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Margem financeira sobe e
encarece custo de crédito
Taxas poderiam ter
caído se não houvesse
aumento no spread

O spread dos bancos continuou
subindo em 2019. O Índice do Custo de Crédito (ICC) ficou estável
de 2018 para 2019, passando de
20,95 pontos percentuais (p.p) para
20,97. Porém, houve redução no
custo de captação, acompanhando
a queda nas taxas de juros. A margem financeira do ICC pulou de
2,19 para 2,78 p.p.
Excluindo-se do ICC a parcela
correspondente ao custo de captação, obtém-se o spread do ICC. A
margem financeira ficou 0,58 p.p.
maior. A inadimplência seguiu
trajetória de queda (0,18 p.p. menor), as despesas administrativas
cresceram apenas 0,12 p.p., e os
tributos ficaram estáveis (+0,03
p.p.). Os dados são do Relatório
de Economia Bancária 2019, do
Banco Central.
De acordo com as simulações realizadas pelo BC, se a inadimplência em 2019 tivesse sido zero, o
spread do ICC cairia 4,2 p.p. (passaria de 12,9 p.p. para 8,7 p.p.). Se
fossem eliminadas as despesas administrativas, o impacto seria uma
redução de 3,8 p.p. O maior impacto é da margem financeira. Se fosse zero, o spread do ICC seria 4,7
pontos percentuais menor. Como
a margem financeira cresceu, o
resultado foi um custo do crédito
maior do que o esperado.

Brasil tem 4,6
milhões de
endividados
sem poder pagar
A população com carteira de
crédito ativa atingiu 85 milhões de
tomadores em dezembro de 2019.
Desse total, 5,4% – ou 4,6 milhões
de tomadores – estavam em situação de endividamento de risco, informou o BC no Relatório de Economia Bancária 2019.
Esses 4,6 milhões de endividados devem a instituições financeiras mais do que podem pagar. É o
chamado, pelo Banco Central, de
endividamento de risco, formado
por casos em que há inadimplência,
comprometimento de renda, empréstimos em várias modalidades e
renda abaixo da linha da pobreza.
De acordo com o relatório, o
percentual de endividados de risco
é crescente com a idade, atingindo 7,8% da população endividada
acima de 65 anos, praticamente o
dobro do observado nos tomadores
com até 34 anos (3,8%). Ou seja,
dos 12,4 milhões de tomadores
de crédito com idade acima de 65
anos, 1 milhão eram endividados
de risco (7,8%). Entre 34 a 54 anos,
o percentual é 4,9%, e entre 55 e 65
anos, 7,2%.
Quanto à faixa de renda mensal,
a classe dos tomadores com renda
entre R$ 5 mil e R$ 10 mil é a que
apresenta a maior parcela de endividados de risco, 6,5%.

Emissão de notas
se recupera, mas
vendas estão 15%
abaixo de 2019
Arquivo/ABr

Rentabilidade dos bancos aumenta 12%

A rentabilidade do sistema bancário brasileiro manteve-se em elevação em 2019, pelo terceiro ano
consecutivo. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE, indicador
obtido pela divisão do Lucro Líquido pelo Patrimônio Líquido) do sistema alcançou 16,5% em dezembro
de 2019, ante 14,8% em dezembro
de 2018, informa o Relatório de
Economia Bancária 2019, do Banco Central.
O ROE dos bancos grandes ficou em média em 17,3%, e o dos
pequenos, em 12%. O destaque foi
para os de médio porte, com rentabilidade de 18,8%.
Tanto instituições públicas quanto privadas, nacionais e estrangeiras, obtiveram aumento na rentabilidade em 2019. No comparativo
com 2018, o ROE dos bancos pri-

vados se elevou em 1,1 ponto percentual (p.p.), enquanto dos bancos
públicos aumentou 2,8 p.p., e dos
estrangeiros cresceu 2 p.p.
Os principais fatores que mantiveram a trajetória de elevação
da rentabilidade em 2019 foram,
segundo o BC: a retomada do crédito e alteração da composição da
carteira; e o aumento das rendas de
serviços, com crescimento de 8%
em relação ao ano anterior. O destaque desse grupo foram as receitas
advindas do mercado de capitais,
que cresceram 70% na comparação
com 2018.
O relatório informa que houve
redução na concentração bancária,
mas este movimento se deu em
cima da perda de participação dos
bancos públicos. Em 2017, Caixa
e Banco do Brasil respondiam por

Firjan aponta queda de 6,4% do
PIB fluminense neste ano
Projeções feitas pela Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro
(Firjan) apontam queda de 6,4% do
PIB fluminense em 2020. Caso se
confirmem, esse será o pior resultado de série histórica que considera
dados divulgados pelo IBGE desde
2002, quando houve última mudança de metodologia.
A estimativa é mais pessimista
que a realizada pelo Laboratório de
Análises Empíricas do Rio (Laerj/
PPGER/UFRRJ), publicada ontem
pelo Monitor Mercantil. O Laerj
analisou três cenários, ligados à
eficácia das medidas de isolamento
social. A retração poderia variar de
4,26% a 5,02%.
A retração acentuada em 2020,
de acordo com a Firjan, reflete os
impactos da pandemia e o atual cenário econômico, político e social.
As estimativas da Federação mostram que no primeiro trimestre do
ano já houve queda de 0,6%, na
comparação com o mesmo período
de 2019. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, o recuo foi
de 1,9%.
A projeção para o setor de servi-

ços é de queda de 6,7% em 2020 e,
para a indústria, queda de 6,3%. A
indústria extrativa deve apresentar
recuo de 7,3%, já que a crise atual afeta o mercado global e, como
efeito direto, a retração da economia mundial apresenta impacto
na demanda por óleo e gás. Para a
construção civil é projetada uma retração de 6,2%.
Para a indústria de transformação, a estimativa é de queda de
5,9% no ano. Nesse caso, a Firjan
considera principalmente os possíveis impactos negativos da crise
argentina sobre as exportações, especialmente do setor automotivo,
e a menor demanda externa para o
setor de metalurgia.
Em nota, a Firjan “destaca que
a economia fluminense deverá ter
uma recuperação lenta, e que todas
as projeções levam em conta o encerramento das medidas restritivas
para o combate ao coronavírus na
segunda semana de junho. Caso o
prazo para a retomada das atividades seja maior, a perspectiva de
uma queda ainda mais acentuada
para este ano não está descartada.”

pouco mais da metade (50,8%) do
crédito para pessoa física, enquanto os três maiores bancos privados
(Itaú, Bradesco e Santander) ficavam com 30,8%.
Dois anos depois, os dois bancos públicos perderam quase 10%
do mercado, somando 45,52% de
participação. A fatia das três instituições privadas aumentou para
33,69%
Movimento similar ocorreu no
crédito para pessoa jurídica. Em
2017, BNDES, Caixa e BB respondiam por 52,04%. Itaú e Bradesco
tinham 20,67% (o Santander não
tinha participação destacada). Em
2019, as três instituições públicas
viram seu espaço cair para 43,19%,
uma retração de 18%. Bradesco e
Itaú cresceram para 23,45%, alta de
mais de 12%. Página 8

A quantidade de notas fiscais eletrônicas (NFes) emitidas em maio
atingiu níveis equivalentes aos observados antes da pandemia, segundo dados da Receita Federal. A
recuperação se dá após declínio nas
vendas na última semana de março
e em abril. Os resultados das vendas
semanais no país também demonstram uma recuperação gradual, com
pico de R$ 180 bilhões na última semana de maio. As vendas semanais
mostram melhora gradual, com patamares superiores a R$ 140 bilhões.
A média diária de vendas com a
NFe superou R$ 20 bilhões de janeiro a março, caindo para R$ 19
bilhões em abril, mas subindo para
R$ 21,1 bilhões em maio. Na comparação com o mês anterior, a queda acentuada em abril (-17,8%) foi
seguida de aumento de 11,1% maio.
Na comparação com o mesmo mês
do ano 2019, as vendas foram maiores em janeiro, fevereiro e março,
porém inferiores em abril (-14,9%) e
maio (-15,2%), em termos reais.
As informações fazem parte do
Boletim Impactos da Covid-19, que
passa a ser divulgado quinzenalmente pela Receita Federal. A publicação
traz informações sobre o volume de
vendas no país, com base nas informações registradas no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)
– Notas Fiscais Eletrônicas (NFe).
Com relação ao comércio eletrônico, o levantamento mostra que,
na comparação mensal com 2019,
houve este ano crescimento em todos os meses, com destaque para
maio, quando foi registrada aumento de 40,7% no volume de vendas.

DECISÕES
ECONÔMICAS
Sem maioria,
Governo Witzel perde
votações na Alerj
Ronaldo Ferraz e

Sérgio Braga,ECONÔMIC
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Deputados dosDECISÕES
EUA são contra
acordo comercial
com Bolsonaro
Devido a posturas e atosRonaldo
autoritários, preconceituosos e prejudiciFerraz
ais a trabalhadores e ao meio ambiente do presidente Jair Bolsonaro, o
Comitê sobre Maneiras e Meios da
Câmara dos Deputados dos Estados
Unidos, responsável por assuntos
tributários, manifestou oposição à
celebração de qualquer acordo comercial com o governo brasileiro.
Em ofício enviado nesta quartafeira ao representante de Comércio
dos EUA, Robert Lighthizer, os
deputados disseram ser fortemente
contrários ao plano de expandir as
relações comerciais com o Brasil
– como declarou o integrante do
governo de Donald Trump após
conversar em maio com o ministro
das Relações Exteriores Ernesto
Araújo. De acordo com os parlamentares, é “inapropriado” que o
governo dos EUA faça parcerias
comerciais com um líder brasileiro
que “despreza o Estado de Direito e
os direitos civis, ambientais e trabalhistas”.

ronaldoferraz35@yahoo.com.br
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Euro
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1,32%
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Ouro (gr)

R$ 276,70

Selic
Hot Money

3%
0,82% a.m.
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Os incendiários e os bombeiros
O inquérito aberto no Supremo para apurar as acusações do ex-ministro da
Justiça Sergio Moro, de ingerência com desvio de finalidade na Polícia Federal,
analisará se houve, por parte
do presidente da República,
crimes de corrupção passiva
privilegiada, falsidade ideológica, obstrução da Justiça,
advocacia administrativa e
prevaricação. Por outro lado,
poderá verificar, também, se
houve denunciação caluniosa
por parte do ex-ministro, ou
até mesmo pedido de vantagem indevida, configurada
numa previdência especial
não prevista em lei. Convenhamos, é um inventário penal e tanto.
Mesmo que se possa imaginar que, ao término, o seu
arquivamento será pedido
pela Procuradoria-Geral da
República e deferido pelo
Supremo – e não há nada por
enquanto que garanta que
isso ocorrerá – a existência
em si de uma investigação
com esse peso já seria razão
suficiente para que atores políticos que ocupam cargos de
relevância na estrutura do Estado, com responsabilidades
institucionais indissociáveis
de suas funções, pautassem
suas decisões e pronunciamentos pelo equilíbrio e pela
ponderação. Mas não é o que
se viu neste último mês de
maio.
Aonde se pretende chegar
com a escalada das tensões?
Bem, uma vez que o retrocesso democrático parece algo

fora de questão para pessoas
de bom senso, em especial
para aqueles que foram democraticamente eleitos ou
que têm por missão a defesa
das instituições, a resposta
é que não chegarão a lugar
nenhum. Até porque chegar
a um ponto sem retorno nos
embates partidários e ideológicos – a chamada “ruptura”
– equivale a um fracasso político.
Não é demais repetir que
soluções “fora da curva”, ou
seja, dissociadas das regras
constitucionalmente previstas, serão sempre o pior dos
caminhos porque, além de
não resolver os problemas
presentes (no máximo, os
escondem, invariavelmente
mediante a força), criam outros de maior complexidade.
“Soluções” fora da curva são,
na verdade, a “não solução”.
Aliás, a alusão a uma “ruptura”, em meio a um ambiente
de tensão política como o que
vivemos hoje é inadmissível,
sobretudo quando provém de
um parlamentar eleito pelo
voto popular que, além do
mais, é filho do presidente
da República. Se o objetivo
de Eduardo Bolsonaro, ao
vulgarizar a questão durante
uma entrevista, era produzir
mais instabilidade, pode ter
tido algum êxito – embora
hoje pouca gente séria leve o
deputado a sério.
Mais grave (e esdrúxula),
porém, foi a menção feita
por alguns juristas ao artigo
142 da Constituição Federal
– dispositivo que permite o

