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Estender renda básica traria
impacto 5 vezes maior na economia

Tomaz Silva/ABr

Pagamento até final
de 2020 ajudaria
arrecadação e
recuperação em 2021

O pagamento da renda básica
emergencial (RBE) de R$ 600 por
três meses tem um efeito imediato
sobre o crescimento do PIB, no trimestre, de 0,44% frente a um cenário em que a política não fosse efetivada. Este efeito diminui quando
o benefício é retirado no trimestre
seguinte, com a economia tendo
ligeiro acréscimo de 0,1%. Contudo, o efeito líquido e acumulado da
política no resultado anual é ainda
positivo, em 0,06%.
No caso de extensão da renda básica até o final de 2020,o aumento
imediato do PIB chegaria a 0,55%,
com a manutenção do auxílio até o
fim do ano e impacto de 0,31% até
2021. “Assegurar o benefício até o
fim de 2020 gera um impacto cinco vezes maior ao final de 2021 do
que a manutenção por apenas três
meses”, mostra o estudo “Renda
Básica Emergencial: uma resposta
suficiente para os impactos econômicos da pandemia da Covid-19
no Brasil?”, de Débora Freire, Edson Domingues, Aline Magalhães,
Thiago Simonato e Diego Miyajima, do Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental
Aplicada (Nemea) do Cedeplar–
UFMG.

Renda básica: ganhos sociais e econômicos
O custo da RBE por três meses
estimado no estudo é de R$ 94,4 bilhões. A manutenção do benefício até
o fim de 2020 chegaria a R$ 283,3
bilhões, mantidos constante o número de famílias atendidas. O efeito
permanente nominal (sem considerar
a inflação) na arrecadação de impostos é estimado em torno de R$ 22
bilhões para três meses e de R$ 128
bilhões para três trimestres.
“Assim, três meses de benefício
gerariam um montante de receita
de impostos que cobre 24% do seu
custo, enquanto a manutenção dos
benefícios até o fim de 2020 produziria uma compensação de 45%

do seu custo”, assinala o estudo.
Estender o período da renda básica
geraria um efeito permanente 5,7
vezes maior na arrecadação.
Haveria ganhos também no emprego, com aumento de 0,65% no
primeiro trimestre de adoção do benefício e impacto anual de 0,11%.
No cenário estendido, a taxa de
crescimento do emprego poderia
chegar a 0,81% no final de 2020 e
de 0,31% em 2021.
O impacto do benefício estendido também seria positivo nos
investimentos, por trazer mais confiança aos empresários. “Tornar
o programa de renda emergencial

mais longo pode ter um papel de
melhorar as expectativas quanto à
recuperação da economia na pandemia, tanto do lado do consumo
das famílias como do investimento
das empresas.”
“Face a esses números e aos resultados obtidos nas simulações da
renda emergencial, nos parece que,
apesar do alívio temporário importante às classes de renda mais afetadas, essas medidas representarão
um efeito insuficiente para os impactos que já se mostram na economia. A medida de três meses é
claramente insuficiente”, finalizam
os pesquisadores da UFMG.

Quatro em 10 MPEs precisaram
demitir durante a pandemia

Investimentos tiveram
queda de 32,8% em abril

Levantamento realizado pela
BizCapital com mais de dois mil
empreendedores e constatou que
90% dos empresários foram afetados negativamente pela pandemia.
Desses, 40% tiveram que demitir
de um a três funcionários. No entanto, 49% afirmaram que não precisaram demitir funcionários para
sobreviver.
“Os pequenos empresários estão fazendo o possível para não haver corte de pessoal. Apesar de não
serem maioria, as demissões vêm
acontecendo, infelizmente. Nosso
estudo mostra que a média de demissão por empreendimento é de um
a dois funcionários, mas, como são
pequenas empresas, a média de funcionários por estabelecimento entrevistado é de três. Isso significa que
mais da metade do quadro acaba sendo prejudicado”, explica Francisco
Ferreira, CEO da BizCapital.
Quando analisamos os segmentos é possível perceber que bares,
lanchonetes e restaurantes, possuem uma média de demissão de
dois funcionários por estabeleci-

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) informou,
nesta segunda-feira, que o indicador de Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF) caiu 32,8%, no mês
de abril, na comparação com o
mesmo período do ano passado. Na
comparação com março deste ano,
houve queda de 27,5%.
O Indicador de Formação Bruta
de Capital Fixo mede os investimentos no aumento da capacidade
produtiva da economia e na reposição da depreciação do seu estoque
de capital fixo. Apesar dos investimentos terem crescido 0,2% no
acumulado em 12 meses, o resultado mostra o impacto econômico da
pandemia de Covid-19. O trimestre
móvel encerrado em abril fechou

mento, bem como o setor de turismo e transporte. Esse dado revela
que essas atividades foram bastante
impactadas com a redução do faturamento e das demandas. “Para se
ter uma ideia, o setor de turismo e
transporte teve, em média, 72% de
queda na receita no mês de maio,
enquanto que os serviços de beleza, 68%. Até mesmo os bares e
restaurantes, que que reforçaram
sua produtividade ou começaram
a usar delivery, tiveram uma perda
de 62% no faturamento”, explica.
A pesquisa aponta também que
empresas com menos receitas acabam sendo afetadas diretamente.
Cerca de 60% dos negócios que demitiram entre um a três funcionários, possuem uma receita mensal
menor que R$ 50 mil. Já as empresas com receita maior que R$ 200
mil, foram 7%. “A verdade é que as
micro e pequenas empresas foram
muito prejudicadas, mas estão buscando capital para manter os seus
negócios e conseguir retomar no
segundo semestre”, finaliza Francisco Ferreira.
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com queda de 11%.
A FBCF é composta por máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos. Em abril,
houve queda de 39,4% nos investimentos em máquinas e equipamentos, na comparação com o mês de
março. A produção nacional desses
bens teve retração de 43,4%, enquanto a importação recuou 27,6%.
A construção civil também apresentou resultado negativo em abril
(-19,6%), assim como os outros ativos fixos (-15%).
Na comparação com abril de
2019, a queda nos investimentos
atingiu todos os segmentos: máquinas e equipamentos (-46%),
construção civil (-25,6%) e outros
ativos fixos (-19,1%).

Fed faz mudanças no programa de
empréstimo para pequenas empresas
Na segunda-feira, o Federal Reserve
Board (Fed, o banco central americano) fez algumas mudanças no Main
Street Lending Program, seu programa
de empréstimos, para permitir que uma
maior quantidade de pequenas e médias empresas possam receber apoio. O
Fed implementou algumas facilidades,
como reduzir o montante mínimo para
determinados empréstimos de US$
500 mil para US$ 250 mil, aumentar o
limite máximo, elevar o prazo de cada
opção de empréstimo para cinco anos
(era de quatro anos), estender o perío-

do de reembolso adiando o pagamento
por dois anos, em vez de um; e aumentou a participação do Banco Central
para 95% para todos os empréstimos.
“Apoiar pequenas e médias empresas
para que estejam prontas para reabrir e
recontratar trabalhadores ajudará a promover ampla recuperação econômica”,
disse o presidente do Federal Reserve,
Jerome H. Powell. “Estou confiante de
que as mudanças que estamos fazendo
melhorarão a capacidade do Main Street
Lending Program de apoiar o emprego
durante este período difícil”.

Cedae: alternativa
é bem mais
lucrativa que
privatização
A etapa de consulta pública do
processo de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) terá
início, nesta terça-feira, e se estenderá por 30 dias. Durante esse período, o Governo do Estado do Rio
de Janeiro receberá sugestões sobre
o modelo, elaborado pelo Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Entretanto, de acordo com o expresidente da Cedae Wagner Victer,
na coluna Fatos & Comentários, do
Monitor Mercantil, do último dia
3, há uma alternativa para evitar a
privatização da estatal. Trata-se da
substituição das garantias dadas
ao empréstimo feito pelo Governo
Federal por recursos que virão para
ressarcimento das perdas da Lei
Kandir. A proposta virou o Projeto de Lei 2706/2020, apresentado
pelos deputados estaduais André
Ceciliano, Gustavo Schmidt, Luiz
Paulo e Lucinha.
“Até do ponto de vista financeiro, isso seria uma ação excepcional
para o Estado do Rio, pois o que
a Cedae irá lucrar nos próximos
17 anos, que é o período de crédito desses recursos, será algo da
ordem, pela média de lucro anual,
equivalente a R$ 20 bilhões, o que
é um valor pelo menos cinco vezes
superior ao que foi dado em garantia na operação bancária”, explica
Victer.
“A venda da Cedae, inclusive na
forma como é divulgada hoje, é totalmente inoportuna e não trará os
benefícios alegados; ao contrário
trará problemas operacionais”, afirma o engenheiro.
Já estão marcadas duas audiências públicas sobre o processo de
privatização, que serão realizadas
pelo aplicativo de transmissões ao
vivo Zoom. A primeira delas está
programada para 25 de junho, às
10h, e a segunda, para 6 de julho,
também às 10h.
A Cedae atende a 64 municípios
do Estado do Rio, incluindo a capital, e o modelo de concessão à
iniciativa privada prevê a divisão
dessas áreas em quatro blocos, cada
um deles com áreas de menor e
maior necessidade de investimento
em saneamento.
As exigências dos contratos elaborados incluem que as empresas
privadas que assumam os serviços
invistam R$ 33,5 bilhões de investimentos até o fim da privatização,
prevista para durar 35 anos.
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As babás de branco e o racismo enrustido
A questão do racismo pelo assassinato frente as câmeras de George
Floyd e, aqui no Brasil, pelo assassinato do jovem João Pedro, em São
Gonçalo, merece concretamente uma
grande reflexão do quanto o racismo
está impregnado na nossa sociedade
contemporânea.
Tenho uma vida na qual me orgulho
de, em muitas atividades que realizei,
ter ajudado no combate ao preconceito pela formação que recebi dos meus
pais, Francisco e Leda, e em especial
por ter e conviver até hoje com minha
mãe negra, Elizia, que me criou praticamente desde que nasci e me fez abolir os preconceitos que normalmente
forjam um jovem no convívio de uma
sociedade branca.
Em 2001, ainda como secretário de
Energia, Indústria Naval e Petróleo,
tive oportunidade, no Governo Anthony Garotinho, de participar efetivamente da criação da primeira Lei de
Cotas Raciais no Brasil, com alguns
outros secretários, como Wanderley
de Souza, Ciência e Tecnologia, e especialmente com um grande ícone no
combate ao preconceito racial, o então
secretário e saudoso Abdias do Nascimento.
Na discussão de uma legislação
de sistema de cotas para ingresso em
universidade, pioneiramente criamos,
na Uerj, a primeira cota racial, vivenciando uma grande resistência ao estabelecimento de posições afirmativas
contra o preconceito racial, inclusive
muitas vindo do próprio meio universitário.
Por força do destino, e por,
além de ter estudado Engenharia
na UFRJ, também ter me graduado em Administração na Uerj, fui
escolhido pelo projeto de cotas raciais como um dos palestrantes que
defenderia a questão das cotas em
debates, certamente uma mensagem subliminar por ser de cabelos
e olhos claros e por ter contado minha trajetória de vida, de ter presenciado o preconceito que minha
mãe negra, Elizia, vivenciou.

O modelo de Cotas Raciais do Rio
de Janeiro se desdobrou para ser copiado por diversos outros estados,
inclusive pelo Governo Federal. Posteriormente, a Lei Fluminense teve
questionamento no STF, que confirmou sua total constitucionalidade.
No ano de 2018, Deus me ofereceu
a oportunidade, ainda como secretário
de Educação, no final da vigência de
um dos seus períodos, de ter contribuído fazendo a exposição de motivos
para a renovação da Lei de Cotas por
mais de 10 anos para ser aprovada na
Alerj, até porque a Lei de Cotas impacta diretamente a vida do jovem que
cursa o ensino médio na rede pública
estadual.

Combate ao
preconceito deve
ser diário e adotado
com simples medidas
afirmativas
O aprendizado que tenho em relação a essas questões e que tenho
conversado muito com uma amiga de
infância que é a doutora e socióloga
Vânia Penha Lopes, expert e autora
de livros sobre o tema, é que o mais
importante não se trata do discurso,
mas sim do combate por ações ao preconceito racial, que deve ser diário e
adotado com simples medidas afirmativas, que muitas vezes a sociedade
olha no dia a dia e aceita, muitas vezes
de forma velada.
Uma das questões básicas de preconceito racial e social enrustidas, ou
de uma submissão clara a um processo de domínio, é o que acontece em
muitos condomínios, casas de luxo e
clubes que estabelecem que as tradicionais babás tenham que se vestir de
branco para uma diferenciação. Particularmente acho esse processo repugnante, já comentei com amigos que

têm essa prática e que travestem ela da
simples desculpa de que é um uniforme que inclusive interessa às babás.
Acho que, emblematicamente nesse momento, clubes e condomínios
deveriam proibir e abolir práticas de
diferenciação, normalmente aplicada
a jovens de baixo poder aquisitivo,
especialmente pretas e pardas de condição social menos favorável e de regiões pobres do Brasil. Ou seja, aquela
prática de diferenciação da casa grande e senzala deve ser abolida de vez,
começando em nossas atitudes diárias.
A exigência de que tais práticas
aconteçam ainda em clubes da elite é
algo inaceitável e considero que pessoas que ainda adotam essas práticas
deveriam ter vergonha e particularmente, caso queiram realmente ajudar,
contribuam para a roupa do dia a dia
de maneira que ela não se diferencie
pela cor da sua pele, cor do seu uniforme.
Babás de branco não é uma atitude
ilegal, porém é um ato de racismo velado, e se queremos combatê-lo devemos eliminar tais práticas e comentar
até com amigos que não tenham essa
percepção para que parem de adotar
essa medida, buscar com que as escolas mostrem para seus alunos como tal
prática é constrangedora e lutar para
que clubes que fazem tal exigência
modifiquem, como um ato que lhes
envergonham. São com pequenas medidas que vamos conseguir, progressivamente, fazer a quebra de preconceitos existentes em nosso país, muitas
vezes em caráter social, como eram
os famosos elevadores de serviços somente para empregados.
Que nossas babás possam usar roupas que quiserem, em especial as coloridas, como também roupas de grife,
e isso certamente fará bem para todos,
inclusive para as jovens crianças que
são cuidadas por elas, pois crescerão
sem cultivar esse preconceito desde a
sua tenra infância.

 Wagner Victer
Engenheiro, administrador e jornalista.

Não deixe sua declaração de IR para a última hora
Neste ano, o prazo para entrega
da declaração do Imposto de Renda 2020 termina em 30 de junho;
os contribuintes devem ter isso em
mente para não deixar para a última
hora. Fazer a declaração com antecedência e sem pressa diminui as
chances de erros de preenchimento
e, consequentemente, o risco de cair
na malha final.
Este ano, por conta da pandemia, os contribuintes foram beneficiados pela RFB para o acerto de contas com o Fisco, mas é
necessário ficar atento ao prazo,
pois pequenos deslizes, incorreções e omissões não-intencionais
na declaração do IR podem ser
suficientes para reter o contribuinte na fila de espera por uma
análise mais apurada.
Importante ressaltar que o contribuinte deverá revisar a declaração,
observar se todos os documentos
lançados estão corretos, analisar se
faltou alguma informação ou mesmo
algum informe para ser lançado e fazer comparações importantes como
qual modelo optar, se o completo ou
o simplificado, se declara em conjunto ou separado; enfim, há inúmeros detalhes para executar a declaração com eficiência.

