrado em 31/12/19; (iii) fixar o montante global anual da remuneração da
administração da Cia. para o exercício social de 2020; (iv) fixar o número de
membros do Conselho de Administração; e (v) eleger os membros do Conselho
de Administração da Cia. 5. Publicação e divulgação: Foram publicados, de
acordo com o Art. 133 da Lei das S.A., o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em
31/12/19 nos jornais DOERJ e Monitor Mercantil nas edições de 3/04/20. Os
documentos acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes
da ordem do dia, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede
da Cia. e divulgados na página eletrônica da CVM com antecedência a presente data, nos termos da Lei das S.A.. 6. Deliberações: Após as discussões
relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, os acionistas decidiram:
(i) aprovar, por unanimidade e sem restrições, as contas dos administradores
e as demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes, Notas Explicativas e Relatório Anual da Administração relativas ao exercício social encerrado em 31/12/19; (ii) aprovar, por unanimidade e
sem restrições, a proposta da administração para destinação do resultado do
exercício no valor de R$ 285.932.330,57 para compensação dos prejuízos acumulados da Cia., que até 31/12/19 totalizava o montante de R$ 907.099.959,19
e que, com a amortização, na forma do Art. 189 da Lei das S.A., passará a
totalizar R$ 621.167.628,62; (iii) aprovar, por unanimidade e sem restrições, a
fixação da remuneração global anual dos membros da administração da Cia.,
para o exercício social de 2020, em até R$ 5.810.201,12; (iv) aprovar, por unanimidade e sem restrições, nos termos do art. 12 do estatuto social da Cia., a
fixação do número de membros do Conselho de Administração em 7 pessoas para a gestão que se encerrará na AGO que apreciar as demonstrações
contábeis e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo
em 31/12/20; (v) aprovar, por unanimidade e sem restrições, observada a abstenção pelo acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR em relação à
eleição dos membros do conselho de administração indicados pela acionista
VINCI FIP e pela acionista PÁTRIA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, identificados respectivamente nos itens a) e
b) abaixo, a eleição e reeleição das seguintes pessoas como membros efetivos
do Conselho de Administração da Cia., com mandato até a AGO que examinar
as contas do exercício social a se encerrar em 31/12/20: a) por indicação da
acionista VINCI FIP: (a.1) a reeleição do Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba,
brasileiro, casado, economista, RG 08423755-1- IFP/RJ, CPF 034.032.377-96,
para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (a.2) a
reeleição do Sr. José Guilherme Cruz Souza, brasileiro, casado, engenheiro,
RG 835772, expedido pela SSP/ES, CPF 003.669.617-05, para ocupar o cargo
de membro efetivo do Conselho de Administração; e (a.3) a eleição do Sr. Gabriel Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 118836949- IFP/RJ
e inscrito do CPF n° 081.208.657-07, para ocupar o cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração, todos com escritório localizado no Rio de Janeiro,
RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, CEP 22.431- 002; b)
por indicação da acionista PÁTRIA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES: (b.1) a reeleição do Sr. Bruno Pessoa Serapião, brasileiro, casado, engenheiro mecânico aeronáutico, RG 428280, CPF
162.746.258-95, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b.2) a reeleição do Sr. Roberto Lucio Cerdeira Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 20591152, emitida pela CRA/RJ, e CPF
025.442.747-27, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e (b.3) a eleição do Sr. Marcelo Souza, brasileiro, casado, economista, RG n° MG- 7.889.197- SSP/MG e CPF n° 745.346.106-53, para ocupar
o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, todos com escritório
localizado na cidade e Estado de São Paulo, na Av. Cidade Jardim, nº 803, 8º
andar, CEP 01.453-000; e c) por indicação da acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR: a reeleição do Sr. Ricardo Schenker Wajnberg,
brasileiro, casado, engenheiro, RG 10982097-7- IFP, CPF 080.990.127-71,
para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, com escritório
localizado no Rio de Janeiro, RJ, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 341, sala 90, Leblon, CEP 22.440-032. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos
tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 dias contados
da presente data mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado em livro
próprio da Cia., acompanhado da declaração de desimpedimento mencionada
no Art. 147, §4º, da Lei das S.A. 7. Encerramento e lavratura da Ata: Nada
mais havendo a ser tratado, o presidente declarou a assembleia encerrada e
suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário
dos fatos ocorridos, conforme faculta o Art. 130, §1º, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos
do Art. 130, §2º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi por todos
os presentes assinada. Presidente da mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba.
Secretário da mesa: Ricardo Wagner. Acionistas presentes: Vinci FIP, Pátria
Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações e BNDES Participações
S.A. – BNDESPAR. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Niterói, 30/04/20. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Ricardo
Wagner - Secretário. Jucerja nº 3879052 em 02/06/2020.