emprego das Forças Armadas na manutenção da lei e
da ordem, bem como na defesa dos poderes constituídos
– numa eventual intervenção
do Executivo no Supremo
Tribunal Federal. Ora, como
está claramente expresso no
texto constitucional, as Forças Armadas devem defender
os poderes constituídos e não
investir contra eles ao sabor
dos acontecimentos e interesses políticos momentâneos.
Tratou-se, portanto, de um
completo devaneio jurídico.
Não há como negar que o
ambiente carregado foi em
grande parte resultado da postura adotada pelo presidente
da República, disposto ao
embate e à polarização desde
o primeiro dia de mandato.
Hoje, a julgar pelo alto índice
de rejeição que enfrenta (entre as pesquisas, a XP/Ipespe
aponta 50% de rejeição hoje,
contra 36% em março, e apenas 25% de aprovação) e pelas três dezenas de pedidos
de impeachment protocolados na Câmara, talvez tenha
compreendido (ou não?) que
a aposta foi demais arriscada
– até porque o deixou refém
do Centrão, bancada conhecida pelo seu notório fisiologismo.
Mas Bolsonaro não é
o único responsável pelo
acirramento dos ânimos. O
próprio ativismo judicial do
Supremo, com seu conceito
de “mutação constitucional”,
com recorrente invasão da
competência de outros poderes, há muito contribui para a

insegurança jurídica e, claro,
para a escalada das tensões.
O inquérito das fake news,
em que os papéis de vítima,
promotor, investigador e juiz
se confundem numa só figura, é revelador do exagero
conceitual. Na atual conjuntura, esse processo foi agravado por algumas decisões
monocráticas no mínimo inoportunas.
Um pedido descabido,
como o apresentado por partidos políticos, de apreensão
para perícia do celular do
presidente da República (que
sequer é réu) poderia ser perfeitamente indeferido de pleno pelo ministro que preside
o inquérito, em nome da estabilidade, sem necessidade
do protocolar parecer do procurador-geral da República –
que, aliás, acabou sendo pela
rejeição do pleito. No caso
em questão, como não se procurou evitar o esgarçamento,
a resposta veio num tom acima, na forma de uma nota
oficial, em clara advertência,
do ministro Augusto Heleno,
da Segurança Institucional, e
numa declaração do próprio
presidente da República, de
que não entregaria o aparelho de forma alguma. Uma
retórica lamentável, num momento difícil para o país.
Um dos princípios basilares do Estado de Direito é o
de que todos estão submetidos à Lei e às decisões judiciais. Se há inconformismo
em relação à Justiça, a arguição se dá pelas próprias
vias judiciais, sem atalhos.

Para que então as bravatas? A
quem elas serviram? Certamente, os ministros generais
já estariam contrariados pela
convocação que haviam recebido dias antes, para depor no
referido inquérito da PF: no
despacho de intimação, havia
a desnecessária referência à
expressão “debaixo de vara”,
resgatada do Código Penal
do Império. A que se deveu o
seu emprego? Uma provocação? Com que intuito?
Vai no mesmo sentido, de
inadequação, inoportunidade
e esgarçamento, a participação de Bolsonaro em frequentes manifestações que,
invariavelmente, afrontam
o Congresso e o Judiciário,
em particular o Supremo Tribunal Federal. Presidentes
da República, por regra, não
devem participar de manifestações. Simples: a sua presença nas que são a favor de
seu governo soa redundante e
nas que são contrárias a outras instituições do Estado,
inconstitucional e, portanto,
passível de responsabilidade.
A recorrência dessas manifestações talvez explique a
decisão do presidente do inquérito sobre a PF, ministro
Celso de Mello, de divulgar
a reunião ministerial do dia
22 de abril. A rigor, uma reunião ministerial não deveria
ser divulgada. Até porque,
não havia ali prova concreta de interferência na PF. E,
ainda que houvesse, bastava
examinar essas provas, sem
necessidade de divulgação
do conteúdo completo do

encontro. Porém, o clima de
hostilidade contra Congresso
e Supremo, a forma como a
reunião se desenrolou, foi
provavelmente o que levou
o ministro a decidir pela sua
liberação completa, como sinal de alerta à sociedade.
O fato é que, uma vez divulgado o vídeo, não é possível se manter indiferente ao
seu teor, tampouco deixar de
deplorar a sua forma, inadmissível. Não é o que um
país civilizado espera de uma
agenda ministerial, embora
uma parcela do eleitorado vibre com as afrontas e os termos chulos. Nunca é demais
salientar: posturas hostis,
contrárias à lei, produzem reações radicais. Retroalimentam a escalada de tensões.
Vimos uma pequena amostra
no último fim de semana em
Curitiba, em São Paulo e no
Rio.
Em plena crise de Covid-19, é mais do que a hora
de os “bombeiros” assumirem o lugar dos incendiários.
A reunião desta segunda-feira
(1º/6) em São Paulo, entre o
ministro da Defesa, Fernando
Azevedo, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, pode ser um indicativo
de que homens responsáveis
decidiram parar de brincar
com fogo, para, finalmente,
promover o diálogo entre as
instituições que representam.
É o mínimo que se espera deles.

e das tórridas plantações de
café na Costa do Marfim; a
neve de Kiev e dos Montes
do Ural, na antiga União
Soviética; as nevascas de
Helsinque e de Oslo; os templos budistas de Angfor e de
Phnom-Penh, no Camboja;
de Bangok, na Tailândia, e
de Kyoto, no Japão; as ruas
sujas do Harlem, em Nova
York, e do Cairo, no Egito;
os lugares santos de Roma e
de Jerusalém.
Dentre várias obras, Murilo publicou, em parceria com
grandes intelectuais, Cinco
dias de junho, com Arnaldo
Niskier, Raimundo Magalhães Jr e Joel Silveira; O
assunto é padre, com Adonias Filho, Amando Fontes,
Cassiano Ricardo, Gustavo
Corção, Hélio Silva, Josué
Montello, Octávio de Faria,
Rachel de Queiróz e Walmir
Ayala; Reportagens que abalaram o Brasil, com Carlos
Lacerda, Darwin Brandão,
David Nasser, Edmar Morel,
Francisco de Assis Barbosa,
João Martins, Joel Silveira,
Justino Martins, Otto Lara
Resende e Samuel Waine;
Augusto dos Anjos: a saga
de um poeta, com Gilberto
Freyre, Josué Montello,
José Lins do Rego, José
Américo de Almeida, Antonio Houaiss, Raimundo
Magalhães Jr, Eduardo Portela, Ronaldo Cunha Lima
e Humberto Nóbrega; e
Crônica política do Rio de
Janeiro, com Barbosa Lima
Sobrinho, Villas-Bôas Corrêa, Pedro do Couto, Márcio
Alves, Rogério Coelho Nelo
e Paulo Branco. Essas obras

foram aplaudidas pela crítica
literária, pelo conteúdo apresentado por cada uma, bem
como pela importância que
demonstraram por reunirem
as maiores inteligências do
Brasil.
Na sua consagrada carreira de escritor, Murilo
também foi autor de O
desafio brasileiro; O modelo brasileiro; O progresso brasileiro; Memória
viva; O nosso Rio Grande
do Norte; Testemunho
político; Múcio Leão: centenário; Tempo diferente;
História do gás: do Rio
de Janeiro ao Brasil e O
Brasileiro Ruy Barbosa.
Esse jornalista e escritor
que vivenciou a história do
Brasil e do Mundo, contando-a em suas reportagens
e artigos, que escreveu livros e tratados sobre os mais
variados temas e que, com
simplicidade e elegância,
honrou as academias de letras pelas quais passou, deixa exemplos de caráter, de
honradez e de dignidade,
em um momento em que o
Brasil está sem liderança e
que atravessa uma das suas
maiores e mais acentuadas
crises institucionais, com
falta de decoro e de ética na
política.
Foi uma grande alegria,
uma verdadeira honra e um
enorme aprendizado ter convivido com Murilo Melo
Filho, na Academia Carioca
de Letras.

q Nilson Mello
Advogado e jornalista.

Reverenciando a vida e a obra de Murilo Melo Filho

Um dos mais influentes
e respeitados jornalistas do
país da segunda metade do
século XX, Murilo Melo
Filho acompanhou de perto
a política nacional, por décadas, assim como a mudança
da Capital Federal do Rio de
Janeiro para Brasília e ainda,
dentre tantos outros fatos
marcantes em sua longa trajetória profissional, cobriu
a guerra do Vietnã, com o
fotógrafo Gervásio Baptista,
em 1967, e foi o primeiro
jornalista brasileiro a cobrir
a Guerra do Camboja, com
o fotógrafo Antônio Rudge,
em 1973, tendo chegado a
Saigon e Phnom-Penh, via
Tóquio.
Conheceu
numerosos
chefes de Estado, sobre os
quais escreveu textos antológicos, narrando, com
criatividade, sagacidade e,
sobretudo, imparcialidade, o
que presenciava e percebia.
Esse homem da imprensa
nos deixou, na semana passada, aos 91 anos de idade.
Sua presença na imprensa
nacional marcou uma época
no Brasil, uma vez que seu
faro jornalístico era apreciado e aplaudido por todos,
além da sua forma de ser
sempre gentil e inspiradora.
Além de notável jornalista, Murilo Melo Filho,
nascido em Natal, acabaria
por ingressar na Academia
Brasileira de Letras, onde
foi o sexto imortal a ocupar,
a partir de 1989, a cadeira nº
20, na sucessão do acadêmico Aurélio de Lyra Tavares,
e tendo sido recebido pelo
acadêmico Arnaldo Niskier.

Nas palavras do Presidente
da ABL, acadêmico Marco
Lucchesi, Murilo foi, na academia, exemplar, assíduo,
com a disposição de emprestar seu talento aos mais
diversos cargos e serviços.
“Guardo a imagem de um
homem bom, de uma alta
sensibilidade humana, voltada sobretudo para os mais
vulneráveis e desprovidos”.
Foi membro titular da Academia Norte-rio-grandense
de Letras, onde ocupava a
Cadeira nº 19, na sucessão
do Acadêmico Nilo Pereira;
do PEN Clube do Brasil e da
Academia Carioca de Letras,
na Cadeira nº 8, em substituição a Paschoal Villaboin
Filho. Integrou o conselho
administrativo da Associação Brasileira de Imprensa
e da União Brasileira de Escritores.
Já aos 12 anos, Murilo
começou a trabalhar no
Diário de Natal, com Djalma Maranhão, escrevendo
comentários
esportivos.
Posteriormente,
passou
por outras redações locais.
Resolveu, aos 18 anos, vir
para o Rio de Janeiro, onde
estudou no Colégio Melo
e Souza e foi aprovado em
concursos públicos para
datilógrafo do IBGE e do
Ministério da Marinha,
ingressando a seguir no
Correio da Noite, como
repórter de polícia. Sua
inteligência lúcida e brilhante pôde ser emprestada
também nas suas passagens pela Tribuna da Imprensa, com Carlos Lacerda;
no Jornal do Commercio,

com Elmano Cardim, San
Thiago Dantas e Assis
Chateaubriand; no Estado
de S. Paulo, com Júlio de
Mesquita Filho e Prudente
de Moraes Neto; e na Manchete, com Adolpho Bloch.
Estudou Direito, na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, chegando a advogar por menos de uma
década. Seu destino profissional era mesmo os veículos de comunicação. E como
repórter freelance, entrou
para a Manchete, criando
a seção “Posto de Escuta”,
que escreveu durante 40
anos. Nessa mesma época,
dirigiu e apresentou na TVRio, com Bony, Walter Clark
e Péricles do Amaral, o programa político Congresso
em Revista, que ficou no ar
ininterruptamente durante
sete anos, sendo a princípio
produzido e apresentado no
Rio e, depois, em Brasília,
com uma grande audiência.
Os seus comentários eram
precisos, e suas fontes, cobiçadas.
Viveu em Brasília de 1960
a 1965. Construiu ali a sede
da Bloch Editores e da Manchete e foi, a convite de Darcy Ribeiro e de Pompeu de
Souza, professor de Técnica
de Jornalismo na Universidade de Brasília, sendo homenageado pelos formandos
em todos os anos os quais
atuou como docente.
Como jornalista, teve a
oportunidade de acompanhar os presidentes Juscelino
Kubitschek a Portugal; Jânio
Quadros a Cuba; João Goulart aos Estados Unidos, ao

México e Chile; Ernesto
Geisel à Inglaterra e à França; e José Sarney a Portugal
e aos Estados Unidos.
Foi 32 vezes à Europa, 27
aos Estados Unidos, quatro
à América do Norte, duas
à Ásia e duas à África. Em
audiências, contatos, entrevistas, recepções e visitas, esteve com alguns dos
líderes que escreveram a
história do mundo na segunda metade do século XX,
dentre eles: os presidentes Eisenhower, Kennedy,
Nixon e Reagan, na Casa
Branca, em Washington;
os presidentes Charles de
Gaulle e Giscard d’Estaing,
no Palais d’Elysée, em Paris; Salazar, Spínola, Caetano
e Mário Soares, em Lisboa;
Thatcher, em Londres; Adenauer, em Bonn; Nasser e
Anuar-el-Sadat, no Cairo;
Ben Gurion, Golda Meir,
Moshé Dayan, Itzak Rabin,
Simon Peres e Albert Sabin,
em Jerusalém; Indira Ghandi, em Nova Delhi; Raul e
Fidel Castro, Raul Roa e
‘Che’ Guevara, em Havana;
Perón, Evita, Frondizi e
Menem, em Buenos Aires;
Eduardo Frei, o pai, em Santiago do Chile; o General
Van Thiê, no Vietnã do Sul,
e Ho-Chi-Min, no Vietnã do
Norte; Rainha Elizabeth II,
Craveiro Lopes, Selassié e
Sukarno, em Brasília.
Conheceu os picos gelados de Zermat, na Suíça, e
as geleiras de Anchorage e
do Pólo Ártico; os desertos
(americano) de Nevada e
(africano) do Saara; o calor
da Galiléia, do Mar Morto
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Mata Atlântica será preservada
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Lapa ganha novo
empreendimento turístico

Com investimento de R$ 1,3 milhão, a Lapa (bairro
da região central do Rio de Janeiro) ganha no segundo
semestre de 2020 um restaurante cult acoplado a um host
boutique, capitaneado pelo empresário carioca Renan
Ferreira e pelo jornalista Alvaro Tallarico. Bandolim é
o nome do estabelecimento que vai mesclar gastronomia
contemporânea, boemia, hospedagem e exposições. O
empreendimento já está buscando obter os selos verde e
azul para prezar pela harmonia entre economia, sustentabilidade, ser humano e natureza, como coleta de água
de chuva e energia solar.