Vale lembrar que o Fisco é um
verdadeiro “RX do Contribuinte”, todas as informações e dados
são cruzadas com diversas fontes.
Acompanhem os principais motivos para não deixar a declaração
do IR para a última hora:

Quem declara por
último, recebe por
último, havendo uma
eventual restituição
– Rede congestionada: deixar para
os minutos finais e entrar em pânico
por conta da rede congestionada.
– Erros de digitação: a pressa é
inimiga da perfeição
– Malha Fina: cair na Malha Fina
é um verdadeiro transtorno, por conta de qualquer motivo aqui comentado.
– Documentos: estes, com certeza, já devem estar de posse do contribuinte, e caso não tenha localizado os documentos indispensáveis, é
bom se apressar.
– Decidir o modelo mais justo
para a declaração: muitas vezes

é necessário testar qual o modelo
ficará de acordo com cada contribuinte.
– Falta de orientação: existem
muitos casos que se faz necessário a
presença de um profissional qualificado para este acerto de contas com
o Fisco.
– Restituição: a análise das declarações é feita por ordem de chegada
na RFB, portanto, quem declara por
último, recebe por último havendo
uma eventual restituição.
– Checagem: revisar a declaração
é essencial antes de enviar para a
RFB.
– Multa: perdendo o prazo de
envio da DIRPF está sujeito ao pagamento de multa que varia entre o
valor mínimo de R$ 165,74 a 20%
do valor do imposto devido. Além de
ficar com o CPF impossibilitado de
contrair empréstimos, tirar passaportes, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel e até prestar
concurso público até a regularização
da situação.
Fica a dica, não deixe para última hora este ajuste de contas com o
Leão, pois ele não perdoa!

 André Adolfo
Diretor da BWA Global.

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

A crise remuneratória
dos direitos autorais
trazida pela Covid-19
A pandemia instaurada
pela proliferação da Covid-19
demandou medidas de isolamento social que afetaram o
cotidiano de todos, impactando de sobremaneira a indústria do entretenimento musical, cuja arrecadação depende
muito de shows e eventos, ou
seja, aglomerações. Portanto,
a restrição da comunicação
musical às lives e serviços de
streaming implicou signiﬁcativa diminuição da receita
auferida principalmente pelos
compositores e titulares de direitos autorais que não estão
em maior destaque no segmento.
Como se sabe, nem todo
o artista lucra com polpudos
contratos envolvendo divulgação de sua imagem e performances, altos cachês com
shows e aparições públicas,
em TV ou em campanhas publicitárias. Muitos, para não
dizer a maioria, são modestos
– porém talentosos – compositores, intérpretes, musicistas e
produtores que obtêm receitas sobre suas criações com
royalties e remunerações pela
utilização de suas obras por
outros artistas em incontáveis
shows Brasil adentro e mundo
afora.
Com o agravamento do
cenário e a crise mundial
vivida, ensejando lockdowns
e período de quarentena, os
eventos mais rentáveis, como
shows, festas e festivais tiveram que ser cancelados ou
adiados, trazendo obstáculos
à fruição econômica das composições e obras desses artistas menos evidentes. Embora
as lives nacionais tenham batido recordes de audiência e
atraído a atenção e patrocínio
de diversas empresas e marcas famosas, obviamente a
arrecadação e consequente
distribuição caíram vertiginosamente.
Isto porque, no Brasil, a
remuneração dos direitos
autorais e os que lhes são
conexos é feita pelo sistema
institucional, concentrada na
competência do Escritório
Central de Arrecadação e
Distribuição – Ecad, que congrega entidades associativas
de titulares de direitos autorais. Para tanto, o Ecad se
utiliza de meios e parâmetros
para a aferição e distribuição
de valores correspondentes
às receitas advindas de diversos tipos de execuções públicas das obras desses autores,
sendo os valores repassados
pelas associações proporcionalmente aos artistas associados.
No entanto, essas execuções
públicas, incluindo as sem
ﬁns lucrativos, foram drasticamente interrompidas pela
quarentena. Resultado disso é
a alarmante previsão de uma
queda de pelo menos R$ 150
milhões em arrecadação com
direitos autorais, o que é grave
e preocupante para os artistas
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de menor visibilidade, que têm
suas receitas compostas por
essas arrecadações e distribuições. Mesmo com as lives,
sobre as quais também incide
a arrecadação do Ecad por utilizarem serviço de streaming,
o montante não se compara
ao arrecadado com shows e
megaeventos.
Por causa disso, surgiu a
iniciativa “Juntos pela Música”, fruto da parceria entre
o popular serviço de streaming musical Spotify e a União
Brasileira de Compositores –
UBC, que ﬁzeram um aporte
conjunto inicial de R$ 1 milhão, constituindo um fundo de
apoio a artistas prejudicados
pela queda brusca de arrecadação. Essa iniciativa é parte da
campanha internacional “Spotify Covid-19 Music Relief”,
apadrinhada por Alceu Valença e que conta com apoio
de outros expressivos artistas
como Diogo Nogueira, Ivete
Sangalo, Caetano Veloso e
Erasmo Carlos.
Com o intuito de combater
os efeitos do Covid-19 neste
mercado, também foi proposta uma emenda à Medida
Provisória 948, de 8 de abril
de 2020, que buscou alterar a
redação do §1º, do artigo 98,
da Lei 9.610/98 para isentar
os produtores da arrecadação
do Ecad nesse período, transferindo a responsabilidade
para o intérprete em execuções
(como as lives), podendo retirarar receita de alguns artistas
menos prestigiados.
A proposição gerou reações de contrariedade, como
a da artista Anitta, que inclusive discutiu publicamente
com o parlamentar autor da
Emenda, alegando que a isenção traria prejuízos à classe
artística. O Ecad também repudiou a proposição, emitindo nota oﬁcial entendendo
ser uma medida temerária,
não sendo a MP 948/2020,
medida essa excepcional, o
meio adequado para debater a
remuneração do setor, ainda
mais em favorecimento aos
promotores de eventos. Em
razão de tais manifestações,
houve a retirada da emenda
diante desta polêmica.
Portanto, estamos diante
de um cenário que deve fazer
todo o segmento repensar a
forma como remunera os artistas que compõem o riquíssimo
panorama musical brasileiro.
Medidas paliativas, como as
iniciativas propostas por particulares, apesar de bem-vindas, não se sustentarão a longo
prazo, devendo o debate se dar
de forma abrangente na sociedade e com ampla discussão
entre a indústria musical e os
segmentos com os quais se relaciona, podendo muito bem se
constituir como um legado da
quarentena.

 Paulo Armando
Innocente de Souza
Sócio da Daniel Advogados.
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‘Toma lá e dá cá’ atinge ideologia
Empresários
movimentam para
angariar recursos
para Olavo de
Carvalho

Indústria do Rio perdeu dobro
de empregos da nacional
Mais um candidato à presidência da Federação das
Indústrias do Rio (Firjan) lança seu programa. Depois
de Mauro Campos, presidente do Sinduscon Sul Fluminense (Sindicato da Construção), agora é a vez de Angela
Costa, presidente da Associação Comercial (ACRJ) e do
Sindicato da Indústria de Papel e Papelão no estado (Sinpapel).
Angela começa assinalando que “a grande maioria
das empresas não tem percebido a presença da Federação na defesa dos interesses que importam à indústria
fluminense”. A indústria do Rio perdeu 268 mil postos de
trabalho entre 2014 e 2018, “uma redução inimaginável
de 32%, quase o dobro do Brasil (17%), afetando a arrecadação compulsória do Sesi e Senai”, alerta a candidata.
Embora reconheça que a extinção da contribuição sindical afetou receita de sindicatos e da Firjan, Angela destaca que a situação financeira da Firjan deteriora-se há
cinco anos. “A receita do Sesi/Senai no último mandato
do atual presidente caiu 26% em termos reais. O saldo
em caixa de nossas instituições diminuiu 25%. E o Patrimônio Líquido teve seu valor reduzido em 33%!”
“Precisamos trazer de volta aquele espírito transformador, que entusiasma e une a todos que desejam cooperar para termos uma Firjan mais eficiente e presente,
mais efetiva no cotidiano das empresas”, conclama Angela Costa.

Marcha virtual
A Frente pela Vida realizará nesta terça a #MarchaPelaVida. O objetivo é ocupar as redes com atividades
que reforcem a importância de defender a ciência, o
SUS, a solidariedade e a democracia: valores fundamentais para garantir a vida e a saúde de todos os brasileiros
e enfrentar a pandemia de coronavírus. Haverá tuitaço às
12h, painel unificado às 13h e ato político às 16h.
Às 9h, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco) receberá o seminário da Rede em Pesquisa à Atenção Primária à Saúde (Rede APS/Abrasco)
“Experiências de fortalecimento da Estratégia Saúde
da Família para o enfrentamento da Covid-19: o que
podemos aprender?”, na TV Abrasco, no Youtube.

O que é ruim a gente esconde
Bolsonaro poderia dar destaque a seus informes de
“inteligência”, de que tanto alega necessitar. Por exemplo, o levantamento da Abin sobre subnotificação de casos de Covid-19. Em Minas Gerais, o número de casos
suspeitos ao final de abril era 30 vezes maior do que o
de confirmados. Enquanto isso, as mortes por Síndrome
Respiratória Agura Grave (SRAG) cresceram 648% em
relação ao mesmo mês de 2019.
Esses números poderiam ser repassados ao 01, que
representou ao MP pedindo investigação sobre as notificações de mortes por coronavírus.

Não posso respirar
Estados Unidos (ou, de forma mais ampla, sistema financeiro internacional), tirem o joelho dos pescoços do
resto do mundo! Não podemos respirar!

Rápidas
A OAB Nacional promoverá nesta terça-feira, às 17h,
live no Youtube para discutir a “Tributação dos Árbitros”, no Youtube: youtube.com/user/conselhofederaldaoab *** Às 18h, a especialista em desenvolvimento
de pessoas e líderes Ana Paula Alfredo realiza a live “O
líder tem que saber tudo?”, no canal Agrégat do Youtube
(youtube.com/watch?v=Xzsb9PPQEgc) *** “O que
esperar do mercado de ações no 2º semestre, pós-pandemia” será o tema abordado na live também nesta terça
que terá como protagonistas o fundador da Guepardo
Investimentos, Octávio Ferreira, e o sócio fundador da
iHUB Investimentos, Paulo Cunha. Às 17h30, no instagram @paulocunhaihub *** Também nesta terça, a partir das 18h, bate-papo virtual com Lyza Oliv e Vanessa
Teixeira sobre “Os desafios da direção de fotografia e
produção de moda”, em youtube.com/channel/UCm3TSP7n4fciBnYL_IdgzQ *** A Aasp promoverá nesta
terça, às 14h, o webinar gratuito “A utilização das mídias e do Direito Penal como eventuais catalisadores das
crises democráticas”, com advogados e o jornalista Reinaldo Azevedo. Inscrições: mla.bs/f1d74a5b. E às 17h,
o“Teoria do adimplemento substancial na pandemia”. Inscrições: mla.bs/22e408ff *** No próximo dia 16, a doutora em Educação pela PUC-Rio Andrea Ramal será uma
das palestrantes do Congresso “De Repente, Professor
Online”, promovido pelo GEN Educação *** A EdUerj
dá início a sua campanha de captação de originais para
publicação, em todas as áreas do conhecimento. Mais detalhes em eduerj.com/eng/?page_id=21417

Para acalmar a ira do
“guru” ideológico da família
do presidente da República,
o empresário Luciano Hang,
dono da rede de lojas Havan,
apelou a um grupo de empresários solicitando recursos para Olavo de Carvalho
em um grupo de WhatsApp.
Há dez dias, Hang foi um
dos alvos de busca da Polícia Federal no âmbito do
inquérito das fake news, no
qual é um dos investigados.
“Temos que ajudá-lo financeiramente. Está chateado,
precisa de mais ajuda para
continuar lutando pelo Brasil”, escreveu Hang.
Ele foi contestado. Uma
pessoa respondeu: “Pede
para ele vir ao Brasil, então.
De longe, é fácil.” Outra reagiu: “Deve estar ficando louco.” “Ele vive de criar polêmica. Em cada uma criada,

ele consegue vender cursos
online para incautos. Vejo
como má-fé”, disse um terceiro participante do grupo.
Caixinha
Esses esforço financeiro
deve-se ao descontrole de
Olavo de Carvalho que, incomodado com a postura do
seu aliado ideológico desde
as campanhas eleitorais Jair
Bolsonaro, usou as redes
sociais neste domingo para
lançar uma série de insultos contra o presidente da
República Em vídeo o escritor afirma que o chefe do
Executivo nunca agiu para
“defendê-lo” e apenas “se
aproveitou” dele. Foi mais
além ao afirmar que Bolsonaro não está “agindo contra
os bandidos”. e ameaçou:
“Continue covarde e eu derrubo essa merda de governo
aconselhado por generais
covardes ou vendidos”.
Mas tarde, o astrólogo, que
vive nos EUA, voltou atrás
nas críticas afirmando que
está “cem por cento” com o
ex-capitão. “Ele é que não
está”, acrescentou. “Posso
lutar e até morrer pelo Bolsonaro, mas puxar o saco
dele quando ele erra gravemente contra ele mesmo, ah,

isso eu não vou fazer”, disse
o guru do bolsonarismo.
No vídeo anterior, Olavo
xinga o presidente, reclama
de ter sido atacado nas redes e não ter sido defendido
e afirma que vai derrubar o
governo do até então aliado. O guru também despeja ofensas a Luciano Hang,
dono das lojas Havan, e o
chama de “palhaço”.
“O gabinete do ódio foi
inventado contra mim e não
contra Bolsonaro”, diz. A seguir, pergunta, furioso: “O
que este Bolsonaro fez pra
me defender? Chega lá e me
dá uma condecoraçãozinha.
Enfia a condecoração no
seu .... Se você não é capaz
de me defender contra essa
gente toda, eu não quero a
tua amizade”, diz no vídeo.
Carvalho refere-se a uma
lista de agraciados onde
consta seu nome que, segundo palavras de Jair Bolsonaro, passou por “um filtro do
Itamaraty”. Mas a escolha
do ideólogo de extremadireita para receber o mais
alto grau da condecoração,
de Grã-Cruz, foi uma determinação para o presidente
tentar “apaziguar” a briga
entre as alas ideológica e
militar do governo, segundo um de seus interlocutores

mais próximos. Desafeto de
Carvalho, o vice-presidente
Hamilton Mourão recebeu
a mesma honraria. A Ordem
foi criada em 1963 para “distinguir serviços meritórios e
virtudes cívicas”.
Ala militar
Quando afirma que “continue covarde e eu derrubo
essa merda de governo aconselhado por generais covardes ou vendidos”, Carvalho
referiu-se ao ataque que.
fez oa general Carlos Alberto Santos Cruz, ministro
da Secretaria de Governo,
afirmando que ele “fofoca e
difama pelas costas”. Santos
Cruz, por sua vez, classificou o ideólogo de “desocupado esquizofrênico”.
Bolsonaro teve de ir a público ontem para pôr panos
quentes outra vez em novo
fogo amigo entre aliados.
O general Villas Bôas, excomandante do Exército,
saiu em defesa do colega de
patente classificando Carvalho de “Trótski de direita”,
em referência a um dos líderes da Revolução Russa.
Bolsonaro minimizou: “Não
existe grupo de militares
nem grupo de olavos aqui.
Tudo é um time só”.