Automóvel, e que o seguro
de Vida Individual deve ser
visto como uma oportunidade para trabalhar a base de
clientes.
No vídeo da Bradesco Seguros, o diretor da Organização de Vendas do Grupo,
Leonardo de Freitas, manifestou a sua confiança em
uma contribuição muito positiva dos corretores e assessorias durante a pandemia.
“As pessoas estão mais sensíveis a riscos e profissão do
corretor tem um propósito
muito forte de oferecer proteção. Na Bradesco Seguros,
nos reunimos diariamente
para discutir as condições de
trabalho da nossa distribuição, revisitando produtos,
processos, tentando tornar
a vida de vocês mais fácil”,
contou.
“Sabemos que precisamos
estar cada vez mais próximos do corretor de seguros,
com todos os canais da companhia abertos, atendendo-

os da melhor forma possível.
A pandemia está atingindo
níveis assustadores, mas estamos num mercado que será
visto como essencial para a
recuperação da economia
nesse mundo tão complicado
que estamos vivendo. Vocês,
corretores de seguros, podem contar com a Sompo”,
disse ainda o presidente da
Sompo Seguros, Francisco
Vidigal Filho.
O vice-presidente do Conselho Consultivo da MAG
Seguros, Marco Antonio
Gonçalves, afirmou que as
assessorias cumprem um
papel importantíssimo nesse momento, de promover
a massificação dos seguros
por meio dos milhares de
corretores que confiam nessas empresas. “Vamos em
frente, vai passar, teremos o
dia seguinte e precisaremos
estar preparados para atender as necessidades e ansiedades da sociedade”, convocou o executivo.

FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF n/º 33.064.262/0001-79 / NIRE nº 33.3.0001753-4
Ata da AGO em 30/04/2020. 1. Data, Horário e Local: dia 30/04/2020, às 9h,
na sede da companhia, na Rod. Presidente Dutra, 1362, Pavuna, CEP 21535502, RJ/RJ. 2. Convocações e Presenças: Participaram da Assembleia 100%
dos Acionistas, conforme assinaturas apostas ao final. Atendendo ao disposto no Art. 134, § 1°, da Lei 6.404/1976. 3. Publicações: (i) Formalidades de
publicações dispensadas, tendo em vista a presença de 100% dos acionistas
nos termos do Art. 124, § 4º, e Art. 133, º4, ambos da Lei 6.404/76 e (ii) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial, Notas
Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes publicados no DOERJ e
no Jornal Monitor Mercantil, em 28/04/2020, págs 01 e 16 respectivamente.
4. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do
art. 128, da Lei 6.404/1976, o Sr. Carlos Eduardo Teruel, que convidou a Srta.
Franciane Ribeiro para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir
e votar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e demais documentos relativos
ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do parecer emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, auditores independentes contratados pela Cia.; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado e
distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii)
Reeleição dos membros da Diretoria, tendo em vista expiração dos respectivos
mandatos; e (iv) Fixar a remuneração anual global dos Administradores da Cia.
6. Deliberações: Os acionistas deliberaram sobre os assuntos constantes da
ordem do dia, conforme abaixo: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata em
forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/1976; 6.2. Após
exame e discussão, os Acionistas aprovaram por unanimidade e sem ressalvas,
as Demonstrações Financeiras, o relatório anual da Administração, o Balanço
Patrimonial e demais documentos referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2019; 6.3. Os acionistas aprovaram por unanimidade e sem ressalvas,
tendo em vista o resultado do exercício social da Cia. encerrado em 31/12/2019
e tendo em vista que a mesma apresenta prejuízos acumulados não haverá
destinação de resultado do exercício e distribuição de dividendos; 6.4. Aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a reeleição dos membros para a Diretoria
da Cia., para um mandato de 02 anos, extensivo até a data da AGO que aprovar
as contas do exercício social de 2021: na qualidade de Diretor Presidente o Sr.
Carlos Eduardo Teruel, brasileiro, casado, industriário, CI nº 17500593 (SSP/
SP) e CPF/MF nº 102.469.428-35; na qualidade de Diretor o Sr. Otto Rudolf
Becker Von Sothen, brasileiro, casado, industriário, CI nº 54.987.308-9 (SSP/
SP) e CPF/MF sob o nº 708.432.957-91; na qualidade de Diretora a Sra. Vivianne Cunha Valente, brasileira, solteira, industriária, CI nº 50.198.929-2 (SSP/
SP) e CPF/MF nº 565.955.735-04, e na qualidade de Diretor o Sr. Alencar Guilherme Lehmkuhl, brasileiro, casado, industriário, CI nº 3344910 (SSP/SC),
CPF/MF nº 936.145.789-68, todos com endereço profissional na Rua Xavantes,
nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina. Os Diretores, ora reeleitos e eleitos, declaram desde já, sob as
penas da lei que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Cia., nem foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso à cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Conselheiros tomam
posse nesta data por meio de assinatura do respectivo termo de posse que será
arquivado na sede da Cia.. 6.5. Os Acionistas aprovaram, por unanimidade, que
a verba honorária dos administradores será paga via rateio corporativo pela sócia Controladora. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa
a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata contendo o sumário dos fatos ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela
Mesa, pelos acionistas e demais presentes. Assinaturas: Mesa: Carlos Eduardo
Teruel – Presidente; Franciane Ribeiro – Secretária. Acionistas: Tigre Participações em Metais Sanitários Ltda. (p. Otto Rudolf Becker von Sothen e Vivianne
Cunha Valente) e Tigre S.A. Participações (p. Otto Rudolf Becker von Sothen e
Vivianne Cunha Valente). RJ, 30/04/2020. Carlos Eduardo Teruel - Presidente;
Franciane Ribeiro - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00003872150 em
08/05/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

novo Coronavírus, a área de
Benefícios da empresa também está intensificando sua
atuação para reduzir o ciclo
médio de pagamento dos sinistros avisados. Atualmente, a empresa tem cumprido
sua missão de proteger vidas e pagar as indenizações
em torno de três dias úteis,
quando o prazo legal pode
ser de até 30 dias.
“Em meio ao cenário difícil que estamos todos vivendo, a Prudential do Brasil
fortaleceu a implementação
de estratégias que permi-

tissem nosso pleno funcionamento e ainda melhorar
nossas operações, facilitando e agilizando o trabalho
dos corretores franqueados,
empresariais e parceiros comerciais, sem esquecer da
necessária proteção, apoio
e segurança de todos eles,
assim como clientes e colaboradores. É um momento
desafiador, mas que trouxe
também oportunidades de
transformação nas empresas”, destaca a diretora de
Operações da companhia,
Andrea Vairo.