Dicas do Rio
A associação dos Embaixadores de Turismo do RJ
lança em agosto o livro Dicas do Rio. Patrocinado pela
Uliving, que recentemente comprou o hotel Novo Mundo e o transformou em apartamentos para estudantes, a
obra trará experiências cariocas e fluminenses, contadas
por diversos embaixadores do Rio. Editado pela CRV do
Paraná, contará com textos de Fernando Bicudo, Yvonne
Bezerra de Mello, Sergio Costa e Silva, Marcelo Daher,
Nina Kaufmann, Patricia Brandão, Sergio Magalhaes,
Milton Cunha, Marcelo Daher, Bernadete Simonelli, Diego Cosac, Jean Paul Charlier, Clovis Casemiro, Constança Carvalho, Marco Navega, Viviane Fernandes,
Vanda Klabin, entre outros.

Solidariedade
Durante a pandemia, temos visto inúmeros empresários e pessoas desenvolvendo programas de solidariedade
em diversos locais da cidade do Rio. Cabe aqui menção
especial ao bonito trabalho desenvolvido por Alexandre
Klabin e Gustavo Muniz. Também deve ser ressaltado
o trabalho de Bethy Scott, que distribui quentinhas diariamente, Monsenhor Andre Sampaio, Rene Silva, entre
outros. São ações que enaltecem um grupo de abnegados
que luta pela sobrevivência dos mais desfavorecidos.

Indo na contramão da crise
A demanda por profissionais e fundos com DNA de
Turn Around e Distressed Equity deve explodir no segundo semestre de 2020, com a retomada dos negócios,
como prevê a Auddas Consuting.

Medida equivocada
O plano apresentado pelo prefeito do Rio de Janeiro,
Marcelo Crivella, para o início de um desconfinamento,
para a retomada da economia, me parece bem arriscado.
No último domingo, antes das medidas, a Barra e o Recreio já estavam com inúmeros transeuntes sem máscara,
bebendo e comendo em restaurantes e quiosques. Falta
consciencia coletiva e fiscalização. Muito preocupante...
Vamos ficar em casa e tentar o home office, que está conseguindo ser desenvolvido. É bom lembrar que ainda não
atingimos a curva...

Negócios digitais
Um dos setores que mais cresce nos últimos três meses
são as novas lojas virtuais criadas para delivery e outras
atividades. Quem vem se destacando é o webdesigner Luciano Boiteux, que acabou de criar o site da Laut Jewels
– uma joalheria que vende somente por atacado e utiliza o
Instagram para conquistar revendedores em todo o Brasil.

‘Linhas do Tempo’
Estreia no dia 11 de junho, às 21 horas, no canal 551 da
Net, 84 da Sky e 72 da Vivo TV, uma série voltada para a
história da moda no século XX, com entrevistas com estilistas brasileiros. A seleção dos entrevistados e assessoria
de conteúdo do Linhas do Tempo foram desenvolvidas por
Celina de Farias e Ruth Joffily, via Instituto Zuzu Angel.

Noite dos namorados
Sempre inovando, Eder Meneghine montou um jantar
em seu Solar das Palmeiras, na ilha da Gigoia, na Barra,
para comemorar o Dia dos Namorados, no próximo 12
de junho. Serão apenas sete mesas para 14 pessoas, numa
área de 1 mil metros quadrados, com amplo isolamento.
Lanchas esterilizadas sairão do estacionamento da Ilha
dos Pescadores. O menu, que inclui entrada como couscous marroquino com sementes crocantes, arroz de bacalhau e camarões e várias sobremesas, entre outros, pode
ser reservado pelo whatsapp (21) 97394-3737.

Workshop sobre vinhos
No dia 10 de junho, às 20 horas, José Hilário ministrará um workshop para descomplicar os vinhos, numa
live coordenada por Viviane Fernandes no Instagram @
niceviaapiaturismo. Vai, numa conversa informal, nos
fornecer uma série de dicas.

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

Ministro do
Meio Ambiente
revoga proposta
que aumentava o
desmatamento

Depois de ter uma nota
técnica publicada em abril
deste ano contestada por
órgãos ambientais e pelo
Ministério Público Federal
(MPF), o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles,
revogou nesta quinta-feira
o documento que colocava em risco a possibilidade de ampliar ainda mais o
desmatamento do país. Na
prática, a medida regularizava invasões em áreas da
Mata Atlântica desmatadas e

ocupadas até julho de 2008,
abrindo a possibilidade para
cancelar multas. O governo
decidiu ingressar com uma
ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal (STF), para evitar
futuros questionamentos jurídicos.
Em seu perfil no Twitter,
Salles comentou a decisão.
“Medida judicial da AGU
[Advocacia-Geral da União]
para definir, de uma vez por
todas, se aplica ou não as regras do Código Florestal na
Mata Atlântica. Diante dessa
ação, revogamos o despacho
que acolhia o parecer vinculante, para aguardar a decisão no processo”, disse na
postagem.
O Ministério Público Federal chegou a entrar com
ação civil pública, no início
de maio, pedindo a nulidade,
de forma urgente, do des-

pacho publicado por Salles.
“O ato administrativo coloca
em risco o que resta da Mata
Atlântica no território brasileiro, cerca de 12% da cobertura original”, justificou
o MPF.
Salles, na reunião ministerial, cuja divulgação foi
pedida pelo ex-ministro da
Justiça, Sergio Moro, sugeriu que o governo aproveitasse que a atenção da
imprensa voltada para a
epidemia de coronavírus
para avançar algumas mudanças nas leis ambientais,
que em circunstâncias normais poderiam ser recebidas com fortes críticas pela
mídia e pela opinião pública.
“Nós temos a possibilidade neste momento, que
a atenção da imprensa está
voltada quase que exclusivamente para covid-19... A

oportunidade que nós temos,
que a imprensa está nos dando um pouco de alívio nos
outros temas, é passar as
reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o
mundo inteiro cobrou”, disse o ministro.
“Então para isso precisa
ter um esforço nosso aqui
enquanto estamos nesse
momento de tranquilidade
no aspecto de cobertura de
imprensa, porque só fala
de covid-19, e ir passando
a boiada e mudando todo o
regramento e simplificando
normas. De Iphan, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente,
de ministério disso, de
ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços
[...]. É de regulatório que
nós precisamos, em todos
os aspectos.”

Cesta básica: queda em nove capitais e alta em oito
Em maio, os produtos da
cesta básica aumentaram em
oito capitais e caíram em
nove, aponta pesquisa feita
pelo Dieese e divulgada nesta
quinta-feira. Mas o instituto
lembra que suspendeu a coleta presencial de preços em
18 de março, com exceção de
São Paulo, o que levou a alterações na amostra original.
“Ciente da importância da
pesquisa, sobretudo em um
momento como esse, no qual
toda a economia é afetada, e
para evitar um apagão de dados sobre os preços dos principais produtos básicos de
alimentação, a entidade fez
um esforço para repensar a
forma de continuar a levantar os valores da cesta a partir de abril”, informa o Dieese. “A solução encontrada
foi uma tomada de preços
nos estabelecimentos que fazem parte da amostra regular
da pesquisa, por telefone, e-

mail, consultas na internet e
em aplicativos de entrega.”
Essa alternativa trouxe
“inúmeras
dificuldades”,
segundo o instituto: ausência de dados em site e aplicativos ou mesmo a recusa
de funcionários, “atribulados pelo trabalho em tempo
de pandemia, em repassar
os preços por telefone ou
e-mail”. Assim, o Dieese
lembra que teve de mudar a
amostra, mas acrescenta que
os dados apurados mostram
“tendências semelhantes”
de alta ou de queda. Mesmo assim, recomenda “levar em consideração que as
variações em relação a abril
devem ser relativizadas”. A
pesquisa na íntegra pode ser
acessada aqui.
Em São Paulo, praticamente não houve variação
(0,02%). O custo da cesta
foi calculada em R$ 556,36.
Os preços dos alimentos, em

TSE autoriza
eleições virtuais

e a uma terceira pelo partido
Republicanos.

A realização de modo
virtual das convenções partidárias para a escolha dos
candidatos nas eleições municipais deste ano foi autorizada nesta quinta-feira
plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por
unanimidade, tendo em vista
as recomendações de distanciamento social durante
a pandemia do coronavírus
(covid-19).
Pela decisão, ficou estabelecido que os partidos têm liberdade de estabelecer regras
e escolher os procedimentos
para a realização das convenções virtuais, desde que
garantam ampla publicidade
a todos os filiados e atendam
a todas exigências da legislação eleitoral já em vigor. A
flexibilização foi autorizada
em resposta a duas consultas
feitas por deputados federais

Zambelli: perguntas
desconexas
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) ficou
calada durante audiência
na Polícia Federal, nesta
quinta-feira, em depoimento
que integra o inquérito contra fake news no Supremo
Tribunal Federal (STF). Ela
disse que se negou a responder às perguntas por não ter
tido acesso aos autos do processo, mas disse que as perguntas eram desconexas com
a “atualidade” e em nada tinham relação com o caso.
“Até o momento nem sei se
estou na condição de testemunha, em que condição
estou. As perguntas foram
feitas sem contextualização
de datas”, disse Zambelli aos
jornalistas ao deixar a PF.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE 33.3.0027140-6.
Ata da Reunião do Conselho de Adm. Data, hora e local. Às 16:30h do
dia 24/04/20, na R da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (parte), RJ –
RJ. Presença. A totalidade dos membros do Conselho de Adm, Srs. Gilmar
Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Gryecos Attom
Valente Loureiro e Arthur Prado Silva. Mesa. Presidente: Arthur Prado Silva.
Secretária: Marcelle Vasconcellos. Deliberações tomadas por unanimidade.
Preliminarmente ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia, é
necessário esclarecer que em razão da pandemia do Covid-19 foram editadas a
MP nº 931 e a Deliberação CVM 849 que postergaram os prazos de realização
das AGOs até 07/2020 e entrega das Demonstrações Financeiras de 2019 até
31/05/2020. Diante da prorrogação da data de entrega das Demonstrações
Financeiras de 2019 e alteração da data da AGOE da Cia, é solicitado neste
ato ao Conselho de Adm uma nova aprovação para fins de publicação nos
jornais e encaminhamento a AGO. Uma vez feito este esclarecimento, os
Conselheiros presentes deliberaram: (i)Aprovar, para encaminhamento à AG,
o Relatório da Adm, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos
Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado,
as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa e Notas Explicativas
às Demonstrações Contábeis todos relativos ao exercício findo em
31/12/19 apresentados pela Diretoria. Aprovar, desde já, a publicação das
Demonstrações Financeiras completas nos jornais Monitor Mercantil e DOERJ;
e, (ii) Aprovar a convocação da próxima AGOE da Cia para o dia 26/05/20, às
12h, na sede da Cia, com a seguinte Ordem do Dia: Em AGO: (a) Apreciação
do Relatório da Adm e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
findo em 31/12/19, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;
(b) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/19 e destinação do
Lucro Líquido do exercício; e, Em AGE: (c) Fixação da remuneração anual
global dos administradores para o exercício social de 2020.Encerramento.
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e
assinada a presente ata no livro próprio. RJ, 24/04/20. (ass.) Presidente:
Arthur Prado Silva. Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros:
Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Arthur Prado Silva e João Ernesto Lima
Mesquita. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. Jucerja
00003875135 em 20/05/2020. Bernardo F.S. Berwanger – Secretário Geral.

média, subiram 9,84% no
ano e 9,72% em 12 meses.
Salário mínimo
Já a cesta mais cara foi
a do Rio de Janeiro: R$
558,81. Com base nesse valor, o Dieese estimou em R$
4.694,57 o salário mínimo
necessário para as despesas
de um trabalhador e sua família. Ou seja, 4,49 vezes o
mínimo oficial (R$ 1.045).
Entre as 17 capitais pesquisadas, a variação de janeiro a maio foi de -6,92%
(Brasília) a 17,85% (João
Pessoa). No acumulado em
12 meses, a cesta básica
teve deflação novamente em
Brasília (-9,48%) em Aracaju (-1,96%). Subiu 18,96%
em Goiânia, maior alta, e
17,70% em Curitiba.
O tempo necessário para
adquirir os produtos da cesta
foi calculado em 100 horas e

58 minutos, um pouco menos
do que em abril (101 horas e
44 minutos). No mês passado, o trabalhador remunerado
pelo mínimo comprometeu
quase metade de seu rendimento (49,61%) para comprar os alimentos básicos.
Pesquisa na região Centro-Sul, a batata subiu em
nove de 10 capitais, ficando
acima de 55% em Goiânia e
Campo Grande. Já o feijão
teve aumento em 15 das 17
capitais. Segundo o Dieese,
“mesmo que caiba alguma
relativização por conta da
coleta de preços especial, os
aumentos foram expressivos”. O tipo carioquinha, por
exemplo, variou de 4,30%
(João Pessoa) a 24,56% (Belém). Só houve redução do
preço médio em duas cidades do Centro-Oeste (Brasília e Campo Grande). O feijão preto registrou aumento
de 15,11% no Rio.