Exportações na primeira semana de junho caem 13,2%
A balança comercial brasileira registrou superávit de
US$ 1,787 bilhão e corrente
de comércio de US$ 6,626
bilhões, na primeira semana
de junho de 2020 - com cinco
dias úteis -, como resultado
de exportações no valor de
US$ 4,207 bilhões e importações de US$ 2,419 bilhões.
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério
da Economia. No acumulado
do ano, as exportações totalizam US$ 88,724 bilhões e
as importações, US$ 71,365
bilhões, com saldo positivo
de US$ 17,359 bilhões e corrente de comércio de US$
160,089 bilhões.
Nas exportações, comparadas a média até a primeira semana de junho de 2020
(US$ 841,33 milhões) com
a de junho de 2019 (US$
968,74 milhões), houve queda de -13,2%, em razão da
diminuição nas vendas da Indústria Extrativista (-35,1%)
e dos produtos da Indústria
de Transformação (-18,0%).

Por outro lado, aumentaram
as vendas em Agropecuária
(24,6%).
A queda nas exportações
foi puxada, principalmente,
pela diminuição das vendas
dos seguintes produtos da
Indústria Extrativista: Óleos brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos, crus
(-75,6%); Minério de ferro e
seus concentrados (-14,1%);
Outros minérios e concentrados dos metais de base
(-41,5% ); Pedra, areia e cascalho (-46,1%) e Minérios
de alumínio e seus concentrados (-21,4%).
Da mesma forma, também
houve diminuição nas vendas dos produtos da Indústria
de Transformação a seguir:
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas,
refrigeradas ou congeladas
(-43,9%); Aeronaves e outros equipamentos, incluindo
suas partes (-91,5%); Ferrogusa, spiegel, ferro-esponja,
grânulos e pó de ferro ou aço
e ferro-ligas (-52,2%); Motores e máquinas não elétricos, e suas partes - exceto

motores de pistão e geradores (-84,3%) e Instalações e
equipamentos de engenharia
civil e contrutores, e suas
partes (-52,6%).
Nas importações, a média diária até a primeira
semana de junho de 2020
(US$ 483,89 milhões), ficou 29,4% abaixo da média
de junho do ano passado
(US$ 685,72 milhões). Nesse comparativo, caíram os
gastos nas compras, principalmente, com Agropecuária
(-27,2%), Indústria Extrativa ( -21,7%) e produtos da
Indústria de Transformação
(-29,9%).
A queda das importações
foi puxada, principalmente,
pela diminuição das compras dos seguintes produtos
agropecuários: Trigo e centeio, não moídos (-39,0%);
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (-57,6%);
Látex, borracha natural,
balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (
-58,6%); Frutas e nozes não
oleaginosas, frescas ou secas (-34,3%) e Milho não

moído, exceto milho doce (
-89,4%). Na Indústria Extrativa, a queda das importações
ocorreu, principalmente, pela
diminuição nas compras de
Gás natural, liquefeito ou não
(-100,0%); Óleos brutos de
petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-9,2%); Outros minérios e concentrados
dos metais de base (-88,2%);
Carvão, mesmo em pó, mas
não aglomerado (-10,2%)
e Outros minerais em bruto
(-24,8%).
Por fim, na Indústria de
Transformação, a queda das
importações se deu, principalmente, pela diminuição
de compras com Óleos combustíveis de petróleo ou de
minerais betuminosos, exceto óleos brutos (-61,7%);
Partes e acessórios dos veículos automotivos (-58,6%);
Adubos ou fertilizantes químicos, exceto fertilizantes
brutos (-25,0%); Veículos
automóveis para transporte
de mercadorias e usos especiais (-76,1%) e Veículos
automóveis de passageiros
(-68,7%).

Covid-19: Cuba passa 9 dias sem registrar mortes
Cuba está há nove dias
sem registrar nenhuma morte
em decorrência do coronavírus, informou nesta segundafeira Francisco Durán, diretor
nacional de epidemiologia do
Ministério da Saúde Pública
do país. Durán anunciou, ainda, que o país registrou ape-

nas nove casos de covid-19
nas últimas 24h.. No final de
semana, o presidente cubano
Miguel Díaz-Canel disse que
o vírus estava “sob controle”
em Cuba e que o governo
logo anunciaria medidas para
reabrir gradualmente a ilha.
Desde o surto, as autori-

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF: 18.593.815/0001-97 - NIRE: 33.3.0031102-5
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em vista ao aviso de acionistas divulgado na data 05 de junho de 2020, a Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada na data de 12 de junho de 2020 foi cancelada com
o objetivo de novas matérias serem incluídas na ordem do dia, razão pela qual os Srs.
Acionistas ficam convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia a ser realizada em 26 de junho de 2020, às 11hrs, na sede da Companhia,
para deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (i) Aprovar o Plano de
Opção de Compra de Ações da Companhia; (ii) Alterar a redação do inciso ix do Artigo
10 do Estatuto Social da Companhia com o objetivo de prever a exclusão da decisão de
recompra de ações como matéria a ser deliberada pela assembleia geral extraordinária
da Companhia; (iii) Incluir disposição no Estatuto Social da Companhia que permita o
Conselho de Administração a autorizar a aquisição, pela Companhia, de suas próprias
ações para permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação;
(iv) Consolidar o Estatuto social da Companhia de forma a refletir as alterações
acima indicadas. Informações Gerais: Os acionistas encontrarão os documentos e
informações obrigatórias, incluindo a proposta da administração, conforme previsto na
Lei nº 6.404/1976 e na Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor
entendimento da matéria acima, disponíveis no escritório da Companhia, na Avenida
Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepágua, CEP 22.760-401, no
seusite(www.priner.com.br)enossitesdaCVM(www.cvm.gov.br)edaB3S.A–BRASIL,
BOLSA, BALCÃO (a “B3”) (www.b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais
ou procuradores, poderão participar da AGE munidos de documento de identidade com
foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante artigo
126 da Lei 6.404/76. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga
de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido realizada
há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76. Os acionistas
pessoas jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes legais ou
procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos, não
precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Companhia ou
advogado. A Companhia não exigirá o reconhecimento de firma em procurações, assim
como a notarização, consularização e tradução juramentada no caso de procurações
outorgadas no exterior. Para fins de melhor organização da AGE, a Companhia solicita,
nos termos do art. 8º do estatuto social da Companhia, o depósito prévio dos documentos
necessários para participação na AGE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Ressaltase que os acionistas poderão participar da AGE ainda que não realizem o depósito
prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGE,
conforme o disposto no art. 5º, § 2º, da ICVM 481/09. Não haverá votação a distância
para a AGE, nos termos da Instrução CVM 481. Rio de Janeiro, 08 de junho 2020.
Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente do Conselho de Administração.

dades cubanas encerraram
quase todas as viagens internacionais que entravam
ou saíam do país, tornaram
obrigatório o uso de máscara facial em público e exigiram que todos os doentes
com coronavírus entrassem
em quarentena domiciliar

ou ficassem isolados nos
hospitais
administrados
pelo governo. Cuba tem
atualmente um 2,2 mil casos de coronavírus e registra 83 mortes desde o início
da pandemia, segundo a
Universidade Johns Hopkins.
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É tudo uma questão de
competência
Antes de se aperfeiçoar como um feixe de obrigações
entre duas ou mais pessoas, o contrato de trabalho normalmente passa por uma fase pré-contratual, que também
obriga os contratantes, mas tecnicamente nem é contrato.
Mas há, em certos casos, um limbo, em que não se superou a fase do pré-contrato nem se chegou ainda ao contrato propriamente dito. Nessa fase, é preciso definir a quem
cabe decidir eventual divergência entre as partes.
No exame do Recurso de Revista 18200-11.2007.
5.02.0008, o TST decidiu que a competência para examinar uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT) era da Justiça Comum, e não
da Justiça do Trabalho, porque a lide trazia uma relação
de consumo, e não de emprego. Na ação, o MPT pedia
a condenação de dois jornais paulistas a se absterem recrutar empregados ou estagiários por meio de anúncios
que contivessem referência ao sexo, etnia, raça, idade, cor
aparência, religião, condições de saúde, identidade sexual, situação familiar, estado de gravidez, opinião política,
nacionalidade, origem, requisitos de boa aparência ou boa
apresentação ou qualquer outra forma de apresentação,
além de multa diária por descumprimento da obrigação e
multa milionária por dano moral coletivo.
O relator entendeu que a convocação de futuros empregados por meio de anúncios não configurava fase précontratual nem contrato de trabalho, mas típica relação de
consumo para a qual a Justiça do Trabalho não detinha
competência. De fato, durante a convocação de pretensos
empregados aos postos de trabalho oferecidos aleatoriamente por meio de classificados de jornal, não havia ainda
nenhum laço ligando as empresas jornalísticas e os eventuais candidatos ao emprego. Não havia, portanto, relação
de trabalho, e a Justiça do Trabalho não tinha de intervir
porque até então se tratava de duas empresas de um lado e
de um grupo indeterminado de pessoas, de outro. Alguns
desses candidatos até poderiam vir a ser contratados, e aí
se poderia falar em vínculo de emprego e de competência
da Justiça do Trabalho, mas enquanto isso não ocorresse,
a relação seria mesmo de consumo.
Por mais que a empresa tenha liberdade de contratar, a
jurisprudência trabalhista é tranquila ao dizer que só pode
recrutar pessoas dentro de certos critérios que não firam
a dignidade do candidato ao emprego. Os tribunais trabalhistas julgam diariamente casos de discriminação no
emprego e algumas regras já estão solidificadas. A principal delas é a de que qualquer exigência é válida se tiver
absoluta ligação com a função para a qual o candidato a
emprego está se habilitando. Se a empresa precisa, por
exemplo, de uma secretária-executiva fluente em inglês,
não há discriminação alguma se refutar uma candidata
que não domine esse idioma, por mais que tenha outras
habilidades que lhe permitam até mesmo superar com folga as outras concorrentes à vaga.
A CLT, diversas leis esparsas e a Constituição Federal
proíbem a discriminação. Racismo é crime inafiançável
e imprescritível (CF/88, art.5°, XLI e XLII). Só é lícita
a recusa de um candidato ao emprego quando lhe faltar
um requisito objetivo, ligado diretamente à função pretendida, sem o qual será tecnicamente impossível a execução do trabalho almejado. A Justiça do Trabalho presume
discriminatória a recusa de um candidato ao emprego se
o motivo da recusa não tiver relação com as exigências
técnicas da função. Assim, em princípio, não é discriminatória a recusa de um candidato em um petshop ou numa
clínica veterinária se ele tem alergia a pelos ou sofre de
zoofobia (medo de animais).
O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu no RE
898.450 que impedir o acesso ao serviço público por causa de tatuagens é inconstitucional, porque tatuagens são
uma forma de expressão e somente devem servir de obstáculo ao acesso ao emprego público se demonstrarem simpatia por ideais ofensivos aos preceitos e valores protegidos pela Constituição Federal ou que atentarem contra a
lei, disciplina e a boa ordem, forem extremistas, sexistas,
racistas, preconceituosas ou que atentem contra os valores
morais da sociedade e do país.
É claro que o MPT poderia se insurgir contra o conteúdo dos anúncios de emprego, mas a questão não é essa.
Não se tratava de poder ou não poder, mas a quem pedir a
correção do possível deslize.

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
(“Cia.”)
CNPJ nº 33.386.210/0001-19 - NIRE 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 02/06/2020
1. Data, Hora e Local: Aos 02/06/20, às 14h, na sede social da Cia., na Rua
Voluntários da Pátria, 45, 8º andar, Botafogo/RJ. 2. Composição da Mesa:
Sr. Fabio Bergman, Presidente; Sr. Daniel Bergman, Secretário. 3. Quórum
e Presença: Dispensada a convocação prévia tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração, Sr. Fabio Bergman, Sr. Daniel Bergman e Sra. Sheila Bergman. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Cia.. 5. Deliberações:
Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos
termos da alínea “b” do art. 12 do estatuto social da Cia., aprovam I) a
reeleição: a) para Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores, do senhor Fabio Bergman, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/
RJ nº 200155969-0 e no CPF nº 082.820.237-01; b) para Diretores sem
designação específica, dos senhores Homero Valle de Menezes Côrtes,
brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/RJ nº 200179263-8 e no CPF nº
241.098.357-04; Luiz Antonio Moreira Sant’Anna, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, CREA/RJ nº 200209302-4 e no CPF nº 335.452.437-53;
José Antonio Mazzoco, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/SP nº
260368456-6 e no CPF nº 694.078.608-25; e II) a eleição, para Diretor sem
designação específica, do senhor André Dias de Souza, brasileiro, casado,
Arquiteto e Urbanista, CAU/SP nº A67700-0 e no CPF nº 355.030.888-40,
todos com o mesmo endereço profissional da Cia. e com mandato unificado
de 1 ano, a contar de 02/06/20, ou até a sua substituição, conforme decisão
deste Conselho de Administração, sendo permitida a reeleição. 6. Encerramento da Reunião: Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros
encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada,
foi por todos assinada. RJ, 02/06/20. Fabio Bergman - Presidente do Conselho de Administração. Sheila Bergman - Conselheira; Daniel Bergman - Conselheiro. JUCERJA em 03/06/20 sob o nº 3879477. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