Desafios do Direito do Trabalho
na retomada da economia
A Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho (TST),
Ministra Maria Cristina Peduzzi, é a convidada especial
do webinar “Desafios do Direito do Trabalho na retomada da economia”, que será
realizado pela Revista Justiça & Cidadania, com apoio
da Qualicorp e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra).
O seminário digital será
transmitido ao vivo, no
canal da Revista no YouTube, na próxima terçafeira (9), a partir das 16h.
Contará ainda com a participação do Professor da
Universidade de São Paulo (USP) Nelson Mannri-

ch, do presidente da Associação Médica Brasileira,
Lincoln Lopes Ferreira,
e do vice-presidente da
Qualicorp, Pablo Meneses.
Dentre os temas em discussão, serão debatidas as
medidas provisórias editadas pelo Governo para conter os efeitos da pandemia
no mercado de trabalho,
questões não pacificadas na
jurisprudência sobre o trabalho remoto, como controle
de horário e horas extras, a
necessidade de redimensionamento físico dos locais de
trabalho e também o papel
das empresas junto a seus
colaboradores em um momento de crise.

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 PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 16.727.386/000178 (“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.
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Operação day trade requer
gerenciamento de risco
“É importante ter uma
definição bem alinhada do
percentual que o investidor
pode perder”, diz o sócio da
BRA
Há investidores que optam em não correr riscos,
mas outros já traduzem isso
como oportunidade para
operações como day trade
(operação de compra e venda de ações de uma mesma
empresa realizada em um
único dia na bolsa de valores) por causa justamente da
maior volatilidade do mercado.
“Com o mercado mais volátil, as oscilações são maiores, isso favorece o trader
(investidor de curto prazo)
que busca surfar esses movimentos, por isso é extremamente importante o domínio
da mercadoria que está operando, seja ações, opções ou
contratos futuros”, explica o
economista João Beck, especialista em investimentos e
sócio da BRA, escritório de
renda variável da XP Investimentos.
Ele explicou à reportagem
do MONITOR MERCANTILcomo está nesse momento de pandemia o comportando das operações em
ações.
“Quem busca operar em
day trade busca volatilidade, oscilações e oportunidades dentro do dia. Nesse
momento de crise, o mercado de ações se tornou muito
volátil. Há empresas como
Magazine Luiza e até ações
com BB e Petrobras que oscilaram dentro do mesmo
dia mais de 10%”, compara
o economista.
Segundo João Beck, o
investidor de longo prazo
busca isolar a volatilidade
da sua carteira enquanto o
especulador, investidor de
curto prazo, aproveita esses
momentos para lucrar com
esses movimentos fortes. Ele
avisa que é importante o investidor utilizar o stop, que é
uma ordem de mercado automática e programável de
compra ou venda definindo
assim suas metas de perda e
objetivos de ganhos.
Que perfil de investidor
pode operar em day trade?
considerando que risco

zero não existe e que ações
de grandes empresas como
Petrobras podem ter queda acentuada no final de
um dia com baixa do valor
do barril do petróleo ou
anúncio de corrupção, por
exemplo?
- Muitos profissionais e
clientes focam no tipo de
perfil de risco determinado
para esse tipo de operação,
acho que o mais importante
é saber se o investidor possui tempo para se dedicar e
domínio da plataforma e das
regras operacionais do ativo
que deseja operar. A liquidação de ações e os custos de
transações são diferentes,
por exemplo, do mercado futuro (índice e dólar). Importante o investidor avaliar sua
hora remuneração/trabalho,
pois em diversas situações
na vida que ele se dedicar
a fazer algo ele irá abdicar
desse tempo.
A bolsa no cenário atual
tem oscilado mais, empresas como Petrobras, Vale e
bancos por exemplo, ativos
de 1 linha ou blue chip já oscilaram mais de 10% no dia,
logo é importante ficar atento às notícias, nosso escritório oferece um canal para os
clientes via whats app informando as principais notícias
do dia. Hoje o investidor de
curto prazo pode operar da
forma tradicional, compra e
depois vende por um preço
acima, ou ele pode vender
e comprar até o final do dia
por um preço menor e ainda
pode alavancar essas operações utilizando a margem da
corretora.
A intenção do investidor
nesse tipo de operação é ter
lucro com a oscilação de
preço da ação entre a abertura e o fechamento do
mercado. Mas em um momento de alta volatilidade
como este, a probabilidade
de perda não aumenta e
torna esse “ganho” no final
do dia ainda mais arriscado?
- Com o mercado mais
volátil, as oscilações são
maiores, isso favorece o
trader (investidor de curto
prazo) que busca surfar esses movimentos, por isso é
extremamente importante o