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4
ATA DA RCA EM 29/11/2019. 1. Data, Hora e Local: Aos 29/11/2019, às 9h:30,
na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Companhia.”), na Avenida Bartolomeu
Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação
e Presença: Regularmente convocada, nos termos do Art. 21 do Estatuto
Social da Cia., estando presente a totalidade dos membros do Conselho
de Administração. 3. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba;
Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e
deliberar sobre:(i)a lavratura desta ata em forma de sumário; (ii)a aprovação
do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Terra
Brasis Resseguros S.A. pela Austral Resseguradora S.A.”, celebrado nesta
data pelas administrações da Cia. e da TERRA BRASIS RESSEGUROS
S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, estado de São
Paulo, na Rua Minas da Prata, nº 30, conj. 122, parte, CEP: 04552-080,inscrita
no CNPJ/ME nº 12.909.684/0001-28 (“Terra Brasis”), o qual consubstancia
os termos, cláusulas e condições da incorporação da Terra Brasis pela Cia.
(“Protocolo e Justificação”); (iii) a ratificação da nomeação e contratação
daApsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, com sede na Rua
do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, RJ/RJ, CNPJ/ME nº 08.681.365/0001-30 e
no Conselho Regional de Contabilidade do estado do Rio de Janeiro sob o nº
005112/0-9 (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada responsável
pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Terra
Brasis(“Laudo de Avaliação Terra Brasis”), bem como do laudo de avaliação
contábil do patrimônio líquido da Cia. (“Laudo de Avaliação Cia.”) e, em conjunto
com o Laudo de Avaliação Terra Brasis (“Laudos de Avaliação”), para fins da
incorporação da Terra Brasis pela Cia.; (iv) a aprovação dos Laudos de Avaliação
elaborados pela Empresa Avaliadora; (v) a aprovação da incorporação da
Terra Brasis pela Cia., nos termos e condições do Protocolo e Justificação
(“Incorporação”), com o consequente aumento do capital social da Cia.; (vi)
a celebração, pela Cia., do Aditamento ao Acordo de Investimento e Outras
Avenças (Amendment to the Investment Agreement and Other Covenants)
(“Aditamento ao Acordo de Investimento”); e (vii) a convocação de AGE para
deliberar sobre as matérias constantes dos itens acima. 5. Deliberações: Os
membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas,
deliberaram: (i) Lavratura da ata em forma sumária: Foi aprovada a lavratura
da presente ata na forma sumária, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei nº
6.404/76. (ii)Protocolo e Justificação. Os conselheiros aprovaram os termos
e condições do Protocolo e Justificação, o qual prevê a incorporação da Terra
Brasis pela Cia., consubstanciando as justificativas, os termos, as cláusulas e
condições para a Incorporação, e cujo instrumento particular passa a fazer parte
integrante da presente ata, na forma do Anexo I. (iii) Ratificação da Nomeação
e Contratação da Empresa Avaliadora. Os conselheiros aprovaram a
nomeação e contratação da Empresa Avaliadora para a elaboração dos Laudos
de Avaliação, compostos pela totalidade dos elementos ativos e passivos
escriturados e avaliados da Terra Brasis e da Cia., de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. (a) Nos termos da legislação vigente, a Empresa
Avaliadora oportunamente declarou: (i) não ser titular, direta ou indiretamente,
de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário de
emissão da Terra Brasis e/ou da Cia.; (ii) não ter conflito de interesses que
lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções;
e (iii) que não teve, pela Terra Brasis e/ou pela Cia., seus controladores e/
ou administradores, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos
necessários. (iv) Aprovação dos Laudos de Avaliação. Os conselheiros
aprovaram os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora com
base nos livros e demonstrações contábeis da Terra Brasis e da Cia., levantados
em 31/10/2019, os quais constituem os Anexos I e II ao Protocolo e Justificação.
(v) Aprovação da Incorporação. Os conselheiros aprovaram a Incorporação
da Terra Brasis pela Cia., nos exatos termos e condições previstos no Protocolo e
Justificação, com a consequente extinção da Terra Brasis e versão da totalidade
do seu acervo líquido para a Cia.. (vi) Celebração do Aditamento ao Acordo
de Investimento. Os conselheiros aprovaram a celebração, pela Cia., do
Aditamento ao Acordo de Investimento, para aditar certos termos e condições
do Acordo de Investimento e Outras Avenças (Investment Agreement and Other
Covenants), datado de 12/06/2019, celebrado entre a Cia., a Terra Brasis e
outras partes, por meio do qual as partes signatárias acordaram os termos e
condições da incorporação da Terra Brasis pela Cia.. (vii) Convocação de
Assembleia Geral Extraordinária: Os conselheiros aprovaram a convocação,
nos termos do art. 22 do Estatuto Social da Cia., AGE para deliberar sobre as
matérias constantes dos itens aprovados acima. 6. Encerramento, Lavratura,
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a
presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os presentes. Mesa:
Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secretária: Daniella Lugarinho
Fischer Matos; Membros do Conselho de Administração Presentes: Bruno
Augusto Sacchi Zaremba; Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho e Alessandro
Monteiro Morgado Horta. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada
em livro próprio. Rio de Janeiro, 29/11/2019. Mesa: Bruno Augusto Sacchi
Zaremba - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária.
Conselheiros: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Antonio Alberto Gouvea
Vieira Filho; Alessandro Monteiro Morgado Horta. Certidão: Jucerja reg. sob
o nº 3862243 em 11/03/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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Sem maioria, governo
perde votações na Alerj
A bancada do governo fluminense na Assembleia Legislativa do Rio está em frangalhos, sem uma liderança
de fato e à deriva em uma grande crise política. Prova disso foi a derrota do governo nas votações desta semana na
Alerj. Agora, o governador Wilson Witzel costura acordos
para tentar recompor sua bancada.
Rafael Wallace

Roserverg Reis

Procura-se um líder de bancada
As primeiras tentativas do governo de recompor sua
bancada não foram boas. Sem um interlocutor hábil, o
governador tentou convencer o deputado Rosenberg Reis
(MDB) a assumir a liderança do governo na Casa. Não
conseguiu.

Vetos derrubados
A falta de uma articulação política com a Alerj resultou está semana na derrubada de 17 vetos do governador
a projetos de lei, 14 deles voltados para a pandemia do
coronavírus.

Superlotação em tempos de Covid-19
Quem anda de transporte público sabe da superlotação
em ônibus e trens. As frotas foram reduzidas usando-se
como desculpa o isolamento social. A Alerj tinha aprovado
uma lei obrigando as concessionárias a manter 80% das
frotas funcionando. A lei foi vetada pelo governador, e esta
semana ela passa a valer, com a derrubada do veto.
Rafael Wallace

Waldeck Carneiro

Alerta sobre aumento de casos
Em reunião virtual presidida pelo deputado Waldeck
Carneiro (PT), da Comissão de Ciência e Tecnologia da
Alerj, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, disse que a
retomada gradual das atividades econômicas no Rio pode
resultar em um aumento de casos de coronavírus, já que
a curva de contaminação da doença continua subindo. A
reunião teve a participação do presidente da Comissão de
Educação da Alerj, deputado Flávio Serafim (Psol).

Candidato prevenido
Terminou dia 4 de junho o prazo para pré-candidatos
a prefeito deixarem cargos no Executivo. Quem perdeu o
prazo não poderá disputar a eleição deste ano. Prudente,
Axel Grael (PDT), pré-candidato a prefeito de Niterói, deixou o governo municipal na terça-feira, dia 2.

Quer saber o que acontece
no Brasil e no mundo?

monitordigital.com.br
Escolha informação de verdade

Mais um aumento
no preço do gás
O preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o
chamado gás de cozinha,
foi reajustado em 5,3% nesta quinta-feira. O aumento
foi criticado por sindicatos,
principalmente porque acontece em época de pandemia
de coronavírus, quando houve maior procura por botijões, assim como houve escassez do produto.
Para o consumidor final,
o preço médio do botijão de
13 quilos gira em torno de
R$ 70. Em nota, a Petrobras
informou que no acumulado do ano houve redução
do preço. “Com isso, o preço médio da Petrobras será
equivalente a R$ 24,08 por
botijão de 13kg. No acumulado do ano, a redução é de
-13,4%, ou -3,72 R$/13kg”.
A estatal afirma ainda: “É
importante esclarecer que,
desde novembro de 2019, a
Petrobras igualou os preços
de GLP para os segmentos
residencial e industrial/comercial, e que o GLP é vendido pela Petrobras a granel.
As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em
diferentes tipos de botijão e,
junto com as revendas, são
responsáveis pelos preços ao
consumidor final”.
Débito Virtual
O Chama, aplicativo que

conecta revendedores de botijão de gás a consumidores,
está aceitando o Cartão de
Débito Virtual da Caixa Econômica, do aplicativo Caixa
Tem, lançado pelo banco
para auxiliar os beneficiários
do auxílio emergencial, para
pagamento da compra de botijões de gás. A opção já está
disponível para aparelhos
Android e estará adequada
ao sistema IOS na próxima
segunda-feira.
Benefício financeiro destinado aos trabalhadores
informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, o
Auxílio Emergencial tem por
objetivo fornecer assistência
financeira no período de enfrentamento à crise causada
pela pandemia. Neste mês,

o Governo Federal começou
a liberar o saque da segunda
parcela do programa, no valor de R$ 600,00.
De acordo com Sheynna
Hakim Rossignol, presidente da empresa, esse foi um
passo importante do Chama
do Brasil para ajudar as pessoas que recebem o auxílio
a terem acesso ao produto
por um preço justo. “Essa
possibilidade de pagamento
surgiu por conta da demanda dos nossos consumidores,
o que tornou nosso aplicativo ainda mais acessível e
funcional. Além disso, estamos ajudando as pessoas a
comprarem o botijão de gás
de suas casas pagando um
preço mais justo, utilizando
o recurso do auxílio emergencial com comodidade e

segurança”, afirma.
No início da pandemia,
sem saber o que ia acontecer
e com medo do futuro, muitos consumidores correram
para estocar diversos itens
básicos, dentre eles o botijão
de gás, o que gerou uma falta do produto em vários bairros da cidade de São Paulo.
Agora, com a distribuição
normalizada, o problema é
de ordem econômica.
“Com o cartão da Caixa,
os consumidores conseguem
fazer compras em farmácias,
mercados, pagar boletos e
até mesmo abastecer o carro. Agora também podem
comprar botijão de gás de
distribuidores
confiáveis,
regulamentados pela ANP,
com ótimos preço e atendimento”, conclui Sheynna.