Rio teve a maior queda no consumo
em maio desde agosto de 2015
A Intenção de Consumo
das Famílias (ICF-RJ) registrou, em maio, queda de
5 pontos em relação a abril
e alcançou 83,9, depois de
ter apresentado redução de
4 na passagem entre março
e abril. A queda observada
em maio é a maior variação
negativa frente ao mês anterior desde agosto de 2015,
quando o país atravessava um momento de grande
convulsão política. O levantamento é do Instituto
Fecomércio de Pesquisas e
Análises (IFec-RJ), ligado à
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Rio de Janeiro, apurado pela Confederação Nacional do Comércio
(CNC).
Em relação a maio de
2019, houve queda de 0,1
ponto. Em 2019 o índice
apresentou alta no primeiro
trimestre, parte em função
das boas expectativas produzidas pela posse do novo
governo eleito, deterioração
ao longo dos dois trimestres
seguintes e recuperação no
último trimestre de uma parcela do otimismo do início
do ano. Em 2020 o movimento era de alta até março,
antes da captação dos efeitos
da pandemia. Apesar da que-

da forte em relação a abril,
a série ainda se mantém em
um nível próximo à média
de 2019.
Todos os itens que compõem o índice apresentaram
quedas, em linha com as
expectativas do Instituto.
Em nosso último relatório,
reforçamos que os itens de
perspectiva de consumo e
profissional seriam importantes termômetros para as
previsões para a economia
do Rio de Janeiro. Não surpreendentemente, o item de
perspectiva de consumo foi
o que apresentou maior queda (-10,2), seguido de momento para duráveis (-9,4),
que pode ser explicado pela
iniciativa dos consumidores
de postergar compras que
não sejam extremamente necessárias e envolvam
comprometimento de uma
renda futura ainda incerta,
e perspectiva profissional
(-6,9).
O instituto reforça que
apesar da queda frente a
abril ter sido expressiva, as
expectativas ainda estão distantes do que observamos
em 2015 e 2016, anos mais
graves da recessão recente.
Além disso, “esperamos que
o cenário de queda se mantenha e possivelmente se agra-

ve, especialmente se houver
a percepção de que a recuperação e a volta à normalidade podem ser lentas.”
Outro estudo, da Superdigital, fintech do Grupo
Santander, com mais de 1,4
milhão de clientes, apurou
os hábitos de consumo das
classes C e D antes e durante
a quarentena. E identificou
que o consumo caiu, em média, 12% entre os consumidores desses segmentos. O
estudo mostrou mudanças
relevantes em alguns gastos,
principalmente com aplicativos de entrega, transportes,
restaurantes, combustíveis,
hotéis, entre outros.
O levantamento dividiu
as compras em três períodos: 15 de fevereiro a 15
de março (30 dias antes da
quarentena); 16 de março
a 15 de abril (30 primeiros
dias da quarentena); e 16 de
abril a 15 de maio (segundo mês de quarentena). Os
dados mostram que, entre o
1º e o 2º período, os clientes das classes C e D gastaram 33% menos em restaurantes, 37% menos com
transporte, 28% menos com
combustível; e 74% menos
com hospedagem. Em contrapartida, os gastos em estabelecimentos online cres-

ceram 60%; enquanto em
supermercados aumentaram
40%.
Entre o primeiro e o terceiro período, os gastos com
restaurante caíram 31%;
47% com transporte; 37%
com combustível e 74% com
hospedagem. Na outra ponta,
os gastos em estabelecimentos virtuais subiram 62%;
enquanto em supermercados
o avanço foi de 29%.
Já quando avaliado especificamente gastos em aplicativos, observamos um avanço
significativo em aplicativos
de entrega (173%); comércio
eletrônico em geral (278%)
e streaming (41%). Já gastos
com aplicativos de transportes caíram 48%, enquanto
que em redes físicas de fast
food, o recuo foi de 64%.
A composição do gasto
médio mensal também revela mudanças de comportamento: o gasto mensal com
supermercados subiu de R$
142 para R$ 170, enquanto
no online o volume aumentou de R$ 113 para R$ 130.
As quedas mais significativas ficam por conta dos setores de transportes (de R$ 86
para R$ 55) e combustíveis
(de R$143 para R$ 96), quedas de 36% e 33%, respectivamente.

Lojistas preveem queda de até 40%
nas vendas do Dia dos Namorados
As vendas do Dia dos
Namorados, comemorado
na próxima sexta-feira (12
de junho), devem ter uma
queda de 40% em comparação ao resultado do ano
passado nas previsões de
60% dos donos de lojas do
estado de São Paulo. Esse
é o resultado da pesquisa
feita pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo
para estimar o impacto da
pandemia de coronavírus na
terceira data mais importante para o varejo. Menos pessimistas, os outros 40% dos
donos de lojas acreditam
que as vendas deverão cair
20% em relação a 2019. Os
setores que os lojistas avaliam que têm mais chances
de manter o faturamento são
o vestuário, a perfumaria e
os chocolates.
Em abril, a Serasa Experian apontou para uma queda
de 31,8% nas vendas do varejo em comparação com o
mesmo mês do ano passado.
No acumulado dos quatro
primeiros meses do ano, a
atividade do varejo apresenta, segundo o levantamento
da consultoria, uma retração

de 10,1% em relação ao período de janeiro a abril de
2019.
Na última semana de
maio, o comitê de contingência do coronavírus, criado pelo governo do estado
de São Paulo, apresentou o
primeiro plano de flexibilização do isolamento social, realizando uma divisão
do estado em 18 áreas, nas
quais a reabertura será avaliada de acordo com alguns
critérios, como número de
casos e a capacidade de leitos de UTI em cada uma
das regiões determinadas. A
capital paulista, dentro da
divisão, foi enquadrada na
fase 2 de flexibilização, que
prevê a abertura de escritórios, imobiliárias, concessionárias, comércios e shopping
centers.
Muitas entidades do setor
comercial têm a expectativa
de que será possível entrar
em funcionamento até o Dia
dos Namorados, comemorado em 12 de junho, de forma
a aquecer a movimentação
econômica nesse período,
pois, apesar de contarem
com recursos de segurança,
estacionamento e estrutura

para higiene e alimentação
para os clientes, os comerciantes que têm lojas em
shoppings arcam com altos
custos relacionados a aluguel, condomínio, propaganda e outros gastos determinantes para o funcionamento
das atividades comerciais.
Mesmo após a determinação de relaxamento do isolamento social e reabertura
de tais centros de comércio,
muitos donos de estabelecimentos comerciais não se
encontram em condições
para retomar o atendimento
aos clientes, uma vez que
aluguéis, impostos e salários atrasados impossibilitam o funcionamento dos
negócios. Edson de Castro,
presidente do Sindivarejista,
afirmou que mais de 300 lojas não conseguiram voltar a
funcionar desde o decreto de
reabertura, e que o comércio
no Distrito Federal deixou
de arrecadar cerca de R$ 450
milhões. Segundo ele, ainda
declara que 75 mil trabalhadores do setor foram afetados pelo desemprego desde
março.
De acordo com balanço
da Associação Brasileira de

Shopping Centers (Abrasce), já são contabilizados
218 shoppings em funcionamento no país, sendo que os
estados com maior número
são São Paulo, com 38 já
em funcionamento, seguido
por Rio Grande do Sul (36),
Paraná (35) e Santa Catarina
(24). O número de estabelecimentos abertos deve crescer nas próximas semanas
caso não haja decretos de
prorrogação ou proibição do
funcionamento por parte dos
governos estaduais e prefeituras.
Em São Paulo, o governador João Dória determinou que as entidades comerciais deverão apresentar
um protocolo de medidas de
contenção de contágio para
que as atividades possam
ser retomadas. Neste protocolo, deverão constar as regras de distanciamento social e medidas de higienização de ambientes, testagem
de colaboradores, horários
de trabalho alternados entre
os funcionários, bem como
outras medidas para que a
atividade comercial possa
ser restabelecida com segurança.

Justiça do Rio suspende parte de
decreto que flexibiliza isolamento
A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu parte dos decretos estadual e municipal
que flexibilizam regras de
isolamento social adotadas
para evitar a disseminação
do novo coronavírus. O trecho do decreto entre os artigos 6º e o 10º, que liberava,
entre outras coisas, práticas
esportivas, a abertura de
shopping centers e de templos religiosos, foi vetada.
A decisão liminar foi tomada nesta segunda-feira,
pelo juiz Bruno Bodart, da
7ª Vara de Fazenda Pública
do Tribunal de Justiça. O
Ministério Público (MP) e a
Defensoria Pública haviam
ajuizado ação civil pública
requerendo a suspensão da

flexibilização das medidas
contra a covid-19 editadas
em decreto pelo governador
Wilson Witzel, na última
sexta-feira.
As duas entidades pediam
que fosse totalmente suspenso o Decreto Estadual
47.112, até que o governo do
estado apresente estudo técnico devidamente embasado
em evidências científicas e
em análises sobre as informações estratégicas em saúde, vigilância sanitária, mobilidade urbana, segurança
pública e assistência social,
levando em consideração a
análise de dados e peculiaridades econômicas, sociais,
geográficas, políticas e culturais do estado.

Foi determinada também
a realização de uma audiência envolvendo o executivo
municipal da capital e estadual do Rio de Janeiro, o MP
e a Defensoria, na próxima
quarta-feira (10), por videoconferência.
Foi determinado ainda que o governo estadual
faça, em 10 dias, “análise
de impacto regulatório, nos
parâmetros estabelecidos
nos manuais da Casa Civil
da Presidência da República e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), sobre as medidas
adotadas em âmbito estadual para enfrentamento
da emergência de saúde
pública de importância in-

ternacional decorrente da
covid-19”.
Por meio de nota, o governo do Rio de Janeiro informou que recorrerá da liminar. “A decisão de permitir a
reabertura gradual de setores
e atividades econômicas levou em consideração a redução do número diário de
óbitos e de internações por
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A Secretaria de Estado de Saúde fará
o monitoramento constante
da taxa de incidência da Covid-19 para reanálise”
Já a prefeitura informou
que acabou de receber a notificação da decisão da Justiça e que está estudando o
texto judicial.
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4
Ata da AGE em 29/11/2019. 1. Data, Hora e Local: Aos 29/11/2019, às 11:00
horas, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336/401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença do acionista
representante de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nos termos
do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr.
Bruno de Abreu Freire; Secretário:Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da 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 Companhia e da Terra Brasis Resseguros S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, SP, na Rua
Minas da Prata, nº 30, conj. 122, parte, CEP: 04552-080, CNPJ/ME
12.909.684/0001-28 (“Terra Brasis”), o qual consubstancia os termos, cláusulas e
condições da incorporação da Terra Brasis pela Companhia (“Protocolo e Justificação”); (iii) a ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade limitada, com sede na Rua do Passeio, 62/6º and., Centro,
RJ/RJ, CNPJ/ME 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 Companhia (“Laudo
de Avaliação Companhia”) e, em conj. com o Laudo de Avaliação Terra Brasis
(“Laudos de Avaliação”), para fins da incorporação da Terra Brasis pela Companhia; (iv) a aprovação dos Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Avaliadora; (v) a aprovação da incorporação da Terra Brasis pela Companhia, nos termos
e condições do Protocolo e Justificação (“Incorporação”), com o consequente aumento do capital social da Companhia; (vi) a reforma do caput do art. 5 do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento do capital social decorrente
da Incorporação; (vii) a renúncia do Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta, ao
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (viii) a
eleição dos Srs. Rodolfo Riechert e Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira, como
novos membros do Conselho de Administração da Companhia; (ix)a reeleição dos
atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Antônio
Alberto Gouvea Vieira Filho e Bruno Augusto Sacchi Zaremba; (x) a autorização
para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das
deliberações tomadas; e (xi) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5.
Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas pelo acionista
presente e sem quaisquer restrições: (i) Lavratura da ata em forma de sumário.
O acionista aprovou a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme
art. 130, § 1º da Lei das S.A. (ii) Protocolo e Justificação. O acionista aprovou os
termos e condições do Protocolo e Justificação, o qual prevê a incorporação da
Terra Brasis pela Companhia, 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. O acionista aprovou a ratificação da 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 Companhia, 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 Companhia; (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 Companhia, seus controladores e/ou administradores, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. (iv) Aprovação dos Laudos de Avaliação. O acionista aprovou os Laudos de Avaliação
elaborados pela Empresa Avaliadora com base nos livros e demonstrações contábeis da Terra Brasis e da Companhia, levantados em 31/10/2019 (“Data Base”), os
quais constituem os Anexos I e II do Protocolo e Justificação. (v) Aprovação da
Incorporação. O acionista aprovou a Incorporação, 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 Companhia, e consignou
o que segue: (a) será vertida para a Companhia, a título universal e sem solução
de continuidade, a totalidade dos elementos patrimoniais, ativos e passivos, integrantes do patrimônio da Terra Brasis, os quais serão transferidos para a Companhia nos termos do Protocolo e Justificação. (b) por força da Incorporação ora
aprovada, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, passou dos atuais R$ 234.467.989,63, dividido em 222.441.240 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, para R$ 240.000.000,00, dividido
em 298.017.165 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, mediante a emissão de 75.575.925 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal; (c) as 75.575.925 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem emitidas pela Companhia, serão subscritas e integralizadas pela totalidade dos atuais acionistas da Terra Brasis(“Acionistas Terra Brasis”) abaixo qualificados, nos termos do §2º do art. 223 e do art. 227 da Lei das S.A., e dos boletins
de subscrição anexos à presente ata, na forma do Anexo II, conforme a seguir:
(c.1) Brasil Plural Holding de Seguros e Resseguros Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Surubim, n° 373, 1°
and., conj. 13, parte, CEP 04571-050, CNPJ/ME 97.528.114/0001-40 (“Brasil Plural”), neste ato, subscreve 27.082.033 ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal da Companhia. As referidas ações são integralizadas pela Brasil
Plural à vista, mediante versão do patrimônio líquido da Terra Brasis, com base no
Laudo de Avaliação Terra Brasis, na proporção de sua participação no capital social
da Terra Brasis; (c.2) Fundo de Investimentos em Participações Terra Brasis
RE 1 – Multiestratégia, com sede na cidade do RJ/RJ, na Praça XV de Novembro,
20, Grupo 1201B, CNPJ/ME 14.067.618/0001-83 (“Terra Brasis RE 1”), neste ato,
subscreve 21.780.862 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal da
Companhia. As referidas ações são integralizadas pela Terra Brasis RE 1 à vista,
mediante versão do patrimônio líquido da Terra Brasis, com base no Laudo de
Avaliação Terra Brasis, na proporção de sua participação no capital social da Terra
Brasis; (c.3) Fundo de Investimentos em Participações Terra Brasis RE 2 –
Multiestratégia,com sede na cidade do RJ/RJ, na Praça XV de Novembro, 20,
Grupo 1201B, CNPJ/ME 14.067.616/0001-94 (“Terra Brasis RE 2”), neste ato,
subscreve 9.680.383 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal da
Companhia. As referidas ações são integralizadas pela Terra Brasis RE 2 à vista,
mediante versão do patrimônio líquido da Terra Brasis, com base no Laudo de
Avaliação Terra Brasis, na proporção de sua participação no capital social da Terra
Brasis; (c.4) Rodolfo Riechert, brasileiro, casado, economista, CI RG nº
05.198.936-6 IFP/RJ, e CPF/ME 899.477.897-72, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Surubim, nº 373, Brooklin Novo, CEP 04571-050
(“Rodolfo”), neste ato, subscreve 4.300.171 ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal da Companhia. As referidas ações são integralizadas pelo Rodolfo à vista, mediante versão do patrimônio líquido da Terra Brasis, com base no
Laudo de Avaliação Terra Brasis, na proporção de sua participação no capital social
da Terra Brasis; (c.5) André Schwartz, brasileiro, solteiro, economista, CI RG nº
07.841.409-1 IFP/RJ, CPF/ME 011.609.767-16, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Surubim, nº 373, Brooklin Novo, CEP 04571-050(“André”), neste ato, subscreve 1.911.188 ações ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal da Companhia. As referidas ações são integralizadas pelo André à
vista, mediante versão do patrimônio líquido da Terra Brasis, com base no Laudo
de Avaliação Terra Brasis, na proporção de sua participação no capital social da
Terra Brasis; (c.6) International Finance Corporation, organização internacional
constituída por seus atos constitutivos entre os países membros, incluindo a República Federativa do Brasil (“IFC”), neste ato, subscreve 10.477.327 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal da Companhia. As referidas ações são
integralizadas pelo IFC à vista, mediante versão do patrimônio líquido da Terra
Brasis, com base no Laudo de Avaliação Terra Brasis, na proporção de sua participação no capital social da Terra Brasis; e (c.7) Terra Brasis Partners Participações Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, no SP, na Rua
Minas de Prata, 30, conj. 122, parte, Itaim Bibi, CEP 04552-080, CNPJ/ME
23.419.869/0001-70 (“Terra Brasis Partners”), neste ato, subscreve 343.961 ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal da Companhia. As referidas
ações são integralizadas pela Terra Brasis Partners à vista, mediante versão do
patrimônio líquido da Terra Brasis, com base no Laudo de Avaliação Terra Brasis,
na proporção de sua participação no capital social da Terra Brasis. (d) o valor total
do patrimônio líquido da Terra Brasis a ser incorporado pela Companhia é de R$
101.939.010,41, conforme o Laudo de Avaliação Terra Brasis, observado que R$
5.532.010,37 foram alocados ao capital social da Companhia e R$96.407.000,04
foram alocados à reserva de capital da Companhia. (e) nos termos do Protocolo e
Justificação, em razão do aumento de capital social da Companhia decorrente da
versão do acervo líquido da Terra Brasis a ser incorporado pela Companhia, são,
neste ato, atribuídas acada um dos Acionistas Terra Brasis a quantidade de
0,754962004685 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão
da Companhia, para cada ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, de
emissão da Terra Brasis de sua titularidade. (f) as novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ora emitidas pela Companhia, têm características idênticas e conferem aos seus titulares os mesmos direitos atribuídos às ações de
mesma espécie e classe então existentes. (g) as variações patrimoniais relativas
ao patrimônio líquido da Terra Brasis que ocorrerem entre a Data Base e a data da
efetiva realização da Incorporação serão suportadas exclusivamente pela Companhia. (h) tendo em vista a aprovação da Incorporação, fica extinta a Terra Brasis,
de pleno direito, sucedendo-lhe a Companhia, a título universal e sem solução de
continuidade, em relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações, deveres, obrigações, sujeições, ônus, responsabilidades e exceções de titularidade da Terra Brasis ora incorporados pela Companhia. (i) a Austral
Participações II S.A., na qualidade de único acionista da Companhia, neste ato, de
forma irrevogável e irretratável, consente com o aumento do capital social, anuindo
desde já com a subscrição e integralização da totalidade das novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ora emitidas pela Companhia,pelos Acionistas Terra Brasis, acima qualificados, e expressamente, de forma irrevogável e irretratável, renunciam a todos e quaisquer direitos de preferência para a subscrição
de referidas novas ações no âmbito do aumento do capital social. (j) imediatamente após a Incorporação da Terra Brasis pela Companhia,(a)Terra Brasis Partners
exerceu, de forma irrevogável e irretratável, o seu direito de retirada da Companhia
com relação a todas as ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal por ela
detidas no capital social da Companhia;e (b) Brasil Plural exerceu, de forma irrevogável e irretratável, o seu direito de retirada da Companhia com relação a única e
exclusivamente 5.006.919 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal por
ela detidas no capital social da Companhia; ambas com fundamento nos arts. 136,
inciso IV, 137 e 230 da Lei das S.A., nesta data,tendo dispensado o prazo de 30
dias a contar da publicação da presente ata para exercício do direito de retirada; e,
em razão do referido exercício do direito de retirada pela Terra Brasis Partners e
Brasil Plural, as ações por elas detidas, conforme especificamente descritas acima,
são canceladas e liquidadas pela Companhia, neste ato, mediante o pagamento à
Terra Brasis Partners e à Brasil Plural, nesta data, do valor das referidas ações da
Companhia, com base no Laudo de Avaliação Contábil da Companhia elaborado
pela Empresa Avaliadora, conforme segue: (j.1) são pagos, nesta data,
R$463.945,22, à Terra Brasis Partners; e (j.2) são pagos, nesta data,
R$6.753.478,70, à Brasil Plural. (k) em decorrência do cancelamento e liquidação,
pela Companhia, das ações detidas pela Terra Brasis e pela Brasil Plural, conforme
item (j) acima, a Brasil Plural passará a deter 22.075.113 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia e a Terra Brasis Partners se
retira integralmente da Companhia. (vi) A reforma do art. 5 do Estatuto Social da
Companhia. Em razão do aumento de capital social aprova dono item(v) acima e
do cancelamento das ações detidas pela Terra Brasis e pela Brasil Plural, consignado pelo acionista nos itens (j) e (k) acima, o capital social da Companhia passará
a ser de R$ 240.000.000,00, dividido em 292.666.284 ações ordinárias. O acionista aprovou a reforma do caput do art. 5 do Estatuto Social da Companhia, que
passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5 – O capital social é de R$