domínio da mercadoria que
está operando, seja ações,
opções ou contratos futuros.
Meus clientes aumentaram
o número de operações em
ações nos últimos meses,
muitos investidores que operam dólar ou índice, mercadorias que possuem naturalmente grandes oscilações
diárias para as ações, pois o
momento atual trouxe uma
dinâmica diferente nas negociações de ações.
Volatilidade e risco são
conceitos próximos, porém
devem ser tratados separados. A volatilidade é uma
medida estatística de risco,
ela aponta as variações que o
preço do ativo sofre ao longo
do tempo, e risco representa
a possibilidade de o investidor não ter resultados que
esperava na sua operação.
Devido às incertezas atuais, os riscos aumentaram e
como consequência teve um
aumento da volatilidade dos
preços, da mesma forma que
isso pode gerar perdas maiores também podem gerar ganhos maiores.
Considerando esse segundo cenário que coloquei, operações de day trade é para poucos. Ou seja,
o investidor novato que
dispõe de recursos mais limitados precisa avaliar se
vale a pena correr o risco?
- Se o investidor possui
gerenciamento de risco, não
temos limitações de aporte
ou valores. Em 2011, atendia um cliente que iniciou
com R$ 5 mil em operações
de day trade com opções de
ações. Em menos de 1 ano,
ele tinha R$ 300 mil na conta
e mudou de padrão de vida.
Eu acompanhei a trajetória
dele, como gerente da corretora acompanhava os principais clientes de giro. Claro
que ele teve uma dedicação
e teve uma atuação fora da
curva, mas isso também
mostra que não tem capital
mínimo para investir. Isso
ocorreu em 2011, atualmente o mercado está ainda mais
democrático, novos produtos como os minicontratos
ganharam força nos últimos
4 anos, principalmente com
a entrada de novos investidores na B3 e uma difusão

maior do educacional de bolsa principalmente nas redes
sociais.
Qual o papel da consultoria neste caso?
- Nosso atendimento é
muito especializado em bolsa, a BRA é uma das maiores
operações de renda variável
da XP tem no DNA dos sócios, renda variável (operadores). Todos atuamos muito tempo como operadores
seja de forma institucional
seja na física. Tivemos nossa
curva de aprendizado, hoje
tentamos transbordar todo
esse conhecimento para os
nossos clientes. Difícil mensurar o nosso trabalho, muitos clientes ainda possuem
diversos receios de investir,
seja por insegurança ou por
não achar confortável operar. Nosso desafio é mudar
isso nas pessoas e com o
passar do tempo esse nosso valor só aumenta, assim
como as ações no longo prazo insistem em subir.
Qual a margem de clientes da XP Investimentos
que está neste momento
optando por operar em day
trade?
- A XP hoje é uma corretora de alta tecnologia. Antes
já trabalhei nas principais do
mercado, porém nenhuma
chega perto em tecnologia.
Isso foi fundamental para democratizar o acesso a margens
menores para o investidor de
curto prazo. Importante destacar que as margens de day trade são definidas pela própria
corretora, a bolsa apenas chama as margens de operações
não encerradas no dia, e fica
a critério da corretora definir
isso.
Hoje as corretoras de forma geral oferecem alavancagem alta no day trade, por
exemplo, na XP, os ativos da
carteira do índice (Petrobras,
Vale, Itaú, Banco do Brasil
e outros) conseguem operar
até 20 vezes o patrimônio
que ele alocou na corretora, ou seja, com mil reais
ele consegue comprar até
20 mil de Petrobras no dia,
por exemplo. Claro que essa
margem, por ser definida
pela corretora, pode ser alterada e comunicada aos clientes a qualquer momento.