Aprovada MP que autoriza sorteio de prêmios pela TV
O Plenário da Câmara dos
Deputados encerrou nesta
quinta-feira a votação da MP
923/20, que autoriza emissoras de televisão ou de rádio
a promover ações de marketing que envolvam sorteio
de prêmios, distribuição gratuita de brindes, concursos
ou operações assemelhadas.
Conhecidos como telejogos,
esses sorteios eram comuns
na década de 1990, mas foram proibidos por decisão
judicial em 1998. A matéria
agora segue para o Senado.
O relator, deputado Fernando Monteiro (PP-PE),
ampliou o alcance da medida
original. O texto do governo
autorizava os sorteios para
emissoras de TV aberta. Já a
proposta aprovada pela Câmara permite que qualquer
emissora de televisão, de rádio e organizações da sociedade civil promovam essas
ações de marketing.
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. As organizações também deverão ser cadastradas
de acordo com o marco regulatório das organizações
civis (Lei 13.019/14).
Caberá ao Ministério da
Economia autorizar e fiscalizar os sorteios. O texto
proíbe ações que configurem
jogo de azar ou bingo e a distribuição ou conversão dos
prêmios em dinheiro.
Destaques rejeitados
Todas as tentativas de
mudar o texto (destaques)
foram rejeitadas nesta quinta-feira. A maior polêmica
foi sobre a renegociação do
pagamento de outorga por
emissoras de radiodifusão.

PSB e PT tentaram retirar
esse ponto do texto, mas a
proposta acabou mantida.
O líder do PSB, Alessandro
Molon (PSB-RJ), afirmou
que a MP não trata da regulação do processo de outorga
ou renovação de permissões
ou concessões de radiodifusão e, por isso, defendeu
a exclusão do dispositivo.
“É matéria estranha à MP, é
preciso retirá-la para evitar
a inconstitucionalidade do
texto”, disse.
Já o deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) argumentou que o processo de
licitação de radiodifusão é
muito burocrático, sendo
necessário facilitá-lo. “Essa
proposta acelera o trâmite”,
apontou.
Pelo texto mantido, as
emissoras de radiodifusão
poderão regularizar o pagamento da outorga com parcelas mensais pelo tempo
previsto na concessão ou
permissão com atualização
pelo IPCA, exceto se o edital
de licitação determinar outro
índice para correção monetária. A correção será feita a
partir da aprovação da outorga pelo Congresso Nacional.
Além disso, o parcelamento
do valor da outorga não inviabilizará o licenciamento
da estação ou o funcionamento em caráter provisório
ou precário.
Ainda conforme a proposta aprovada pela Câmara, as
ações de distribuição gratuita de prêmios mediante
sorteio, vale-brinde, concurso ou operação semelhante
dependem de autorização
do Ministério da Economia,
que poderá ser concedida a
uma emissora ou a todas do
mesmo grupo econômico.
Sorteios e brindes gratuitos
de até R$ 10 mil mensais
poderão ser realizados sem
necessidade de aval do governo.
A participação nos sor-

teios será restrita aos maiores de 18 anos, com a necessidade de cadastro prévio do
participante, por meio eletrônico ou por telefone, e a
confirmação do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF).
Os sorteios precisam ter
como base os resultados da
extração das loterias federais, podendo ser admitidos
outros meios caso o sorteio
se processe exclusivamente
em programas públicos nos
auditórios das estações de
rádio ou de televisão.
Emissoras que descumprirem as normas poderão ter a
autorização cassada, além de
pagar multa.
Sociedade civil
As organizações da sociedade civil também precisarão de autorização do Ministério da Economia para
distribuir prêmios mediante
sorteio, vale-brinde ou concurso. O objetivo da iniciativa deverá ser arrecadar recursos adicionais destinados
à sua manutenção ou custeio.
Assim como as emissoras
de radiodifusão, as organizações da sociedade civil não
dependerão de autorização
para distribuição gratuita de
prêmios de até R$ 10 mil
mensais. O Ministério da
Economia deverá regula-