240.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado, divido em 292.666.284 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § Primeiro – A Companhia poderá
emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais, no limite permitido em lei. § Segundo – As ações não poderão ser oneradas em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. § Terceiro – A
Companhia é proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo existir títulos da
Companhia, dessa natureza, em circulação.” (vii) Recebimento e aceitação pela
Companhia do pedido de renúncia apresentado pelo atual membro do Conselho de Administração. O acionista toma conhecimento da renúncia ora apresentada pelo Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI RG nº 835.740-ES SSP/ES, CPF/ME 005.153.267-04, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP
22.431-002,ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia,
nos termos da carta de renúncia entregue nesta data à Companhia. O Sr. Alessandro Horta ora renuncia e outorga à Companhia e desta recebe a mais ampla, plena,
rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em
juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o
período em que ocupara o cargo de membro do Conselho de Administração da
Companhia, valendo a presente quitação para todos seus herdeiros e sucessores
a qualquer título. (viii) Eleição dos Novos Membros do Conselho de Administração. Ato contínuo, o acionista aprovou a eleição dos Srs. (a) Rodolfo Riechert,
brasileiro, solteiro, economista, CI RG nº 05.198.936-6, expedida pelo IFP/RJ,
CPF/ME 899.477.897-72 e com endereço profissional na cidade de São Paulo, SP,
na Rua Surubim, n° 373, 1º and., CEP 04571-050; e (b) Guilherme Geraldo de
Moraes Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, CI RG nº 20.016.712-0, expedida
pelo DETRAN/RJ, CPF/ME 098.645.367-61 e com endereço profissional na RJ/
RJ, na Avenida Bartolomeu Mitre, n° 336, Parte, Leblon, CEP 22431-002, como
novos membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 3 anos contados a partir desta data. (ix)Reeleição dos atuais membros
do Conselho de Administração. Aprovar a reeleição dos atuais membros do
Conselho de Administração da Companhia, os Srs. (a) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI RG nº 08.423.755-1 IFP/RJ, CPF/ME
034.032.377-96, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre, n° 336,
Parte, Leblon, CEP 22431-002; e (b) Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro,casado, economista, CI RG nº 11.568.592-7IFP/RJ, CPF/ME 056.577.087-09,residente e domiciliado em 101 Flood Street, Londres, Reino Unido, SW3 5TD; ambos com mandato unificado que deverá coincidir com o término do mandato dos
novos membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos, passando o Conselho de Administração da Companhia a ser composto pelos seguintes
membros: (1) Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI RG nº 08.423.755-1 IFP/RJ, CPF/ME 034.032.377-96, com endereço
profissional na RJ/RJ, na Avenida Bartolomeu Mitre, n° 336, Parte, Leblon, CEP
22431-002, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (2) Sr.
Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, CI RG nº
20.016.712-0, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF/ME 098.645.367-61 e com endereço profissional na RJ/RJ, na Avenida Bartolomeu Mitre, n° 336, Parte, Leblon,
CEP 22431-002, para o cargo de Vice- Presidente do Conselho de Administração;
(3)Sr. Rodolfo Riechert, brasileiro, solteiro, economista, CI RG nº 05.198.936-6,
expedida pelo IFP/RJ, CPF/ME 899.477.897-72 e com endereço profissional na
cidade de São Paulo, SP, na Rua Surubim, n° 373, 1º and., CEP 04571-050, para
o cargo de conselheiro sem designação específica; e (4) Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI RG nº 11.568.592-7 IFP/RJ,
CPF/ME 056.577.087-09; residente e domiciliado em 101 Flood Street, Londres,
Reino Unido, SW3 5TD, para o cargo de conselheiro sem designação específica.
Os conselheiros assinarão os Termos de Posse a serem lavrados em livro próprio,
declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução CNSP nº 330/2015, e que não estão impedidos por lei especial, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com o art. 147 da Lei das
S.A. O Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, residente no exterior, indicou como
sua bastante procuradora e representante no Brasil, em cumprimento ao disposto
no Art. 146, § 2º da Lei das S.A., a Sra. Paula Baião Fisher Figueiredo, brasileira,
casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 10.848.504-6, expedida pelo IFP/RJ, CPF/MF sob nº 107.146.527-92, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humberto de Campos, nº 410, apartamento 1004, Leblon, CEP 22.430-190. (x) Autorização para Administradores. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias à implementação das deliberações ora aprovadas. (xi) Consolidação do
Estatuto Social. Face às deliberações tomadas nesta Assembleia, o acionista
decidiu consolidar o Estatuto Social da Companhia, que como Anexo III é parte
integrante desta ata. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da
Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e
assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno de Abreu Freire – Presidente e
Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. Acionista presente: Austral
Participações II S.A. Acionistas ingressantes: Brasil Plural Holding de Seguros e
Resseguros Ltda., Fundo de Investimento em Participações Terra Brasis RE 1 –
Multiestratégia, Fundo de Investimento em Participações Terra Brasis RE 2 – Multiestratégia, Rodolfo Riechert, André Schwartz, International Finance Corporation e
Terra Brasis Partners Participações Ltda. Certificamos que a presente é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. RJ, 29/11/2019. Mesa: Bruno de Abreu Freire;
Presidente - Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Jucerja reg sob o nº
00003865463 em 18/03/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Superintendência de Seguros Privados - Portaria Susep Nº 7602, de 14 de
Fevereiro de 2020. A Superintendente da Superintendência de Seguros Privados - Susep, no uso da competência delegada pelo Ministro de Estado da
Fazenda por meio da Portaria nº 151, de 23/06/2004, tendo em vista o disposto
na alínea “a” do art. 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21/11/1966, combinado com o
artigo 5º da Lei Complementar nº 126, de 15/01/2007, e o que consta do processo Susep·nº 15414.634100/2019-68, RESOLVE: Art. 1º Aprovar as seguintes deliberações tomadas pelos acionistas de AUSTRAL RESSEGURADORA
S.A., CNPJ nº 11.536.561/0001-26, com sede na cidade do Rio de janeiro - RJ,
e TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A., CNPJ nº 12.909.684/0001-28, com
sede na cidade de São Paulo - SP, na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de novembro de 2019: I - incorporação da totalidade do patrimônio
de TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A. por AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. nos termos do instrumento de protocolo e justificação de incorporação
de 29 de novembro de 2019; II- extinção de TERRA BRASIS RESSEGUROS
S.A.; III - aumento do capital social de AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. em
R$ 5.532.010,37, elevando-o para R$ 240.000.000,00, dividido em 292.666.284
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; IV- eleição de administradores de AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. e V- reforma e consolidação do estatuto social de AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. Art. 2º Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicação. Documento assinado eletronicamente por
Solange Paiva Vieira (Matrícula 1296472), Superintendente da Susep, em
18/02/2020, às 19:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos
art. artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e
Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016. A autenticidade do documento pode
ser conferida no site https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0. informando o código verificador 0641254 e o código CRC 214BB618.
Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Terra Brasis Resseguros S.A. pela Austral Resseguradora S.A. celebrado entre
Acionistas da Terra Brasis Resseguros S.A. e Austral Resseguradora S.A.
29 de novembro de 2019. Pelo presente instrumento particular e na melhor forma
de direito, as partes, De, um lado, na qualidade de acionistas da Terra Brasis
Resseguros S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, SP,
na Rua Minas da Prata, nº 30, conj. 122 - parte, CEP 04.552-080, com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do SP sob o NIRE 35.300.387.007,
CNPJ 12.909.684/0001-28, representada neste ato na forma de seu estatuto social (“Terra Brasis”ou “Incorporada”), representando mais de 80,0% (oitenta por
cento) do capital social total e votante da Terra Brasis: (a) Brasil Plural Holding
de Seguros e Resseguros Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na
cidade de São Paulo, SP, na Rua Surubim, n° 373, 1° and., conj. 13, parte, CEP
04571-050, CPF/ME 97.528.114/0001-40, neste ato representada nos termos dos
seus atos constitutivos (“Brasil Plural”); (b) Rodolfo Riechert, brasileiro, casado,
economista, CI RG nº 05.198.936-6 IFP/RJ, e CPF/ME 899.477.897-72, com endereço comercial na cidade de São Paulo, SP, na Rua Surubim, nº 373, Brooklin
Novo, CEP 04571-050 (“Rodolfo”); (c) André Schwartz, brasileiro, solteiro, economista, CI RG nº 07.841.409-1 IFP/RJ, CPF/ME 011.609.767- 16, com endereço
comercial na cidade de São Paulo, SP, na Rua Surubim, nº 373, Brooklin Novo,
CEP 04571-050 (“André”); (d) Fundo de Investimentos em Participações Terra
Brasis Re 1 – Multiestratégia, com sede na cidade do RJ/RJ, na Praça XV de
Novembro, 20, Grupo 1201B, CNPJ/ME 14.067.618/0001-83, neste ato representada nos termos dos seus atos constitutivo (“Terra Brasis RE 1”); (e) Fundo
de Investimentos em Participações Terra Brasis Re 2 – Multiestratégia, com
sede na cidade do RJ/RJ, na Praça XV de Novembro, 20, Grupo 1201B, CNPJ/
ME 14.067.616/0001-94, neste ato representada nos termos dos seus atos constitutivos (“Terra Brasis RE 2”e, em conj., Brasil Plural, Rodolfo, André e Terra Brasis
RE 1, os “Acionistas da Incorporada”); e, de outro lado, Austral Resseguradora
S.A., sociedade por ações, com sede na cidade do RJ/RJ, na Avenida Bartolomeu
Mitre, nº 336, parte, Leblon, CEP 22.431-002, com seus atos constitutivos registrados na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0029245-4, CNPJ 11.536.561/0001-26,
representada neste ato na forma de seu estatuto social(“Austral Resseguradora” ou “Incorporadora”); Acionistas da Incorporada e Austral Resseguradora, em
conj., doravante designados simplesmente “Partes” e, cada qual individualmente,
“Parte”. PREÂMBULO. Considerando que, a Incorporada e a Incorporadora são
sociedades anônimas de capital fechado que têm por objeto a exploração de operações de resseguro e retrocessão, nos termos e condições estabelecidos na
legislação aplicável; Considerando que, em 12/06/2019, os acionistas da Incorporada e da Incorporadora, com a interveniência e anuência da Incorporada e da
Incorporadora, celebraram um acordo de investimento e outras avenças, por meio
do qual, entre outras matérias, os acionistas da Incorporada e da Incorporadora
acordaram realizar e disciplinaram os termos e condições para implementar a
combinação dos seus negócios, ativos e passivos, mediante incorporação da Terra Brasis pela Austral Resseguradora, com a consequente extinção da Incorporada e sua sucessão, em todos os direitos e obrigações, pela Incorporadora (“Acordo de Investimento”); Considerando que, observados determinados termos e
condições, e conforme o estabelecido no Acordo de Investimento, a Incorporadora pretende incorporar a Incorporada, e a Incorporada pretende ser incorporada
pela Incorporadora; RESOLVEM as Partes firmar, nos termos dos arts.224, 225,
226 e 227 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), o
presente “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da
Terra Brasis Resseguros S.A. pela Austral Resseguradora S.A.” (“Protocolo e Justificação”), observados os termos, cláusulas e condições adiante consubstanciados: Cap. I - Objeto e Justificação da Operação: Cláusula 1.ª - Interpretação e
Definições: 1.1 Interpretação. Os títulos e cabeçalhos deste Protocolo e Justificação servem meramente para referência e não devem limitar ou afetar o significado
atribuído à Cláusula a que fazem referência. 1.1.1 Os termos “inclusive”, “incluindo”, “particularmente” e outros termos semelhantes serão interpretados como
se estivessem acompanhados do termo “exemplificativamente”. 1.1.2 Sempre
que exigido pelo contexto, as definições contidas neste Protocolo e Justificação
aplicar-se-ão tanto no singular quanto no plural e o gênero masculino incluirá o
feminino e vice-versa. 1.1.3 Referências a qualquer documento ou outros instrumentos incluem todas as suas alterações, substituições, consolidações e respectivas complementações, salvo expressamente disposto de forma diferente. 1.1.4
Referências a disposições legais serão interpretadas como referências às disposições respectivamente alteradas, estendidas, consolidadas ou reformuladas
na data deste Protocolo e Justificação. 1.2 Definições. Os termos iniciados com
letras maiúsculas constantes deste Protocolo e Justificação terão os significados
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a eles atribuídos nesta Cláusula 1.2, exceto se expressamente indicado de outra
forma ou se o contexto for incompatível com qualquer significado aqui indicado:
tem o significado atribuído no preâmbulo deste ProAcordo de Investimento tocolo e Justificação.
significa todas as 5.650.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da IncorpoAções PAMA
rada detidas pela PAMA.
significa todas as 455.601 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Incorporada
Ações Partners
detidas pela Terra Brasis Partners.
significa a aquisição das Ações PAMA pela Brasil
Plural em momento imediatamente anterior à IncorAquisição das Ações
poração, observadas as condições previstas no ConPAMA
trato de Compra e Venda PAMA.
Austral Participações II S.A., sociedade por ações,
com sede na cidade do RJ/RJ, na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, CEP 22.431-002,
Austral Participações II CNPJ 30.094.010/0001-02.
tem o significado atribuído no preâmbulo deste ProAustral Resseguradora tocolo e Justificação.
significa o Contrato de Compra e Venda de Ações
e Outras Avenças celebrado por PAMA e Brasil
Plural, com a interveniência-garantia de Rodolfo e
André, e a interveniência-anuência da Incorporada, do FIP Terra Brasis RE 1, do FIP Terra Brasis
Contrato de Compra e RE 2, da Incorporadora e da Austral Participações
Venda PAMA
S.A., CNPJ/ME 14.105.758/0001-07, em 12/06/2019.
tem o significado atribuído na Cláusula 11.5 deste
Data-Base
Protocolo e Justificação.
tem o significado atribuído na Cláusula 11.1deste
Empresa Avaliadora
Protocolo e Justificação.
tem o significado atribuído no preâmbulo deste ProIncorporada
tocolo e Justificação.
tem o significado atribuído no preâmbulo deste ProIncorporadora
tocolo e Justificação.
Laudo de Avaliação
tem o significado atribuído na Cláusula 11.1deste
Contábil - Incorporada Protocolo e Justificação.
Laudo de Avaliação
tem o significado atribuído na Cláusula 11.1 deste
Contábil – IncorporadoraProtocolo e Justificação.
Laudos de Avaliação
tem o significado atribuído na Cláusula 11.1 deste
Contábil
Protocolo e Justificação.
tem o significado atribuído no preâmbulo deste ProLei das S.A.
tocolo e Justificação.
tem o significado atribuído na Cláusula 2.1 deste ProOperação
tocolo e Justificação.
Pama Holding Participações e Investimentos Ltda.,
sociedade limitada, com sede na Cidade de Barueri, SP, na Alameda Rio Negro, nº 1.030, sala
2104, Alphaville, CEP 06454-000, CNPJ/ME nº
PAMA
14.123.035/0001-22.
tem o significado atribuído no preâmbulo deste ProParte(s)
tocolo e Justificação.
significa o Termo de Compromisso celebrado por
Terra Brasis Partners, Brasil Plural, FIP Terra Brasis
RE 1, FIP Terra Brasis RE 2, Rodolfo e André, com
Termo de Compromisso ainterveniência-anuência da Terra Brasis e da Austral
Resseguradora, em 12/06/2019.
Partners
tem o significado atribuído no preâmbulo deste ProTerra Brasis
tocolo e Justificação.
Terra Brasis Partners Participações Ltda., sociedade
limitada, com sede na Cidade de São Paulo, SP, na
Rua Minas de Prata, 30, conj. 122, parte, Itaim Bibi,
Terra Brasis Partners
CEP 04552-080, CNPJ/ME nº 23.419.869/0001-70.
Cláusula 2.ª - Objeto: 2.1 Operação. Este instrumento de Protocolo e Justificação tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, cláusulas e
condições da incorporação da Incorporada pela Incorporadora,de modo que a
Incorporada seja extinta e a Incorporadora suceda a Incorporada, a título universal, em relação aos direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades,
ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades, nos
termos dos arts. 227 e seguintes da Lei das S.A. (“Operação”). Cláusula 3.ª Justificação da Operação: 3.1 Motivos e Fins da Operação. A administração
da Incorporadora e os Acionistas da Incorporada entendem que a integração dos
negócios das Partes, por meio da Operação, permitirá o reforço de sua posição
patrimonial e a gestão mais eficiente de riscos e investimentos, abrindo a possibilidade para a expansão de seus negócios no Brasil e no exterior. Ademais,
considerando o perfil das Partes envolvidas na Operação, a administração da
Incorporadora e os Acionistas da Incorporada projetam consideráveis benefícios, de ordem administrativa, econômica e financeira, e a criação de valor aos
acionistas das Partes. 3.2 Opinião dos Administradores e Acionistas. Em vista
do exposto acima, os administradores da Incorporadora e os Acionistas da Incorporada entendem que a Operação trará maior racionalização de suas atividades, com o reforço de recursos patrimoniais, permitindo ganhos de sinergia e
eficiência a serem apropriados pelos acionistas, fato que justifica e recomenda
a realização da Operação. Cláusula 4.ª - Capital Social das Partes antes da
Operação: 4.1 Composição do Capital Social da Incorporada antes da Operação.
O capital social da Terra Brasis, nesta data, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 100.879.826,11, dividido em 100.105.601 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas conforme constante
no livro de registro de ações nominativas da Incorporada, da seguinte forma:
Acionista
Ações Ordinárias % de Participação
Brasil Plural
30.222.047
30,1902%
FIP Terra Brasis RE 1
28.850.276
28,8198%
FIP Terra Brasis RE 2
12.822.344
12,8088%
Rodolfo
5.695.878
5,6899%
André
2.531.502
2,5288%
IFC
13.877.953
13,8633%
Pama
5.650.000
5,6440%
Terra Brasis Partners
455.601
0,4551%
Total
100.105.601
100,0000%
4.2. Composição do Capital Social da Incorporadora antes da Operação. O capital
social da Austral Resseguradora, nesta data, totalmente subscrito e integralizado,
é de R$ 234.467.989,63, dividido em 222.441.240 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas conforme constante no livro
de registro de ações nominativas da Austral Resseguradora,da seguinte forma:
Acionistas
Ações
% de Participação
Austral Participações II
222.441.240
100,00%
Total
222.441.240
100,00%
4.3 Ações Preferenciais. Não existem ações preferenciais de emissão da Incorporada ou da Incorporadora antes da Operação. 4.4 Ações em Tesouraria. Não
há ações de emissão da Incorporada ou Incorporadora mantidas em tesouraria.
Cláusula 5.ª - Direito de Retirada, Valor de Reembolso e Reconsideração
da Operação - 5.1 Direito de Retirada dos Acionistas da Terra Brasis. Os acionistas da Incorporada representando, pelo menos, metade das ações representativas do capital social da Terra Brasis com direito a voto, votarão favoravelmente à aprovação da Operação, a ser submetida à assembleia geral da Incorporada. Os acionistas remanescentes exercerão, total ou parcialmente, o direito
de retirada previsto nos arts. 137 e 230 da Lei das S.A., da seguinte forma:(i) em
conformidade com o Termo de Compromisso Partners, a Terra Brasis Partners
exercerão direito de retirada com relação à totalidade das ações da Incorporadora que vier a receber em substituição às Ações Partners; (ii) a acionista Brasil
Plural,sujeita à consumação da Aquisição das Ações PAMA, exercerá o direito
de retirada (ii.a) com relação à totalidade das ações da Incorporadora que vier a
receber em substituição às Ações PAMA e (ii.b) com relação a parte das ações
da Incorporadora que vier a receber em substituição às demais ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Incorporada de sua titularidade (“Acionistas Retirantes”). 5.2 O pagamento do reembolso aos Acionistas
Retirantes dependerá da efetivação da Operação, conforme previsto no art. 230
da Lei das S.A.. Tendo em vista que, de acordo com o Termo de Compromisso
Partners e com a manifestação de vontade expressada pela Brasil Plural, o
exercício do direito de recesso será exercido pela Terra Brasis Partners e pela
Brasil Plural no ato da Assembleia Geral Extraordinária da Terra Brasis que deliberar a Operação, com expressa dispensa do decurso do prazo legal para
exercício do direito de recesso, o pagamento do valor do reembolso ocorrerá na
data da Assembleia Geral da Austral Resseguradora que aprovar a Operação.
5.3 Valor de Reembolso dos Acionistas Retirantes. Os Acionistas Retirantes da
assembleia da Terra Brasis que aprovar a Operação terão direito ao reembolso
de suas ações em montante correspondente ao valor patrimonial de R$
1,01831475353712 por ação que detinham no capital social da Terra Brasis,
conforme o Laudo de Avaliação. 5.4 Reconsideração da Operação. Como o
exercício de direito de retirada na Operação será exercido na própria assembleia geral da Incorporada e as respectivas ações serão liquidadas e pagas,
pela Austral Resseguradora na mesma data, conforme pré acordado pelas partes signatárias do Termo de Compromisso Partners, não haverá a possibilidade
de reconsideração da Operação pôr risco à estabilidade financeira das Partes
prevista no art. 137, § 3.º, da Lei das S.A. Cap. II - Incorporação - Cláusula 6.ª
- Incorporação: 6.1 Incorporação. Por meio da incorporação da Incorporada
pela Austral Resseguradora, a Incorporada será extinta para todos os fins de
direito, sem a necessidade de procedimento de liquidação, e será transferida
para a Incorporadora, a título universal,a totalidade dos elementos patrimoniais,
ativos e passivos integrantes do patrimônio da Incorporada, nos termos do art.
227 da Lei das S.A. 6.2 Inexistência de ações de uma sociedade de titularidade
de outra. Nesta data, não há ação, título conversível, ou qualquer outro direito
de aquisição, de conversão ou de subscrição de emissão ou outorga de uma
das Partes e de titularidade da outra. Cláusula 7.ª - Relação de Substituição e
Número de Ações a serem Atribuídas aos Acionistas - 7.1 Critério para Determinação da Relação de Substituição. A relação de substituição foi livremente
negociada, acordada e pactuada entre os Acionistas da Incorporada e a administração da Incorporadora com base no critério de valor do patrimônio líquido
por ação da Incorporada e da Incorporadora, calculados pela mesma metodologia e na mesma data-base, conforme substanciado nos Laudos de Avaliação
Contábil, e considerando, ainda,determinados ajustes negociados entre as Partes. No entendimento da administração da Incorporadora e dos Acionistas da
Incorporada, o critério de valor do patrimônio líquido por ação da Incorporada e
da Incorporadora, incluindo os ajustes negociados entre as Partes, é o que melhor reflete a avaliação de seus respectivos valores justos, tendo em vista a natureza das suas atividades, inseridas em um conj. de premissas econômicas,
operacionais e financeiras, sendo considerada justa e equitativa aos acionistas
de ambas as Partes. 7.2 Relação de Substituição. Em linha com o exposto na
Cláusula 7.1 acima, os acionistas da Incorporada na data da aprovação da Operação receberão, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Incorporada, 0,754962004685 novas ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal, de emissão da Incorporadora para cada ação da Incorporada de sua titularidade, de modo que: (i) a Brasil Plural receberá 27.082.033
ações de emissão da Austral Resseguradora; (ii) o FIP Terra Brasis RE 1 receberá 21.780.862 ações de emissão da Austral Resseguradora; (iii) o FIP Terra
Brasis RE 2 receberá 9.680.383 ações de emissão da Austral Resseguradora;
(iv) o Rodolfo receberá 4.300.171 ações de emissão da Austral Resseguradora;
(v) o André receberá 1.911.188 ações de emissão da Austral Resseguradora;
(vi) a Terra Brasis Partners receberá 343.961 ações de emissão da Austral Resseguradora; e (vii) o IFC receberá 10.477.327 ações de emissão da Austral
Resseguradora. Os números acima não consideram eventuais exercícios de
direito de retirada. 7.3 Frações de Ações da Incorporadora. Eventuais frações
de
continua