BC chinês diz que vai conter especulação imobiliária

O banco central da China
anunciou que o país manterá uma “política consistente
e estável” sobre o financiamento imobiliário e evitará
o uso do setor para gerar estímulo de curto prazo à economia.
O país continuará aderindo ao princípio de que
“casas são para morar, não
para especulação”, destacou
o Banco Popular da China

(BPC) no relatório sobre a
operação financeira regional
em 2019.
Conforme a agência Xinhua, os preços das residências em todo o país permaneceram geralmente estáveis
no ano passado. Os índices
de preços de casas novas e
de segunda mão nas cidades
de primeira linha aumentaram levemente no ano passado, com o pico mensal che-

gando a 4,9% e 1,7% ano a
ano, respectivamente.
Ao mesmo tempo, o ritmo
de crescimento dos índices
de preços de residências novas e revendidas nas cidades
de segunda e terceira linhas
testemunhou uma queda
acentuada em 2019, informou o relatório.
Em seus esforços para
implementar um mecanismo
de longo prazo para o finan-

ciamento imobiliário, o BPC
enfatizou a importância de
melhorar o sistema de apoio
habitacional do governo e
manter o desenvolvimento
estável e sólido do mercado
imobiliário no país. Enquanto reduz a especulação, a
China também implementará políticas específicas por
cidades no setor, segundo o
relatório de trabalho do governo deste ano.

Pandemia: empresas avaliam programas de compliance e planos de risco

O chamado ‘novo normal’
tem levado muitas empresas
a repensarem suas estratégias. Desde as mais equipadas até as com menos preparo, passaram a analisar com
mais cautela os seus planos
de riscos e projeções financeiras. Por isso, na próxima
quinta-feira (09), o Instituto
Brasileiro de Executivos de
Finanças do Paraná (IbefPR) irá realizar um webinar
sobre compliance e riscos
superados diante do novo
normal, abordando os desafios enfrentados pelos executivos da área de compliance e riscos, bem como as
oportunidades encontradas
no processo de governança.
Por meio da plataforma onli-

ne Zoom, o evento online acontecerá das 18h00 às 19h30 e é
patrocinado pela Deloitte Brasil, além dos patrocinadores de
gestão: PwC Brasil e Gaia Silva
Gaede & Associados. A transmissão é gratuita e para participar é necessário inscrever-se
antecipadamente.
Desde o início da pandemia no país, diversas medidas legislativas estão sendo
implantadas para garantir o
funcionamento das organizações durante o período de
recessão. Levando em consideração que as empresas
que conhecem e administram
corretamente seus riscos, estão mais aptas a enfrentarem
situações adversas, o objetivo
do webinar é discutir como as

empresas estão analisando os
riscos a serem enfrentados,
bem como a aderência ao
compliance, diante das novas
regras e legislações.
O debate promovido pelo
Comitê de Compliance e
Riscos do Ibef-PR contará com a participação da
Consultora Econômica e
Colunista no Estadão, Zeina Latif, do PMO Finance
Grupo Renault, Mauricio
Marchesini e do Diretor de
Compliance na BRF, Reynaldo Goto. O webinar será
mediado pelo coordenador
do comitê, Vicente Loiácono
Neto, que também é Diretor de Governança, Riscos e
Compliance na Copel.
Segundo Vicente, a crise

trazida pelo novo coronavírus tem colocado a prova
o plano de riscos de muitas
empresas, sendo o objetivo
do webinar abordar como
serão as estratégias de retomada. “Passamos meses
analisando e montando um
plano de gestão para os possíveis riscos que as companhias podem enfrentar e, de
repente, vem uma pandemia
que nem o melhor plano de
riscos previa um cenário tão
complexo como o que estamos vivendo. Por isso, selecionamos três excelentes
profissionais de renome nos
seus respectivos ramos de
atuação e no mercado como
um todo, para debaterem o
tema”, completa.