mentar a limitação do número de sorteios e da aplicação
de taxa de fiscalização das
operações promovidas por
elas.
As organizações da sociedade civil autorizadas a
realizar esse tipo de ação de
marketing não poderão atuar
em campanhas de interesse
político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou
formas.
O deputado Paulo Guedes (PT-MG) criticou a autorização de telejogos. Para
ele, as ações iludem os mais
pobres, o que levou a Justiça
a frear essas iniciativas na
década de 1990. “Naquela
época, era comum esse tipo
de golpe, porque as pessoas
eram iludidas. A mãe ia trabalhar, o filho pegava o telefone e ligava, e depois vinha
uma conta absurda para pagar. É isso que estamos autorizando com a votação dessa
MP”, condenou.
Por sua vez, o deputado
Schiavinato (PP-PR) destacou que a proposta vai permitir investimentos e empregos no setor de radiodifusão.
“O PP trabalhou este texto
com o governo, a fim de
criar novas oportunidades de
emprego, e ajudar as rádios
comunitárias, que são mais
de 4 mil em todo o território
nacional”, defendeu.
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CATUMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 29.517.139/0001-99
Demonstração do resultado em 31 de dezembro
Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro - Em MR$
Em MR$, exceto quando indicado de outra forma
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Nota
2019
2018 2019
2018
Nota 2019 2018 2019 2018 Lucro (prejuízo) do exercício
4.648 (4.077) 4.648 (4.077)
Despesas
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
Despesas gerais e administrativas
9 (114)
(18) (442) (3.014) gerado pelas atividades operacionais
Outras despesas
(1)
(16)
(15) Equivalência patrimonial
11 (4.750) 4.061 (7.463)
264
Equivalência patrimonial
11 4.750 (4.061) 7.463 (264) Juros incorridos
- 2.389
814
Lucro (prejuízo) operacional
4.636 (4.080) 7.005 (3.293)
(102)
(16) (426) (2.999)
Receitas financeiras
10
12
3
33
31 Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Despesas financeiras
10
- (2.390) (815) Tributos a recuperar e a compensar
(2)
(6)
(1)
Receita (despesas) financeiras, líquidas
12
3 (2.357) (784) Adiantamentos
(339)
- (339)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
4.648 (4.077) 4.648 (4.077) Fornecedores
(5)
5
(9)
9
Quantidade de ações
63.596 63.596 52.117 45.572 Obrigações fiscais
5
1
Resultado por ação
0,07 (0,06)
0,09 (0,09) Caixa aplicado nas operações
(448)
(11) (775) (2.989)
Das atividades de investimento
Demonstração do resultado abrangente em 31 de dezembro - Em MR$ Integralização de capital em investida
6 (17.309) (45.572) (6.803) (42.181)
Controladora Consolidado Caixa aplicado nas atividades de
2019 2018 2019 2018
investimento
(17.309) (45.572) (6.803) (42.181)
4.648 (4.077) 4.648 (4.077) Das atividades de financiamento
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Outros resultados abrangentes
- Pagamento de debêntures (principal)
- (7.106)
Total do resultado abrangente do exercício 4.648 (4.077) 4.648 (4.077) Pagamento de debêntures (juros)
- (3.098)
Integralização de capital
17.848 45.748 17.848 45.748
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Caixa aplicado (gerado) nas atividades
em 31 de dezembro - Em MR$
17.848 45.748 7.644 45.748
de financiamento com terceiros
Controladora e Consolidado
Aumento de caixa e equivalentes
Lucros
Ajustes
de caixa
91
165
66
577
(Prede AvaCaixa e equivalentes de caixa
Re- juízos) Reser- liação
No início do exercício
165
577
Capital serva acumu- va de Patri256
165
643
577
Social legal lados lucros monial Total No final do exercício
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Saldos em 31/12/17
- Aumento de caixa e equivalentes
Em 31 de dezembro - Em MR$, exceto se indicado de outra forma
91
165
66
577
- (4.077)
- (4.077) de caixa
1. Informações gerais: 1.1 Contexto operacional: A CATUMBI PARTICIPA- Prejuízo líquido do exercício
45.748
- 45.748 85.182. O valor patrimonial do investimento foi mensurado conforme laudo de
ÇÕES S.A. (“Cia.”) é uma S.A., de capital fechado, constituída em 24/01/18, Integralização de capital
com natureza empresária, organizada e registrada nos termos do estatuto so- Ajuste de avaliação
perito contratado pela Paquetá, sendo avaliado em R$ 19.230. Dessa forma, a
- (646) (646) diferença entre o valor da aquisição e o valor patrimonial, foi registrado como
patrimonial em controlada
cial, da Lei 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e demais
45.748
- (4.077)
- (646) 41.025 ágio e a mais valia sobre a marca AMO/Clínica AMO foi registrada como intandispositivos legais aplicáveis. A Cia. tem sede na Av. Ataulfo de Paiva, nº Saldos em 31/12/18
- 4.648
- 4.648 gível. O valor da equivalência patrimonial do consolidado refere-se a apropria1.251, 9º andar, Leblon, CEP 22440-034, na cidade do Rio de Janeiro, Estado Lucro líquido do exercício
17.848
- 17.848 ção de 40% do resultado da coligada GEM Assistência Médica Especializada
do Rio de Janeiro. A Cia. poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, Integralização de capital
29
(29)
- S.A. A seguir está apresentado a alocação do preço de compra aos ativos
agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, bem como man- Constituição de reserva legal
- (537)
537
- identificados.
ter correspondentes e representantes no País ou no exterior, por deliberação Constituição de reserva de lucros 2018
(5)
(5) PL a valor justo da GEM
da diretoria. A Cia. e sua controlada tem por objeto social a participação em Dividendos obrigatórios
48.075
Ajuste
de
avaliação
outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista e o prazo de duração
40%
Participação adquirida pela Paquetá
157
157 Valor da participação da Paquetá
patrimonial em controlada
da Cia. é indeterminado. A emissão dessas DFs. foi autorizada pela adminis19.230
Saldos
em
31/12/19
63.596
29
537
(489)
63.673
tração em 22/05/20. (a) Informações sobre os investimentos da Cia.: Em
85.182
Valor da Aquisição
31/12/19 e 2018 a Cia. possuía o seguinte investimento em controlada: (i) considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade Gap
65.952
Paquetá Participações S.A. (“Controlada”) – é uma S.A. de capital fechado, imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insigni- Marca AMO/Clínica AMO
5.080
com natureza empresária, organizada e regida nos termos do Estatuto Social, ficante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de Ágio a ser reconhecido
60.872
da Lei 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e demais custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que
Consolidado Consolidado
dispositivos legais aplicáveis, com objeto social similar ao da Cia. A CATUMBI não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 4.4 Instrumentos Investimento
32.742
18.320
participa com 100% do capital social da Controlada. 1.2 Base de prepara- financeiros: 4.4.1 Classificação: A classificação depende da finalidade para Ágio pago em aquisição de investimento
60.872
60.872
ção: As DFs. foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados e é Total do investimento incluindo ágio
Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen- determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros.
93.614
79.192
na aquisição
tos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias
A Controlada apurou o valor justo dos ativos, assim como a expectativa de
Controladora
Consolidado
das DFs., e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
rentabilidade futura do negócio adquirido com base nas informações existenAtivos ao custo amortizado
administração na sua gestão. As principais políticas contábeis adotadas na
2019
2018
2019
2018 tes até 31/12/19. Análise do valor recuperável: A Cia. tem por prática a
preparação dessas DFs. estão descritas na nota 4. Essas políticas foram apli- Ativos, conforme o balanço patrimonial
avaliação e o monitoramento periódico do desempenho futuro dos seus ativos.
cadas de modo consistente, salvo indicação contrária. As DFs. foram pre- Caixa e equivalentes de caixa
256
165
643
577 Neste contexto, e considerando o disposto no Pronunciamento Técnico CPC
paradas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso
256
165
643
577 01/IAS 36 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, caso existam evidências
dos ativos intangíveis decorrentes das combinações de negócios, é ajustado
claras de que existam ativos registrados por valor não recuperável, ou sempre
Controladora
Consolidado
para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação das DFs. requer o
Passivos ao custo amortizado que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
uso de certas estimativas críticas e o exercício de julgamento por parte da
2019
2018
2019
2018 pode não ser recuperável no futuro, deverá haver o reconhecimento imediato
administração da Cia. e sua controlada no processo de aplicação das políticas Passivos, conforme o balanço patrimonial
da desvalorização por meio da constituição de provisão para perdas. As princicontábeis. Como o julgamento da Administração envolve a determinação de Debêntures
- 35.999 43.814 pais premissas que sustentam as conclusões dos testes de recuperação estão
estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados Fornecedores
5
9 listadas abaixo: Menor nível de unidade geradora de caixa: no caso a opereais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Na preparação das Obrigações fiscais
6
1 ração da própria GEM Assistência Médica Especializada S.A. e respectivas
DFs., a Cia. e sua controlada adotou algumas variáveis e premissas derivadas
5 36.005 43.824 subsidiárias operacionais; Valor recuperável: valor de uso, ou valor equivade sua experiência histórica, dentre outros fatores que entende como razoá- (a) Ativos financeiros: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob a cate- lente aos fluxos de caixa descontados; e Apuração do valor de uso: baseada
veis e relevantes. Os resultados poderiam ser distintos dos estimados sobre goria de custo amortizado. São classificados nessa categoria os ativos que em fluxos de caixa futuros, em moeda constante, trazidos a valor presente por
premissas, variáveis ou condições diferentes. Aquelas áreas que requerem são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de taxa de desconto real e antes dos impostos sobre a renda. Os respectivos flumaior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros. As receitas xos de caixa são estimados com base nos resultados operacionais realizados.
quais premissas e estimativas são significativas para as DFs., estão divulga- com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas Com base nas premissas acima, a Cia. não identificou a necessidade de consdas na nota explicativa 2. 2. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou tituição de provisão para redução do valor recuperável do ativos intagíveis em
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e 31/12/19.” 7. Debêntures:
Consolidado
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expecta- apresentados em outros ganhos/(perdas). As perdas por impairment são apre2019
2018
tivas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 2.1 sentadas em uma conta separada na demonstração do resultado. No reco- Saldo inicial
43.814
Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a nhecimento inicial, a Cia. e sua Controlada mensuram um ativo financeiro ao Obtenção de debêntures
- 43.000
Cia. e sua Controlada fazem estimativas com relação ao futuro. Por definição, valor justo acrescido, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor Provisão de juros
2.389
814
as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis Pagamento de principal
(7.106)
resultados reais. As principais estimativas e premissas com probabilidade de à aquisição do ativo financeiro. Impairment: A Cia. e sua Controlada avaliam, Pagamento de juros
(3.098)
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títu35.999 43.814
próximo exercício social, estão contempladas a seguir. a) Valor justo decor- los de dívida registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment Debênture de emissão da GEM Assistência Médica Especializada S.A. em
rente de aquisição de controladas: Para determinação do valor justo dos aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de 5/09/18, corrigida pelo CDI, com prazo de vencimento em 5/09/2023. 8. Patriativos na combinação de negócios foi feito o uso de técnicas de avaliação. crédito. A Cia. e sua Controlada aplicam a abordagem simplificada conforme mônio Líquido: a) Capital social: O capital social subscrito e integralizado
a Cia. e sua Controlada usam seus julgamentos para escolher diversos mé- permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo em 31/12/19 estava representado por 63.595.897 ações, distribuídas da setodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. guinte forma:
mercado existentes na data do balanço. A Cia. e sua Controlada utilizaram a 4.4.2 Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos finanValor das
análise do fluxo de caixa descontado para cálculo de valor justo, ativos estes ceiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial Sócios
Ações Percentual % Quotas
não negociados em mercados ativos. (b) Perda (impairment) do ágio: Na quando há um direito contratual legalmente aplicável de compensar os valores Fundo de Investimento em Participações
data do balanço, a Cia. e sua Controlada testam eventuais perdas (impair- reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar Multiestratégia Investimento no Exterior
63.596
100%
63.596
ment) no ágio. Os valores recuperáveis do grupo de Unidades Geradoras de o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Um ativo financeiro (ou, quando
63.596
100%
63.596
Caixa (UGC’s) foram determinados com base em cálculos do valor em uso, for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos 9. Despesas gerais e administrativas:
Controladora Consolidado
efetuado com base em estimativas. Esses cálculos utilizam projeções basea- financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos de receber fluxos de
2019 2018 2019 2018
das em orçamentos financeiros realizados pela administração. 3. Gestão de caixa do ativo expiraram, e/ou, quando transferir os seus direitos ou riscos Consumo de telefone
1
risco financeiro: 3.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Cia. e de receber os fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar Viagens e hospedagens
81
9
sua Controlada as expõem a riscos financeiros, principalmente relacionados integralmente os fluxos de caixa recebidos. 4.5 Intangível: a) Mais Valia: Propaganda e publicidade
42
96
5
a risco de crédito, com exposição do caixa e equivalentes e risco de liquidez, Na demonstração consolidada foi registrada como intangível a mais valia so- Consultoria, auditoria contabilidade
65
18
224 2.290
com exposição das debêntures e outros passivos. A gestão de risco é realiza- bre a marca AMO/Clínica AMO, testada na aquisição em setembro de 2018 Honorários advocatícios
4
34
708
da pela tesouraria central da Cia. que identifica, avalia contra eventuais riscos através do método Income Approach – Relief from Royalty Method (RFRM) Tributárias
3
7
1
financeiros. (a) Risco de crédito: Os instrumentos financeiros que sujeitam a conforme PPA emitido por auditoria independente. Este ativo não está sendo
114
18
442 3.014
Cia. e sua Controlada a riscos de crédito referem-se a equivalentes de caixa. amortizado pois foi considerado como intangível de vida útil indefinida. 4.6 10. Resultado financeiro:
Controladora Consolidado
Todas as operações da Cia. e sua Controlada são realizadas com bancos Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil in2019 2018 2019 2018
de reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos. Impairment de ativos definida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados na Receita financeiras
12
3
33
31
financeiros: Estão sujeitos ao modelo de perdas de crédito esperadas o cai- data do balanço para identificar eventual necessidade de redução ao valor Despesas financeiras
(1)
xa e equivalentes de caixa sujeitos às exigências de impairment do CPC 48, recuperável (impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas Juros incorridos sobre debêntures
- (2.389) (814)
a perda por impairment identificada nesses ativos é imaterial. (b) Risco de na data do balanço ou com maior frequência se eventos ou alterações nas
12
3 (2.357) (783)
liquidez: Representa o risco de escassez e dificuldade da Cia. e sua Controla- circunstâncias indicarem um possível impairment. Os ativos que estão sujeitos 11. Resultado de equivalência patrimonial: Controladora Consolidado
da honrar suas dívidas. A Cia. e sua Controlada procura alinhar o vencimento à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que
2019 2018 2019 2018
de suas dívidas com o período de geração de caixa para evitar o descasa- eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode Paquetá Participações S.A.
4.750 (4.061)
mento e gerar a necessidade de maior alavancagem. A tabela a seguir analisa não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor GEM Assistência Médica Especializada S.A.
- 7.463 (264)
os passivos financeiros não derivativos da Cia. e sua Controlada, por faixas contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior en4.750 (4.061) 7.463 (264)
de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do tre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em O resultado de equivalência patrimonial na controladora refere-se à apropriabalanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os valores divulgados uso. Para fins de avaliação do impaiment, os ativos são agrupados nos níveis ção de 100% do resultado da Paquetá Participações S.A. e no consolidado
na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
mais baixos para aos quais existem fluxos de caixa identificáveis separada- refere-se a 40% do resultado da GEM Assistência Médica Especializada S.A.
Controladora 2019
2018 mente (Unidades Geradoras de Caixa [UGCs]). Para fins desse teste, o ágio é 12. Eventos Subsequentes: Em dezembro de 2019, um novo agente de
Até 1
Entre
Entre
alocado para as UGCs ou para os grupos de UGCs que devem se beneficiar Coronavírus (“COVID-19”) foi identificado em Wuhan, China. A Organização
ano 1 e 2 anos 2 e 4 anos Total Total deste, e são identificadas de acordo com o segmento operacional. Os ativos Mundial da Saúde declarou COVID-19 como uma “Emergência em Saúde PúCaixa e equivalentes de caixa
256
256
165 não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, blica de Interesse Internacional”. A GEM Assistência Médica Especializada
Fornecedores
5 são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do S.A. instaurou um comitê de contingência específico para monitorar o impacto
Consolidado 2019
2018 impairment na data do balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado potencial do COVID-19 nos resultados de 2020, e sua principal prioridade conAté 1
Entre
Entre
do exercício não é revertido. 4.7 Fornecedores e outras contas a pagar: As tinua sendo a saúde e a segurança dos pacientes. Com base nas melhores
ano 1 e 2 anos 2 e 4 anos Total Total contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a informações disponíveis, a Cia. e a GEM Assistência Médica Especializada
Caixa e equivalentes de caixa
643
643
577 pagar por mercadorias ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no S.A., estão tomando medidas para reduzir qualquer impacto, sendo alguFornecedores
9 curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se mas delas: • Criação do plano de contingência institucional para instruir os
Obrigações fiscais
6
6
1 o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a colaboradores quanto aos procedimentos e plano de comunicação a serem
Debêntures
35.999 35.999 43.814 pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, adotados; • Negociação de novas condições de pagamento com parceiros e
Derivativos: A Cia. e sua Controlada não operavam com derivativos em reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo adoção de medidas fiscais para preservar caixa; • Ações junto a fornecedores
31/12/19 e 2018. 4. Resumo das principais políticas contábeis: As princi- amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são nor- de suprimentos de forma a garantir o recebimento de medicamentos e matepais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas DFs. estão definidas malmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 4.8 Debêntures: riais médicos; • Restrição de consultas e exames não urgentes, priorizando
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios As debêntures são reconhecidas, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos os pacientes em terapia medicamentosa; • Suspensão temporária de novos
apresentados, salvo disposição em contrário. 4.1 Consolidação: A Cia. con- custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstradas pelo investimentos. Até o presente momento, a GEM Assistência Médica Espesolida a entidade sobre a qual detém o controle, isto é, quando está exposta custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos cializada S.A. tem mantido estável o nível de receita e custos do mês Março,
ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração quando a situação de emergência frente ao COVID-19 se intensificou no Bratem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As seguintes do resultado durante o período em que as debêntures estejam em aberto, sil. A Cia. tem observado uma demanda reprimida em serviços que oferece e
políticas contábeis são aplicadas na elaboração das DFs. consolidadas. 4.1.1 utilizando o método da taxa efetiva de juros. As debêntures são classificadas espera que a partir do segundo semestre de 2020 volte a crescer em número
Controlada: Controlada é toda entidade na qual a Cia. detém o controle, isto como passivo circulante, a menos que a Cia. tenha um direito incondicional atendimentos e receita.
é, quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis de seu envolvi- de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data
Diretor Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque
mento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes do balanço. 4.9 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas:
Diretor: Luiz Guilherme Okido Arakaki: CPF - 343.197.638-74
da investida. A controlada é consolidada a partir da data em que o controle é Reconhecidas quando a Cia. tem uma obrigação presente ou não formaliContador: Marcelo Pfaender de Lima - CRC/RJ 087435/0-0
transferido para a Cia. A consolidação é interrompida a partir da data em que zada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída
Relatório do auditor independente
a Empresa deixa de ter o controle sobre a investida. Transações entre as em- de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser
sobre as DFs. individuais e consolidadas
presas, saldos e ganhos não realizados em transações entre a Cia. e sua Con- estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente
trolada são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados, do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa Aos Administradores e Acionistas Catumbi Participações S.A. e sua controlaa menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São da. Opinião: Examinamos as DFs. individuais da Catumbi Participações S A.
ativo transferido. As políticas contábeis da controlada são alteradas, quando atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respecnecessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Cia. prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
e sua Controlada. Empresas consolidadas: As DFs. consolidadas abrangem legais da Cia. Em 31/12/19 e 2018 a Cia. não apresentou saldos a serem do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
a Cia. e sua controlada, nas quais são mantidas as seguintes participações provisionados. 4.10 Reconhecimento de receitas e despesas: (a) Receita assim como as DFs. consolidadas da Catumbi Participações S A. e sua conem 31 de dezembro:
Participação %
financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, trolada (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidaControlada:
País
2019
2018 usando o método da taxa efetiva de juros. (b) Despesa financeira: A despesa do em 31/12/19 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado,
Paquetá Participações S.A.
Brasil
100
100 financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
Investimento em coligada: Coligadas são as entidades nas quais a Cia. in- taxa efetiva de juros.
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
veste, porém não detém o controle, isto é, quando não está exposta ou tem 5. Caixa e equivalentes de caixa:
Controladora Consolidado notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
direitos a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e não tem
2019 2018 2019 2018 nossa opinião, as DFs. acima referidas apresentam adequadamente, em
capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. A Cia. por meio Caixa
1
1
2
1 todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Catumde sua Controlada detém de forma indireta 40% de participação na GEM As- Aplicações financeiras
255
164
641
576 bi Participações S A. e da Catumbi Participações S A. e sua controlada em
sistência Média Especializada S.A. 4.2 Moeda funcional e moeda de apre256
165
643
577 31/12/19, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de
sentação: As DFs. individuais e consolidadas estão apresentadas em milha- As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus
res de Reais (R$), que é a moeda funcional da Cia. e, também, a moeda de Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo
apresentação da Cia. e sua Controlada. 4.3 Caixa e equivalentes de caixa: de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compro- Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
missos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A Cia. por estes investimentos é registrada como receita financeira.
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor
Participação
Saldo
Saldo pela auditoria das DFs. individuais e consolidadas”. Somos independentes em
6. Investimento:
no capital Investimento
Ajuste de Avaliação Equivalência Investimento relação à Cia. e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes
social total (%)
2018 Aporte de capital
Patrimonial
Patrimonial
2019 previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissioPaquetá Participações S.A.
100,00
40.865
17.309
157
4.750
63.081 nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
Total
40.865
17.309
157
4.750
63.081 demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
Participação
Aquisição de
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nosno capital
Saldo em
Investimento / Ajuste de Avaliação Equivalência Saldo Investi- sa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas
social total (%)
24/01/18 Aporte de capital
Patrimonial
Patrimonial
mento 2019 DFs. individuais e consolidadas: A administração da Cia. é responsável
Paquetá Participações S.A.
100,00
45.572
(646)
(4.061)
40.865 pela elaboração e adequada apresentação das DFs. individuais e consolidaTotal
45.572
(646)
(4.061)
40.865 das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
Na demonstração consolidada, o investimento da Controlada se apresenta conforme abaixo, sendo a GEM uma coligada indireta da CATUMBI:
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
Participação
Saldo
Saldo DFs. livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
no capital Investimento
Ajuste de Avaliação Equivalência Investimento ou erro. Na elaboração das DFs. individuais e consolidadas, a administração
social total (%)
2018 Aporte de capital
Patrimonial
Patrimonial
2019 é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando,
GEM Assistência Médica Especializada S.A.
40,00
18.320
6.803
157
7.463
32.743 divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui18.320
6.803
157
7.463
32.743 dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs., a não
Participação
Aquisição de
Saldo ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou
no capital
Saldo em
Investimento / Ajuste de Avaliação Equivalência Investimento não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operasocial total (%)
24/01/18 Aporte de capital
Patrimonial
Patrimonial
2019 ções. Os responsáveis pela governança da Cia. e sua controlada são aqueles
GEM Assistência Médica Especializada S.A.
40,00
19.230
(646)
(264)
18.320 com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs..
19.230
(646)
(264)
18.320 Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs. individuais e conEm setembro de 2018 a Paquetá Participações S.A. adquiriu 40% do investimento da empresa GEM Assistência Médica Especializada S.A., pelo valor de R$ solidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em MR$
Ativo
Controladora Consolidado
Ativo circulante
Nota 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa
5
256
165
643
577
Adiantamentos
339
339
2
7
Tributos a recuperar e a compensar
Total do ativo circulante
597
165
989
577
Ativo não circulante
Investimentos
6 63.081 40.865 93.614 79.192
Intangível
4.5
- 5.080 5.080
63.081 40.865 98.694 84.272
Total do ativo não circulante
Total do ativo
63.678 41.030 99.683 84.849
Passivo e patrimônio líquido
Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018
Passivo circulante
Fornecedores
5
9
Obrigações fiscais
6
1
5
5
Dividendos obrigatórios
Total do passivo circulante
5
5
11
10
Passivo não circulante
Debêntures
7
- 35.999 43.814
Total do passivo não circulante
- 35.999 43.814
Patrimônio líquido
8
Capital Social
63.596 45.748 63.596 45.748
Prejuízos acumulados
- (4.077)
- (4.077)
Reserva legal
29
29
Reserva de lucros
537
537
(489) (646) (489) (646)
Ajuste de avaliação patrimonial
Total atribuível ao controlador
63.673 41.025 63.673 41.025
63.678 41.030 99.683 84.849
Total do passivo e patrimônio líquido
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CATUMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs..
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs. individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-