continuação
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ações da Incorporadora atribuídas aos acionistas da Incorporada serão desconsideradas. Cláusula 8.ª - Aumento de Capital e Subscrição de Ações 8.1 Aumento do Capital Social da Incorporadora. A Operação acarretará o aumento do capital social da Incorporadora, que, em razão da incorporação pela
Incorporadora do acervo líquido da Incorporada, passará dos atuais R$
234.467.989,63 para R$ 240.000.000,00, um aumento, portanto, no montante
de R$ 5.532.010,37, com a emissão de 75.575.925 novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, sendo a diferença entre o valor total do acervo líquido e o valor do aumento de capital alocada conforme Cláusula 8.1.2
abaixo. 8.1.1. As ações emitidas em razão do aumento de capital da Incorporadora serão subscritas pelos acionistas da Incorporada, na proporção de suas
respectivas participações no capital da Incorporada, e serão integralizadas por
meio da versão do patrimônio líquido da Incorporada, observado o detalhamento previsto na Cláusula 7.2 acima. 8.1.2 A diferença entre o valor total do acervo
líquido, conforme apurado nos termos da Cláusula11.6, e o valor do aumento
do capital social mencionado na Cláusula 8.1 acima, será integralmente destinado à reserva de capital da Incorporadora, nos termos do art. 182, § 1º, alínea
“a” da Lei das S.A., representando, portanto, a alocação de R$ 96.407.000,04
para reserva de capital. 8.2 Subscrição das novas ações da Incorporadora. Na
data da Operação, as 75.575.925 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Incorporadora serão subscritas e integralizadas pelos administradores da Incorporada por conta dos acionistas da
Terra Brasis, na proporção de suas respectivas participações no capital social
da Terra Brasis, e integralizadas por meio da versão do patrimônio líquido da
Terra Brasisa o capital social da Austral Resseguradora. A atribuição das novas
ações observará o detalhamento constante da Cláusula 7.2 acima. 8.3 Extinção
de Ações da Incorporada. A Operação acarretará a extinção da Incorporada e,
por consequência, a extinção de todas as ações de sua emissão. 8.4 Inexigibilidade da Relação de Substituição para Fins Comparativos. Considerando que
a Incorporadora e a Incorporada são partes independentes, que não são sociedades controladora, controlada, ou sob controle comum uma da outra, não é
aplicável à Operação a avaliação prevista nos termos do art. 264 da Lei das
S.A. Cláusula 9.ª - Composição do Capital Social da Incorporadora após a
Operação - 9.1 Composição do Capital da Incorporadora após a Operação.
Após a Operação (e antes da consumação da retirada a que se refere a Cláusula 5.1), o capital social da Austral Resseguradora passará a ser de R$
240.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 298.017.165
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme indicado abaixo:
Acionista
Ações Ordinárias
% de Participação
Austral Participações II
222.441.240
74,64%
Brasil Plural
27.082.033
9,09%
FIP Terra Brasis RE 1
21.780.862
7,31%
FIP Terra Brasis RE 2
9.680.383
3,25%
Rodolfo
4.300.171
1,44%
André
1.911.188
0,64%
TB Partners
343.961
0,12%
IFC
10.477.327
3,52%
Total
298.017.065
100,00%
9.2 Direitos, Votos e Dividendos da Acionista da Incorporadora. Não haverá alteração nos direitos de voto, direitos a dividendos ou quaisquer outros direitos patrimoniais conferidos à acionista da Incorporadora, comparativamente aos direitos e às
vantagens políticas e patrimoniais das ações existentes antes da Operação. 9.3
Direitos das Novas Ações. As novas ações a serem emitidas pela Incorporadora
no âmbito da Operação conferirão direitos políticos e econômicos idênticos às
demais ações de emissão da Incorporadora, participando integralmente dos resultados da Incorporadora e fazendo jus aos dividendos, declarados a partir da data
de aprovação da Operação, ainda que relativos a resultados do exercício em curso e/ou de exercícios anteriores. Cláusula 10 - 10.1 Elementos Patrimoniais Ativos e Passivos - Elementos Patrimoniais Ativos e Passivos. Será vertida para a
Incorporadora, a título universal e sem solução de continuidade, a totalidade dos
elementos patrimoniais, ativos e passivos, integrantes do patrimônio da Incorporada. Cláusula 11 - Avaliação Patrimonial - 11.1 Empresa Avaliadora. A Incorporadora contratou,ad referendum de seu acionista em sede de assembleia geral da
Incorporadora, nos termos do art. 226 da Lei das S.A., a Apsis Consultoria e
Avaliações Ltda., sociedade estabelecida na cidade do RJ/RJ, na Rua do Passeio, nº 62, 6º and., CEP 20021-290, CNPJ 08.681.365/0001-30, registrada no
CRC-SP sob o nº 005112/0-9 (“Empresa Avaliadora”), para a elaboração dos laudos de avaliação do valor contábil (i) dos ativos e passivos patrimoniais da Incorporada a serem incorporados pela Incorporadora, escriturados e avaliados de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, o qual integra o presente
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Identificadas 17 novas
barreiras comerciais
contra o Brasil