Iraque e Nigéria não respeitam
cortes de produção de petróleo
O barril do petróleo do tipo Brent estava sendo negociado acima dos US$ 40, em Londres nesta quarta-feira.
Rapidamente a cotação começou a baixar, registrando
perda de 1,19% para os US$ 39,10, enquanto no mercado
norte-americano o West Texas Intermediate, passou a cair
0,43% para os US$ 36,65. Essa inversão na tendência foi
provocada pelas notícias sobre mais um desentendimento
entre a Rússia e a Arábia Saudita sobre as quotas que não
estão sendo respeitadas por alguns membros do cartel. Por
isso, passou-se a acreditar na não realização da reunião
marcada para o início deste mês para tratar do prolongamento dos atuais cortes de produção, cujo prazo termina
em julho.
O Iraque e a Nigéria são os acusados de desrespeitar o
acordo. Caso haja entendimento, esses dois países terão
de concordar com uma série de exigências. Aí terá de
ser encontrado um mecanismo para assegurar que todos
os países envolvidos cumpram a sua parte. Se as conversações não chegaram a bom termo, russos e sauditas já
avisam que as reuniões previstas para os próximos dias,
podem não acontecer.

Analistas rebaixam Copasa
Por causa da recente valorização das ações e a retomada
das discussões do Novo Marco do Saneamento, no Senado Federal, os analistas da XP Investimento rebaixaram a
classificação da Copasa, de neutro para venda e reduziram
o preço-alvo de R$ 53 para R$ 46. Na opinião deles, a Copasa pode ter maiores dificuldades no processo de privatização, mesmo com nova regulamentação para o setor,
porque a companhia mineira possui contratos que exigem
consulta a alguns municípios atendidos caso opte por esse
caminho. Assim, além dos desafios na esfera municipal,
também existem complexidades na esfera estadual, pois
para viabilizar tal processo seriam necessárias mudanças
na Constituição de Minas Gerais. As recomendações para
Sabesp (neutro) e Sanepar (compra) foram mantidas, mas
com o preço-alvo reduzido para R$ 50 e R$ 32, respectivamente.

Suíços continuam complicados
O Credit Suisse iniciou a cobertura, mas detonando o setor de saúde, destacando que as operadoras devem perder 3,7 milhões de clientes devido aos efeitos
da crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus, porque os planos corporativos respondem
por 68% dos beneficiários do setor. A análise provocou discussões entrre os técnicos, pois a empresa escolhida como top pick foi a controvertida Qualicorp,
com recomendação de acima da média do mercado
e preço-alvo de R$ 33. E ressaltam que a empresa
consegue uma boa geração de caixa mesmo em um
ambiente de menor crescimento.
A Hapvida, preferida de nove entre dez analistas, também recebeu teve a mesma classificação e preço-alvo de
R$ 63, baseado na expectativa de aumentar a participação
de mercado em regiões de maior renda. NotreDame Intermédica, Odontoprev e Fleury receberam classificação
neutra, com objetivos em respectivamente R$ 63, R$ 14
e R$ 25. A recomendação é de venda para a SulAmérica,
com preço alvo de R$ 39, pois a dependência da receita
financeira e o segmento premium podem aparecer como
um problema.

Prejuízo da Braskem foi R$ 3,65 bi
A Braskem, nesta quarta-feira, comunicou à Comissão
de Valores Mobiliários um prejuízo trimestral de R$
3,65 bilhões, contra lucro de R$ 928 milhões em igual
período do ano passado; No relatório consta que as perdas foram provocadas principalmente, pelo impacto da
variação cambial no resultado financeiro da empresa,
que tem dívida em moeda estrangeira, além do ciclo de
baixa do setor petroquímico que sofre em todo o mundo
com a queda da demanda provocada pelo coronavírus.
Na avaliação dos analistas do Morgan Stanley, a empresa tem uma perspectiva de resultados melhores nos
próximos trimestres e possui recursos em caixa, dois
fatores que podem contribuir para a alta das ações e por
isso a manutenção da indicação de exposição acima da
média do mercado.

Portugueses não aplicam em tecnológicas
As ações das grandes tecnológicas não são as preferidas
dos administradores dos fundos portugueses. Sem explicação, a aquisição das companhias chinesas desse setor
está fora da estratégia deles. Em Portugal, a aposta nesses
títulos é praticamente zero.