CNPJ nº 29.517.139/0001-99
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Cia. e sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Cia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas

até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs. individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas DFs. representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades
de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as DFs. consolidadas.
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Salvador, 22/05/20. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5; Luciano
Jorge Moreira Sampaio Júnior - Contador - CRC 1BA018245/O-1.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
LAVE BEM AS
A DEDO, COM
MÃOS, DEDO
ÁGUA E SABÃO
A DEDO, COM
VÁRIAS VEZES
ÁGUA E SABÃO
AO DIA.
VÁRIAS VEZES
A OCARLOS
D I A . BERTOLAZZI, CHEF
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF
A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
A melhor receita para se
com água e sabão. Também
proteger do coronavírus
vale passar álcool em gel.
é manter as mãos limpas
Fique de olho na informação
com água e sabão. Também
correta e evite as fake news.
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
C OJUNTOS
R O N ASOMOS
VÍRUS
(COVID-19)

(COVID-19)

MAIS
FORTES.
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
ESCANEIE
PARA
INFORMAÇÕES
COM A CÂMERA
ATUALIZADAS.
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
SAIBA MAIS EM
ATUALIZADAS.

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS

OU
PELO
APP
CORONAVIRUS - SUS
SAIBA
MAIS
EM
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Brasileiros depositaram mais que
retiraram da poupança em maio
Foi a maior
captação líquida
para todos os meses
desde o início da
série histórica

No mês passado, os investidores depositaram R$
37,2 bilhões a mais do que
retiraram da aplicação, informou nesta quinta-feira o
Banco Central. Em maio do

ano passado, os brasileiros
tinham sacado R$ 718,7 milhões a mais do que tinham
depositado.
Essa foi a maior captação líquida para todos os
meses desde o início da
série histórica, em 1995.
Com o resultado do mês
passado, a poupança acumula entrada líquida de
R$ 63,9 bilhões nos cinco
primeiros meses do ano.
A aplicação tinha começado o ano no vermelho.
Em janeiro e fevereiro,
os brasileiros retiraram
R$ 15,93 bilhões a mais

do que depositaram. A situação começou a mudar
em março, com o início
da pandemia da covid-19,
quando os depósitos superaram os saques em R$
12,17 bilhões. Em abril, a
poupança captou R$ 30,46
bilhões.
A queda expressiva da
bolsa de valores e a instabilidade em outros investimentos, como títulos do Tesouro,
refletiram-se em maior volume de depósitos na poupança. Por causa da turbulência
no mercado financeiro, os títulos do Tesouro Direto têm

registrado oscilações nas taxas de juros.
Com rendimento de 70%
da Taxa Selic (juros básicos
da economia), a poupança
atraiu mais recursos mesmo com os juros básicos
em queda. Com a Selic no
menor nível da história, o
investimento estava rendendo menos que a inflação no
início do ano. No entanto, a
expectativa de que a inflação caia por causa da crise
econômica provocada pelo
novo coronavírus pode fazer
a aplicação terminar o ano
com rendimento positivo.

Rating para todos os fundos de investimento abertos
Os clientes da Easynvest,
plataforma de investimentos, já podem visualizar a
nota dos fundos de investimentos da prateleira. A avaliação é feita pela Morningstar, empresa de análise de
fundos do mercado, e varia
de uma (1) a cinco (5) estrelas, sendo cinco a nota máxima para as melhores gestões
e desempenhos.
A corretora explica que a
novidade acompanha o histórico da empresa na busca
pela inovação e fomento à
educação financeira, principalmente em cenários de
grandes incertezas e oscilações. Fabio Macedo, diretor
comercial da Easynvest, esclarece que a nota é similar
ao que já é oferecido pelo
mercado em papéis como

Debêntures e de emissores
como os bancos, e que a
ferramenta irá simplificar a
jornada de autosserviço do
investidor.
“Estamos
disponibilizando a classificação para
absolutamente todos os
clientes da nossa base. Temos compromisso sério
com promoção de educação
financeira para que o investidor tome a própria decisão, sem delegar. A pontuação desses ativos na nossa
prateleira permitirá que o
cliente entenda de forma
ainda mais clara o produto
que ele quer comprar, com
mais informação para compor sua carteira e diversificar cada vez mais”, completa Macedo. Em geral,
o mercado disponibiliza a

nota apenas para clientes
de alta renda.
A pontuação será válida
para todos os fundos abertos
- quando o investidor pode
comprar e vender direto para
o gestor - disponíveis na plataforma da Easynvest, sendo
que 50% dos produtos estão
classificados em 4 e 5 estrelas. O rating é atualizado
mensalmente e já está disponível pelo computador e no
aplicativo, tanto para iOS,
quanto para Android.
Em 29 de maio, a corretora anunciou o lançamento
do serviço de contratação
de Previdência Privada pelo
aplicativo (disponível na
App Store e Google Play).
A novidade é uma resposta rápida ao crescimento
de uso de apps impulsiona-

do pelo isolamento social e
tem como objetivo facilitar
a busca por informações
sobre investimentos de longo prazo e sua contratação
em uma mesma tela. Até
então, a opção só era disponibilizada pelo portal.
A integração da categoria no
aplicativo parte da informação de que 70% dos clientes
da corretora acessam a plataforma e realizam aportes por
meio da aplicação mobile.
As informações corroboram
com comportamento global:
a exemplo, uma pesquisa
realizada pela App Annie
apontou que, em fevereiro, a
China registrou crescimento
de 30% em horas de uso de
smartphones quando comparado à média diária de todo o
ano de 2019.

Petrobras receberá navio para escoamento de óleo em julho
A Petrobras irá receber
no dia 14 de junho, em Singapura, o Eagle Petrolina,
primeiro de quatro navios
contratados para atender
à demanda de longo prazo
em operações de offloading
(escoamento de óleo das
plataformas). A previsão é
que o navio chegue ao Brasil no início de julho para
operar na Bacia de Santos.
As demais embarcações
serão entregues em julho,
agosto e outubro. No início
do ano, a Petrobras contratou mais três navios-tanque, com entrega prevista
para 2022.
Os novos navios-tanques
(que são responsáveis por
descarregar o petróleo das
plataformas e transportálos até os terminais em
terra) vão integrar a frota

atual da companhia de 20
embarcações que realizam
cerca de 1.800 offloadings por ano. A embarcação
saiu da Coreia do Sul nesta
quinta-feira, após testes em
alto mar.
“Com a alta produtividade
apresentada pelos campos do
pré-sal, estamos investindo e
preparando nossa infraestrutura logística para o aumento
da produção de petróleo nos
próximos anos. É fundamental sermos competitivos e a
logística tem papel essencial
interligando, com eficiência,
os diversos elos da cadeia
produtiva”, destacou em comunicado, nesta quinta-feira, André Chiarini, diretor de
Logística da estatal. A capacidade atual de escoamento
das plataformas é de 2.067
mil bbl/dia e aumentará para

2.262 mil bbl/dia em 2022.
Com capacidade de armazenamento de 1 milhão
de barris, o Eagle Petrolina
foi projetado sob medida
para a Petrobras pela AET
e construída na Coreia do
Sul. O navio é do tipo Suezmax Dynamic Positioning
(DP2), com propulsores de
alta potência e sistema de
posicionamento dinâmico.
Esse mecanismo permite
estabilizar o navio de forma automática para que
ele fique parado enquanto
recebe o petróleo escoado
dos tanques das plataformas, garantido a segurança
e aumentando a eficiência
da operação. A embarcação
também é equipada com
bombas de carga acionadas
eletricamente para aumentar o aproveitamento de

combustível e, portanto, reduzir os custos da operação.
Petrobras deve receber,
em julho, o primeiro navio
para escoamento de óleo na
Bacia de Santos
A Petrobras irá receber
no dia 14 de junho, em Singapura, o Eagle Petrolina,
primeiro de quatro navios
contratados para atender
à demanda de longo prazo
em operações de offloading
(escoamento de óleo das
plataformas). A previsão é
que o navio chegue ao Brasil no início de julho para
operar na Bacia de Santos.
As demais embarcações
serão entregues em julho,
agosto e outubro. No início
do ano, a Petrobras contratou mais três navios-tanque, com entrega prevista
para 2022.

B3 não faz provisões
a espera de um milagre
Apesar de opor embargos de declaração à sentença que
deu ganho de causa à Receita, a B3 informou que passará,
nas demonstrações financeiras, a atribuir risco de perda
possível de R$ 1,3 bilhão ao processo da incorporação de
ações da Bovespa Holding S/A, mas isso não implicará
provisionamento contábil dos valores dos autos de infração. Durante anos, a B3 acreditava que as chances de
perder esse processo eram remotas e nunca admitiu isso
nas demonstrações financeiras. Agora, o entendimento
mudou, mas a bolsa mantém a posição de que isso não
implicará provisão contábil dos valores da multa. Isso está
difícil de entender. A B3 perdeu e está apenas protelando.
Talvez espere por um milagre.

Moody’s rebaixa a CSN
Para a Moody’s, a deterioração da perspectiva
econômica global, a queda nos preços do petróleo e o
declínio no preço dos ativos são as razões para o choque
de crédito em muitos setores, inclusive o siderúrgico.
Por causa disso, a CSN teve a perspectiva alterada de
estável a negativa pela agência que manteve o rating
B2 em escala global. A alteração reflete expectativa de
que o risco de refinanciamento da empresa continue elevado nos próximos 12 a 18 meses, apesar dos esforços
recentes para rolar os vencimentos da dívida de 2020.
As métricas de crédito da companhia também devem
continuar fracas em 2020 como consequência da queda
acentuada da demanda por aço no Brasil.

Ações da RaiaDrogasil já estão precificadas
Os analistas do Itaú BBA mantiveram a recomendação de compra para as ações da RaiaDrogasil, mas reduziram o preço-alvo de R$ 130 para R$ 116. Apesar de
considerarem a empresa bem posicionada para buscar
maior crescimento e consolidação de mercado, acreditam que as ações já estão precificadas. Sobre a pandemia
do coronavírus, destacaram que a companhia possui
caixa e está bem posicionada para suportar a crises e
obter ganhos de participação no mercado. No entanto,
estará exposta caso a crise tenha uma longa duração. As
ações da RaiaDrograsil são negociadas na faixa de R$
112,50.