O setor industrial identificou 17 novas barreiras comerciais no exterior contra produtos brasileiros entre março e
maio, mostra levantamento da Confederação Nacional da
Indústria (CNI). Do total, 10 dizem respeito a barreiras impostas pela China. As demais foram criadas pela Argentina,
México, Arábia Saudita e União Europeia. O setor privado
inseriu essas informações no Sistema Eletrônico de Monitoramento de Barreiras às Exportações (SEM Barreiras)
do governo federal. A CNI atualiza esse levantamento periodicamente, em parceria com associações e federações
estaduais da indústria, e contabiliza até agora 70 barreiras
identificadas no exterior contra produtos brasileiros desde
maio de 2018, quando o sistema foi criado. Os dados buscam ajudar o governo a definir estratégias para enfrentar
esse problema.
No caso da China, todas as barreiras dizem respeito a
subsídios. Eles afetam a produção de itens como borracha,
materiais elétricos e produtos metalúrgicos. Na prática, com
os subsídios, esses bens circulam com preço abaixo do praticado no mercado por artifícios muitas vezes ilegais, numa
concorrência desleal com a produção de outros países, incluindo o Brasil. Pela Argentina, são duas barreiras impostas contra veículos automotores e plásticos.
O México e a Índia, por sua vez, cobram imposto de importação contra a carne de frango do Brasil. A Arábia Saudita exige licenciamento de importação também para a carne
de frango. A Índia implementou ainda medidas sanitárias e
fitossanitárias contra o couro brasileiro. A União Europeia
levantou barreiras contra serviços brasileiros na área de tecnologia da informação.
O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos
Eduardo Abijaodi, diz que, embora o Brasil seja o único
país na América Latina com uma ferramenta tão moderna
de monitoramento de barreiras, os órgãos governamentais
ainda não usam esse sistema de forma plena. Além disso, o
percentual de barreiras resolvidas ainda é baixo. Do total de
70 identificadas até agora pela CNI, apenas 10% (7) foram
solucionadas.
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Protocolo e Justificação como Anexo I (“Laudo de Avaliação Contábil - Incorporada”); e (ii) dos ativos e passivos patrimoniais da Incorporadora, como referencial
para a determinação da relação de substituição das ações da Incorporada pelas
novas ações de emissão da Incorporadora, o qual integra o presente Protocolo e
Justificação como Anexo II (“Laudo de Avaliação Contábil - Incorporadora” e, em
conj. com o Laudo de Avaliação Contábil – Incorporada, os “Laudos de Avaliação
Contábil”)da Incorporada a ser incorporados pela Incorporadora. 11.2 Aprovação
da contratação da Empresa Avaliadora. A escolha da Empresa Avaliadora para a
avaliação do valor contábil da Incorporada deverá ser aprovada pelos acionistas
da Incorporadora. 11.3 Declaração da Empresa Avaliadora. Nos termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora declarou: (1) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou derivativo referenciado em valor mobiliário
de emissão da Incorporada ou da Incorporadora; (2) não ter conflito de interesses
que lhe diminua a independência necessária ao desempenho de suas funções; e
(3) que não teve, pela Incorporada, pela Incorporadora, por seus controladores e/
ou administradores, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos necessários. 11.4 Critério de Avaliação. O patrimônio líquido da Incorporada a ser incorporado pela Incorporadora, composto pela totalidade dos ativos e passivos escriturados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,bem como o patrimônio líquido da Incorporadora para fins de determinação da relação de substituição, foram avaliados pelo valor contábil do patrimônio líquido. 11.5 Data-Base.
A data-base para avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada
e da Incorporadora é31 de outubro de 2019 (“Data-Base”). 11.6 Acervo Líquido da
Incorporada. Conforme o Laudo de Avaliação Contábil – Incorporada preparado
pela Empresa Avaliadora e anexo ao presente instrumento, na Data-Base, para
fins de incorporação pela Incorporadora, o valor contábil do patrimônio líquido da
Terra Brasis foi avaliado pelo valor total de R$ 101.939.010,41. 11.7 Variações
Patrimoniais. As variações patrimoniais daIncorporada que ocorrerem entre a Data-Basee a data da efetiva realização da Operação, incluindo eventuais insubsistências ativas ou superveniências passivas,serão assumidas e suportadas exclusivamente pela Incorporadora. 11.7.1 O saldo líquido das variações patrimoniais
da Incorporada que ocorrerem entre a Data-Base e a data da efetiva realização da
Operação será: (i) se positivo, registrado na conta de reserva de capital da Incorporadora; ou (ii) se negativo, reconhecido no resultado da Incorporadora. Cláusula 12 - Sucessão - 12.1 Sucessão em Bens, Direitos e Obrigações. A Incorporadora sucederá a Incorporada, a título universal e sem solução de continuidade, em
relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades, ações,
exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades de titularidade da Incorporada, registrados ou não na escrituração contábil da Incorporada.
12.2 Registro e Averbação da Sucessão. Nos termos do art. 234 da Lei das S.A.,
a certidão da incorporação da Incorporada passada pelo Registro Público de Empresas Mercantis será documento hábil para o registro e a averbação, nos registros públicos e privados competentes, da sucessão universal pela Incorporadora
em relação aos bens, direitos, pretensões, faculdades, poderes, imunidades,
ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e responsabilidades integrantes ou relacionados à incorporação da Incorporada pela Incorporadora. Cláusula 13 - Direito dos Credores - 13.1 Impugnação da Incorporação. Nos termos
do art.232 da Lei das S.A., o credor da Incorporada ou da Incorporadora anterior à
aprovação da Operação e prejudicado pela realização da Operação poderá demandar judicialmente a anulação da Operação. 13.2 Prazo de Anulação. A anulação da Operação deverá ser demandada no prazo de até 60 dias após a publicação dos atos societários da Incorporada e da Incorporadora nos jornais habitualmente utilizados pelas Partes. 13.1.1 Após o prazo referido na Cláusula 13.2 acima, ficará extinto por decadência o direito de impugnar a Operação. 13.3 Consignação, Pagamento ou Garantia. A consignação em pagamento ou a garantia da
execução de dívidas ilíquidas prejudicam a anulação da Operação. Cap. III - Disposições Finais: Cláusula 14 - Atos Societários e Reforma Estatutária - 14.1
Assembleia Geral Extraordinária daTerra Brasis. Deverá ser realizada uma assembleia geral extraordinária da Terra Brasis para deliberar a respeito das seguintes matérias: (1) o Protocolo e Justificação; (2) a ratificação da contratação e nomeação da Empresa Avaliadora para elaboração dosLaudos de Avaliação Contábil; (3)o Laudo de Avaliação Contábil - Incorporada; (4)a incorporação da Incorporada pela Incorporadora, nos termos e condições do presente Protocolo e Justificação; e (5) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação da operação. 14.2 Assembleia Geral Extraordinária da Austral
Resseguradora. Deverá ser realizada uma assembleia geral extraordinária da
Austral Resseguradora para deliberar a respeito das seguintes matérias: (1) o
Protocolo e Justificação; (2) a ratificação da contratação e nomeação da Empresa
Avaliadora para elaboração dos Laudos de Avaliação Contábil; (3) o Laudo de
Avaliação Contábil - Incorporada; (4) a incorporação da Incorporada pela Incorporadora, nos termos e condições do presente Protocolo e Justificação; (5) o aumento do capital social da Austral Resseguradora no montante de R$ 5.532.010,37,

Setor agropecuário
exportou 51% mais
Depois de subir em abril, a balança comercial começou
a sentir os efeitos da pandemia de coronavírus e registrou
contração no superávit em maio. No mês passado, o Brasil teve saldo positivo de US$ 4,548 bilhões no comércio
exterior, valor 19,1% menor do que em maio de 2019 e o
resultado mais baixo para o mês desde 2015. No mês passado, as exportações somaram US$ 17,940 bilhões, recuo
de 4,2% em relação a maio de 2019 pelo critério da média
diária. A queda foi puxada pela indústria. A indústria extrativa exportou US$ 52,95 milhões a menos que em maio do
ano passado, queda de 26,5%. A indústria de transformação
exportou US$ 85,08 milhões a menos, queda de 15,9%. Somente a agropecuária exportou mais do que em maio do
ano passado. O setor vendeu US$ 99,88 milhões para o
exterior, alta de 51,1%.
As importações somaram US$ 13,392 bilhões, queda de
1,6% em relação a maio do ano passado pelo critério da média diária. Os principais produtos responsáveis pela queda
nas importações foram os óleos brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos crus, com redução de 82,7%; fertilizantes brutos, com recuo de 62,6%, e os minérios de cobre e
concentrados, com recuo de 46%

PME: rodadas virtuais
para exportação
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) juntamente com o Sebrae, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Apex-Brasil vão realizar, entre os dias 22 e 26
de junho, uma rodada internacional de negócios do setor de
alimentos e bebidas, envolvendo micro, pequenas e médias
empresas. Fornecedores brasileiros poderão se conectar com
compradores de toda a América Latina, além dos Estados
Unidos, Índia, Emirados Árabes e Canadá. Essa é a 1ª vez
que o evento acontecerá no modelo virtual em função da
pandemia do coronavírus, que afeta o Brasil e diversas outras nações do mundo. As inscrições para a rodada podem ser
feitas neste link: bcbrazil.com
As instituições brasileiras que atuam na organização do
evento fazem parte do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE). O Sebrae, a CNI e a Apex-Brasil são responsáveis por conduzir as ações voltadas às empresas do setor
de alimentos e bebidas. Independentemente do porte, todos
os segmentos terão uma grande oportunidade de expandir
suas atividades e buscar novos negócios fora do país. “Para a
Apex-Brasil, as rodadas virtuais fazem parte de um conjunto
de ações de suporte às empresas brasileiras para incrementar
a geração de negócios internacionais e tornar a nossa indústria mais competitiva, com mais efetividade e menores riscos”, avalia a Gerente de Competitividade da Apex-Brasil,
Deborah Rossoni.

com a subscrição das 75.575.925 novas ações pelos acionistas da Incorporada, a
ser integralizada por meio da versão do patrimônio líquido da Incorporada, com a
consequente alteração do Art. 5º do estatuto social da Incorporadora; (6) a renúncia pela Austral Participações II do seu respectivo direito de preferência em relação
à subscrição das novas ações de emissão da Incorporadora; e (7) autorização
para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação da
operação. 14.3 Alteração do estatuto social da Incorporadora. Em razão do aumento do capital social decorrente da Operação, conforme previsto neste Protocolo e Justificação, e após a efetivação do exercício do direito de retirada a que
se refere a Cláusula 5.1 acima, o Art. 5º do estatuto social da Austral Resseguradora será alterado, passando referido dispositivo a vigorar com a seguinte nova
redação: “Art. 5º - O capital social é de R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta
milhões de reais ), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 292.666.284
(duzentas e noventa e dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e
oitenta e quatro)ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Primeiro – A
Companhia poderá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como
decidir pelo aumento de classes existentes, sem guardar proporção com as demais, no limite permitido em lei. § Segundo – As ações não poderão ser oneradas
em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. § Terceiro – A Companhia é proibida de emitir partes beneficiárias, não podendo existir títulos da Companhia, dessa natureza, em circulação.” 14.4 Filiais. A
Operação não resultará na abertura, modificação ou extinção de filiais da Incorporadora. Cláusula 15 - Demais Condições Aplicáveis à Operação - 15.1 Prática
de Atos. Uma vez aprovada a Operação, os administradores da Incorporada e da
Incorporadora deverão praticar todos os atos, registros e averbações que se fizerem necessários à perfeita regularização, formalização e efetivação da Operação
e do estabelecido no presente Protocolo e Justificação. 15.2 Custos e despesas.
Cada Parte deve arcar com suas respectivas despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da celebração deste Protocolo e Justificação e da consumação da Operação, incluindo, sem limitação, despesas com publicações, assessores jurídicos
e financeiros, registros e averbações necessários. 15.3 Tributos. Cada uma das
Partes deverá recolher e pagar pontualmente todos os tributos incidentes em razão da Operação e para os quais seja definida como contribuinte pela legislação
tributária. Adicionalmente, as Partes autorizam-se mutuamente a reter e pagar em
nome e por conta da outra todos os tributos para os quais a legislação tributária
determine o recolhimento na fonte. 15.4 Aprovações. Este instrumento de Protocolo e Justificação contém as condições exigidas pela Lei das S.A. para a proposta de incorporação da Incorporada pela Incorporadora e deverá ser submetido à
apreciação e aprovação dos acionistas das Partes. 15.5 Acordo Integral. Este instrumento de Protocolo e Justificação, juntamente com o Acordo de Investimento,
constituem o único e integral acordo entre as Partes no tocante à Operação, que
constitui seu objeto, substituindo e superando para todos os efeitos quaisquer
outros documentos assinados anteriormente a esta data. 15.6 Sobrevivência de
Cláusulas. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste instrumento de Protocolo e Justificação venha a ser considerada inválida ou inexequível, as
demais cláusulas, disposições, termos e condições não afetados permanecerão
válidos e em pleno vigor. 15.7 Renúncia; Não Exercício. O não exercício, ou o
atraso no exercício, por qualquer das Partes, dos direitos a elas respectivamente
conferidos nos termos deste Protocolo e Justificação não será interpretado como
renúncia em relação a tal direito. Toda e qualquer renúncia aos direitos estabelecidos neste Protocolo e Justificação somente será válida quando entregue por escrito e assinada pela Parte renunciante. 15.8 Anexo. Este instrumento particular de
Protocolo e Justificação contém 2 (dois) anexos, que fazem parte integrante e indissociável do presente instrumento. 15.9 Lei Aplicável. Este instrumento de Protocolo e Justificação será regido, interpretado e aplicado de acordo com a legislação vigente da República Federativa do Brasil. 15.10 Foro. Todo e qualquer conflito decorrente deste Protocolo e Justificação será solucionado por arbitragem, de
acordo com a Cláusula 11 do Acordo de Investimentos, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 15.11 Abstenções. Conforme assembleia geral da Incorporada realizada nesta data, a acionista Terra
Brasis Partners votou de forma contrária à celebração do presente Protocolo e
Justificação. E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes celebram o
presente Protocolo e Justificação em 6 vias de igual teor e forma, na presença das
2 testemunhas abaixo identificadas. RJ, 29/11/2019. Brasil Plural Holding de Seguros e Resseguros Ltda - Rodolfo Riechert - Diretor; André Schwartz - Diretor.
Fundo de Investimentos em Participações Terra Brasis - RF 1 - Multiestratégia Rodolfo Riechert - Diretor; André Schwartz - Diretor. Fundo de Investimentos em
Participações Terra Brasis - RF 2 - Multiestratégia - Rodolfo Riechert - Diretor;
André Schwartz - Diretor. Incorporadora: Austral Resseguradora S.A. - Bruno de
Abreu Freire - Diretor; Rodolfo Arashiro Rodrigues - Diretor. Testemunhas: Fernanda Nunes Abreu - CPF: 053.924.077-06 - RG.12.510.194-9; Ana Carolina Souza
de Jesus - CPF: 107.086.367-05 - ID: 13.442.038-9.