Via Varejo quer captar R$ 4 bilhões
A Via Varejo comunicou à Comissão de Valores Mobiliários que vai fazer uma oferta de no mínimo 220
milhões de ações, quantidade que poderá ser acrescido
em mais 35%, ou seja, mais 77 milhões de títulos. Com
essa oferta subsequente, a empresa pretende captar de
R$ 2,96 bilhões até R$ 4 bilhões, levando em conta a
cotação de R$ 13,48 do fechamento do pregão da última
quarta-feira. Segundo a companhia, os recursos serão
destinados para investimentos em tecnologia e logística, além da otimização da estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro.

Centauro definirá o preço
Um ano após realizar a sua oferta inicial de ações, a
Centauro vai oferecer 25 milhões de ações, que pode ser
acrescida em até 35%, dependendo da demanda. Os valores dessa oferta primária de ações da Centauro ainda
serão definidos. Os novos papéis devem começar a ser negociados em 8 de junho.

Ações do IRB sobem e descem muito
Na sessão da quarta-feira, sem nenhum motivo, houve
uma corrida para as ações do IRB, que registraram alta de
25%. Na sessão seguinte, sem justificativas, na abertura
chegaram a valorizar mais 9%. Depois, acabou a euforia e
foram registradas perdas de 3%.

TIM S.A. - Subsidiária Integral
CNPJ/ME 02.421.421/0001-11 - NIRE 333.0032463-1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 5 de maio de 2020, às 11h15. Devido à importância
e à urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi realizada
de forma virtual, conforme previsto no Artigo 25 do Estatuto Social da TIM S.A.
(“Companhia”). PRESENÇA: Participaram da reunião os Srs. Carlo Nardello
e Pietro Labriola e a Sra. Sabrina di Bartolomeo. MESA: Sr. Carlo Nardello
– Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: (1) Tomar
conhecimento sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) relativo ao
1º trimestre de 2020, encerrado em 31 de março de 2020. DELIBERAÇÕES:
Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da
Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões
sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros
registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:
(1) Tomaram conhecimento do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da
Companhia, relativo ao 1º trimestre de 2020, encerrado em 31 de março de
2020, conforme as informações fornecidas pela administração da Companhia
e pelos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores
Independentes S/S (“EY”). O referido relatório foi objeto de revisão limitada
pelos auditores independentes. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na
forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada
e assinada por todos os Conselheiros participantes: Srs. Carlo Nardello e
Pietro Labriola, e Sra. Sabrina di Bartolomeo. Certifico que a presente ata
é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 5 de
maio de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 3875928,
em 22/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta. CNPJ 00.743.065/0001-27. NIRE 33300161899.
Ata da Reunião do Conselho de Adm. Data, hora e local. Às 16h do dia
24/04/20, na sede da Cia, à R da Assembleia,10, 37º andar, sala 3701, Centro,
RJ, RJ. Presença. Participaram da reunião, via conference call, os conselheiros
João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva, Gryecos Attom Valente
Loureiro e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Mesa. Assumiu a presidência dos
trabalhos o Conselheiro Arthur Prado Silva que escolheu a Sra. Marcelle
Vasconcellos para secretariá-lo. Deliberações Tomadas Por Unanimidade.
Preliminarmente ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia, é
necessário esclarecer que em razão da pandemia do Covid-19 foram editadas a
MP nº 931 e a Deliberação CVM 849 que postergaram os prazos de realização
das AGOs até julho de 20 e entrega das Demonstrações Financeiras de 2019
até 31/05/20. Diante da prorrogação da data de entrega das Demonstrações
Financeiras de 2019 e alteração da data da AGOE da Cia, é solicitado neste
ato ao Conselho de Adm uma nova aprovação para fins de publicação nos
jornais e encaminhamento a AGO. Uma vez feito este esclarecimento, os
Conselheiros presentes deliberaram:(i) Aprovar, para encaminhamento à AG,
o Relatório da Adm, o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos
Auditores Independentes) e as respectivas Demonstrações do Resultado,
das Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de Caixa, o Valor Adicionado e
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis apresentados pela Diretoria,
todos relativos ao exercício findo em 31/12/19. Desde já autorizar a publicação
das Demonstrações Financeiras nos jornais Monitor Mercantil e DOERJ; e,(ii)
Aprovar a convocação da próxima AGOE da Cia para o dia 26/05/20, às 11h, na
sede da Cia com a seguinte ordem do dia: Em AGO: 1) Apreciação do Relatório
da Adm e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo
em 31/12/19, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em
conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no DOERJ;
2) Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/19 e destinação do
Lucro Líquido do exercício; Em AGE: 3) Fixação da remuneração anual global
dos administradores para o exercício social de 2020; Encerramento. Nada
mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a
presente ata no livro próprio. RJ, 24/04/20. (ass.) Presidente: Gilmar Dalilo Cezar
Wanderley. Secretária: Marcelle Vasconcellos. Conselheiros: Gilmar Dalilo Cezar
Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva e Gryecos Attom
Valente Loureiro. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. Jucerja
nº 00003874967 em 19/05/20. Bernardo F.S. Berwanger – Secretário Geral.
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Cinco bancos concentram mais 83,7% do crédito e 83,4% dos depósitos
BC espera que
estoque cresça
7,6% em 2020 e
não mais 4,8%
como previsto

Os cinco maiores bancos
do Brasil (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e Santander) ainda exercem concentração de 83,7%% do
mercado de crédito e têm
83,4% dos depósitos totais.
No final de 2018, essas instituições financeiras detinham
84,8% de todas as operações
de crédito e 83,8% dos depósitos bancários. A redução
da concentração ainda é muito pequena. Os dados estão
no Relatório da Economia
Bancária de 2019, divulgado nesta quinta-feira, em
Brasília, pelo Banco Central (BC).
Publicado anualmente, o
relatório faz uma avaliação
do mercado de crédito brasileiro e analisa as condições
de funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Entre os dados positivos, está a
projeção de que o estoque de
crédito cresça 7,6% em 2020
e não mais 4,8%, como previsto anteriormente.
As instituições financeiras ouvidas pelo Banco
Central (bancos comerciais,
bancos múltiplos com carteira comercial e as caixas econômicas) estimam um crescimento de 2,8% no saldo
do crédito para as grandes
empresas, que vinha cain-

do nos últimos anos. Isso
porque essas empresas estavam se financiando diretamente no mercado de
capitais. Mas a crise do
novo coronavírus mudou
essa perspectiva por conta
“da busca por liquidez por
essas empresas e da escassez dos recursos externos”.
No caso das micro e pequenas empresas, que têm
reclamado da dificuldade
de obter crédito durante a
pandemia, os bancos projetam uma alta de 5% dos
empréstimos.
Nova recessão
João Manoel de Pinho
Mello, diretor de organização do sistema financeiro e
resolução do BC, disse que é
de se esperar “algum efeito
das consequências econômico-financeiras da pandemia
sobre a rentabilidade do sistema financeiro”.
“Com a pandemia vai ter
uma mudança na tendência que estava acontecendo
desde 2017. Estávamos em
recuperação de uma recessão e agora entramos em
outra recessão”, observou
diretor de política econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk.
Segundo Kanczuk, o primeiro efeito dessa nova recessão é uma crise de liquidez decorrente da elevação
da busca do crédito. Em sua
opinião, o percentual do crédito em relação ao Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil deve crescer e não por
conta de um “crédito bom”
que busca financiar o consumo e a ampliação da ati-

vidade econômica, mas por
um “crédito ruim” que visa
mesmo minimizar os estragos causados pela pandemia
no orçamento das famílias e
das empresas.
Os bancos projetam uma
inadimplência de 2,8% nas
grandes empresas e de 4,9%
nas micro, pequenas e médias empresas. A taxa de
maus pagadores pode chegar
a 5,9% nos empréstimos que
financiam o consumo das
famílias e a 2,3% no financiamento da casa própria.
São taxas que devem elevar,
portanto, a média da inadimplência associada ao crédito
bancário, que foi de 2,9% no
fim de 2019, segundo o Banco Central.
Juros
As despesas com juros
do cheque especial podem
ser reduzidas em R$ 7,2
bilhões, em 12 meses, em
razão de mudanças na modalidade de crédito. Esse
valor representa 24% das
despesas com juros dessa
modalidade. O BC lembra que o Conselho Monetário Nacional (CMN),
por meio da Resolução
4.765, de 27 de novembro de 2019, redesenhou
o cheque especial. A resolução estabeleceu limite
para taxa de juros (8% ao
mês) e facultou a cobrança de tarifa de até 0,25%
sobre o valor disponibilizado para crédito que
ultrapasse R$500,00. As
regras começaram a valer
neste ano. De acordo com
o documento, as faixas
mais baixas de renda se-

rão mais beneficiadas com
as novas medidas.
A faixa de renda até R$
1,5 mil terá redução de até
116 pontos percentuais no
Custo Efetivo Total (CET –
soma de todos os custos dos
empréstimos, como juros e
tarifas), “refletindo majoritariamente a diminuição na
taxa de juros”.
“O contrário ocorre na
faixa mais alta de renda (acima de R$ 10 mil),
na qual haverá elevação
no CET, que passará a ser
superior ao da faixa mais
baixa de renda em ambos
cenários contrafactuais”,
disse o BC. Para os mais
pobres, a redução na taxa
de juros supera o valor que
passará a ser cobrado pela
tarifa”, acrescentou.
Quanto menor a capacidade de pagamento maior é
a taxa cobrada de juros. Em
dezembro de 2019, os juros
efetivos médios do cheque
especial estavam em 275%
ao ano para indivíduos com
renda abaixo de R$ 1,5 mil
e, em 234% ao ano, para
pessoas com renda acima de
R$ 10 mil. No mesmo período, os limites médios de
crédito para cheque especial
foram de R$1.693,00 e R$
21.422,00 para a menor e a
maior faixa de renda, respectivamente.
Endividados
O relatório também informou que o Brasil tem
cerca de 4,6 milhões de
endividados. Ou seja, pessoas que devem a instituições financeiras mais do
que podem pagar. É o cha-

mado endividamento de
risco, formado por casos
em que há inadimplência,
comprometimento de renda, empréstimos em várias
modalidades e renda abaixo da linha da pobreza.
No país, a população com
carteira de crédito ativa atingiu 85 milhões de tomadores
em dezembro de 2019. Desse total, 5,4% ou 4,6 milhões
de tomadores estavam em
situação de endividamento
de risco, informou hoje (4) o
BC no Relatório de Economia Bancária.
Perfil
De acordo com o relatório, o percentual de endividados de risco é crescente
com a idade, atingindo

7,8% da população endividada acima de 65 anos,
praticamente o dobro do
observado nos tomadores
com até 34 anos (3,8%). Ou
seja, dos 12,4 milhões de
tomadores de crédito com
idade acima de 65 anos, 1
milhão eram endividados
de risco (7,8%). Entre 34
a 54 anos, o percentual é
4,9%, e entre 55 e 65 anos,
7,2%.
Quanto à faixa de renda
mensal, a classe dos tomadores com renda entre R$
5 mil e R$ 10 mil é a que
apresenta a maior parcela de
endividados de risco, 6,5%.
Até R$ 1 mil, o percentual é
5,7%, entre R$ 1 mil e R$ 2
mil, 4,7%, entre R$ 2 mil e
R$ 5 mil, 5,6%, acima de R$
10 mil, 4,7%.

TCU: bancos federais na pandemia
O Tribunal de Contas
da União realizou nesta
quinta-feira, sob a relatoria
do ministro Bruno Dantas,
acompanhamento para verificar a atuação da Caixa
Econômica Federal, Banco
do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste
na gestão de riscos da Covid-19, bem como na mitigação econômica e social
dos seus efeitos.
O TCU verificou que,
em linhas gerais, os bancos
federais apresentaram equilíbrio financeiro até no 1º
trimestre. “Não obstante, a
atual crise de demanda reprimida pode provocar uma
redução na renda das pessoas jurídicas e físicas, de
modo que existe a expectativa de aumento nos índices

de inadimplência”, alertou o
ministro-relator.
“Em relação às medidas,
foi possível observar que,
em geral, os bancos federais direcionaram recursos
próprios para ações que
visam proteger pessoas físicas e jurídicas. Com isso,
visam garantir a manutenção de renda, além de não
majorar o índice de inadimplência no curto prazo”,
explicou o ministro Bruno
Dantas.
A Corte de Contas observou também que os bancos
federais tomaram decisões
estratégicas focadas em
oportunidades de captação
de novos clientes, no atendimento às demandas de micro
e pequenas empresas e em
capital de giro.