“A internacionalização aumenta a competitividade das
empresas, com a ampliação de mercados e diversificação da
demanda o que se transforma em mais uma alternativa para
se conseguir ultrapassar este momento desafiador que vivemos”, afirma Carlos Abijaodi, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI. A CNI coordena nacionalmente a Rede
Brasileira de Centros Internacionais de Negócios (Rede
CIN), presente nas 27 unidades da federação com foco no
atendimento às empresas para assegurar uma atuação competitiva no mercado internacional.
A rodada virtual internacional, chamada de Business Connection Brazil: food & beverage, é um dos desdobramentos
da Connectamericas.com. A plataforma de negócios gratuita
criada pelo BID para apoiar mais de 300 mil empresários
cadastrados na realização de mais e melhores negociações
internacionais. O evento será o primeiro que acontece virtualmente no Brasil. “Será uma semana inteira de atividades
online e vamos dar todo o suporte para que as empresas tenham agendas de negócios bem-sucedidas”, comenta o diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick.
Fabrizio Opertti, Gerente do Setor de Integração e Comércio do BID, ao qual pertence a ConnectAmericas, assegura:
“Este evento só é possível graças a uma aliança histórica
entre as mais reconhecidas instituições de apoio empresarial
do Brasil, agora reforçada com a participação do BID, cujo
propósito comum é apoiar as MPMEs neste momento de
crise sanitária e econômica global. No BID, temos muito orgulho de fazer parte deste esforço por meio do nosso apoio
contínuo ao Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE)
para que, depois da rodada, as empresas possam seguir fazendo negócios na ConnectAmericas.com

Nova pesquisa de e-commerce
internacional
Com a pandemia do Covid-19, o comércio eletrônico se
tornou ainda mais relevante para a venda e comercialização de produtos e serviços ao redor do mundo. Pensando
nisso, a Apex-Brasil está reformulando as ações do seu
programa de e-commerce: o e-Xport e lançou uma nova
pesquisa para empresas brasileiras. A pesquisa visa conhecer as necessidades das empresas em capacitação e atuação no e-commerce. O e-Xport é um programa de qualificação da Apex-Brasil sobre comércio eletrônico para a
atuação no mercado internacional. O programa apoia empresas brasileiras, em diferentes estágios de maturidade exportadora, na expansão dos seus negócios para as cadeias
globais de valor.
“Queremos ouvir suas contribuições para criarmos ações
cada vez mais aderentes às necessidades das empresas
brasileiras. A duração estimada para o preenchimento é de
cinco minutos. Para responder à pesquisa, basta clicar no
link abaixo. O prazo para preenchimento é o dia 8 de junho.”
Informações: portal.apexbrasil.com.br
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Cade autoriza colaboração
entre seis empresas concorrentes
Medida pretende
minimizar
os efeitos da
pandemia da
Covid-19

Ambev, BRF, Coca-Cola,
Mondelez, Nestlé e Pepsico
se reuniram para enfrentar o
impacto que a crise do novo
coronavírus está provocando no mercado. O Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) autorizou
a colaboração entre esse grupo de empresas concorrentes
como medida para minimizar os efeitos da crise instalada em razão do novo coronavírus (Covid-19).
As empresas estão empreendendo o “Movimento
Nós”, projeto de recuperação da atividade de pequenos varejistas do setor. O
acordo tem previsão para
vigorar até o dia 31 de outubro de 2020, e poderá ser
prorrogado caso haja evolução do cenário da pandemia. Neste caso, a extensão
do prazo deverá, necessariamente, ser comunicada
previamente ao Cade.
As empresas alegaram ao

órgão antitruste que, com a
eclosão da pandemia, muitos
estabelecimentos, em especial aqueles relacionados ao
setor de comércio e prestação de serviços, interditaram
suas atividades temporariamente como medida de contenção da contaminação. Essas medidas teriam impactos
econômicos no comércio varejista de pequeno e médio
porte – que no Brasil compreende parcela significativa
dos canais de distribuição
para bens de consumo como
bebidas, alimentos, produtos para cuidados pessoais
e domésticos, entre outros
–, comprometendo, assim,
a própria sobrevivência de
muitas dessas empresas.
Neste contexto, diante
do cenário de crise prolongada, alegaram que ações
isoladas não teriam a capacidade de produzir resultados efetivos e na escala
necessária de modo a auxiliar os estabelecimentos comerciais a retomarem suas
atividades. Portanto, as empresas decidiram colaborar
entre si para promover o
apoio necessário por meio
do Movimento Nós.
O presidente do Cade,
Alexandre Barreto, frisou
que o acordo é uma medida excepcional, uma vez
que compartilhamento en-

tre concorrentes nos moldes
apresentados poderia, eventualmente, implicar riscos à
ordem econômica e que, em
condições normais de mercado, demandaria análise
ainda mais pormenorizada
por parte do Conselho.
“A excepcionalidade dessa medida não constitui imunidade antitruste. Não se está
conferindo com a presente
decisão imunidade às peticionárias, de modo que não
há impedimentos a que este
Conselho, na hipótese de se
observar eventuais irregularidades nos termos apresentados ou práticas potencialmente lesivas à concorrência
no âmbito desse acordo, possa tomar as medidas e providências que compreender
cabíveis”, concluiu.
Autorização
Em sessão extraordinária
de julgamento, o Tribunal do
Cade homologou despacho
da Superintendência-Geral
da autarquia o qual concluiu
que há justificativa econômica plausível para o acordo, que as partes adotaram
protocolos de prevenção de
riscos antitruste, que não há
indícios de tentativa de realização de prática anticompetitiva, e que existe preocupação por parte das empresas

no reestabelecimento da
competitividade e normalidade do setor.
“Acerca das colaborações entre concorrentes no
contexto de crise, tema tão
em voga e em discussão no
cenário antitruste internacional, entendo que devemos compreendê-las como
formas de cooperação entre
empresas concorrentes adotadas em caráter emergencial
com o objetivo de superar
adversidades decorrentes de
uma situação de crise com
objetivo de mitigar seus efeitos”, afirmou em despacho o
presidente do Cade, Alexandre Barreto.
Para autorizar a colaboração entre as empresas, o
Cade se baseou em recomendações internacionais
das mais respeitadas instituições do mundo, como a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e a
International Competition
Network (ICN). A decisão, portanto, se alinha à
experiência internacional
como projetada nos últimos
meses de maneira a que se
compatibilize preservação
de ambientes econômicos
concorrencialmente saudáveis e orientações específicas a vigorarem nas atuais
circunstâncias de crise.

ANP flexibiliza obrigações de compra de etanol anidro

Foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU) a Resolução da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) nº
819/2020, que adéqua as
obrigações contratuais de
aquisição de etanol anidro
combustível (adicionado na
gasolina), em caráter excepcional e exclusivamente para
a safra 2020/2021.
Foram alterados alguns
parágrafos de uma resolução de 2011 a fim de se
aplicar um redutor de 16%
sobre o volume comercializado em 2019. Essa alteração terá validade para os

contratos de fornecimento
de etanol anidro com validade de julho de 2020 a
maio de 2021.
“Tal medida decorreu da
verificação de queda na demanda por gasolina C, em
razão da pandemia da Covid-19, que trouxe consequências para a economia
e para a demanda de combustíveis no país”, explica a
agência em nota.
Oferta permanente
Outro ajuste comunicado
pela agência reguladora, foi
em relação a oferta permanente. “Devido à situação de

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, a Comissão Especial de
Licitação (CEL) da Oferta
Permanente prorrogou, em
aviso publicado nesta segunda-feira (8/6) no Diário Oficial da União, a data-limite
para apresentação dos documentos necessários para
a assinatura dos contratos de
concessão do 1º Ciclo”,
O prazo para a apresentação da prorrogação da validade da garantia de oferta passa a ser 6 de julho de
2020; para apresentação dos
documentos de assinatura
dos contratos de concessão,
30 de dezembro de 2020; e,

para assinatura dos contratos
de concessão, 1º de março de
2021.
A data-limite para o pagamento do bônus de assinatura não foi prorrogada e permanece sendo 10 de janeiro
de 2020. Todas as demais
datas previstas no cronograma do 1º Ciclo da Oferta Permanente permanecem
mantidas.
O 1º Ciclo foi realizado
em 10/09/2019, resultando
em 33 blocos e 12 áreas com
acumulações marginais arrematadas. A ANP já promoveu a assinatura de 27 dos 45
contratos de concessão do 1º
Ciclo da Oferta Permanente.

Setor bancário tem alta nas bolsas europeias
As bolsas da Europa fecharam com comportamentos distintos nesta segundafeira. O índice pan-europeu
Stoxx Europe 600 terminou
o dia em queda de 0,32%,
a 374,12 pontos. As ações
do setor bancário subiram
1,57%, ainda embaladas
pela expansão do programa emergencial de compra
títulos (PEPP) anunciada
pelo Banco Central Europeu
(BCE), no fim da semana
passada. Já as demais ações
do setor de serviços caíram
1,18%. O setor automotivo
também perdeu os ganhos do
dia e recuou 0,16%.

Na Bolsa de Frankfurt, o
índice de referência DAX caiu
0,22%, a 12.819,59, depois de
dados oficiais terem mostrado
uma queda histórica de 17,9%
na produção industrial do país
em abril. Contudo, analistas
esperam uma alta consistente
do indicador de maio à medida que as restrições impostas
para conter a pandemia de covid-19 foram aliviadas no mês
passado.
Na Bolsa de Londres, o
FTSE 100 oscilou durante o
dia e terminou a sessão com
perdas de 0,18%, a 6.472,59.
Companhias aéreas listadas
na bolsa londrina fecharam no

negativo depois da notícia de
que o Reino Unido vai impor
uma quarentena à chegada de
voos internacionais. As ações
da companhia low cost Ryan
Air caíram 0,27% e as da
EasyJet recuaram 1,23%.
Também na Bolsa de Londres, as ações da AstraZeneca caíram 2,69% % após
relatos de que a empresa europeia abordou a farmacêutica Gilead Sciences sobre
uma fusão. As duas empresas estão buscando uma vacina para a covid-19. Na direção contrária, as ações da
Gilead ainda sobem 0,48%
na Nasdaq, em Nova York.

Conforme o G1, entre as
demais bolsas europeias, o
CAC 40, índice acionário
de referência em Paris, caiu
0,43%, apesar de ministro
do Trabalho do país, Muriel
Pénicaud, ter dito à France
Info que a atividade econômica está em 80% do nível
normal após as paralisações
causadas pela covid-19. Na
Bolsa de Milão, o FTSE
MIB encerrou a sessão em
alta de 0,22%. Na Espanha,
onde o processo de reabertura da economia também está
em curso, o Ibex 35, da Bolsa de Madri, obteve ganhos
de 0,30%.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei
nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A.
(“Companhia”), a participar da AGE a ser realizada no dia 23 de junho de
2020, às 10h, por videoconferência via aplicativo Microsoft Teams a partir
da sede da Companhia, localizada na Av. Gal. Justo, 365, 6º andar, salas
602 e 601/parte, Centro, Rio de Janeiro-RJ, a fim de tomar conhecimento
do andamento de contencioso cível relevante envolvendo a Companhia
e, diante das alternativas apresentadas pela Administração e conforme
material depositado na sede da Companhia e disponibilizado aos
acionistas mediante solicitação, deliberar acerca dos próximos passos.
O acionista poderá ser representado na AGE por seu representante legal
ou por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista,
administrador da companhia ou advogado. As pessoas que comparecerem
à AGE deverão exibir documento hábil de identidade e documentos
comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para outorga
de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 5 de junho de 2020.
Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

Falta pouco para Nasdaq
confirmar tendência de alta
O Nasdaq é o primeiro dos três principais índices de
Wall Street a se recuperar das perdas causadas pela pandemia, atingindo, nesta segunda-feira, uma máxima recorde pela segunda sessão consecutiva, após relatório
inesperadamente positivo sobre o emprego nos EUA ter
fortalecido apostas de rápida recuperação da crise. Falta
pouco para esse índice com forte peso nos papéis de tecnologia confirmar uma tendência de alta começou em 23
de março. O índice de referência S&P 500 e o Dow estão
cerca de 5,5% e 7,4% distantes das suas respectivas máximas de fechamento, depois de subirem mais de 45% de
suas mínimas registradas em março.

SulAmérica entra no grupo da Hapvida
A SulAmérica comprou da Rede D’Or a operadora
de planos de saúde Paraná Clínicas por R$ 385 milhões. Na avaliação dos analistas do Bradesco BBI, a
aquisição é importante porque permite à SulAmérica
ampliar sua atuação em um segmento de menor ticket
médio, o mesmo da Hapvida e Grupo NotreDame Intermédica. Agora, a companhia caminha na direção para
criar um ambiente perfeito para testar seu sistema de
verticalização virtual, que é principalmente com base
na estrutura “Cuidado Coordenado”, centrada na atenção primária, reduzindo o uso excessivo do plano e
mantendo as reivindicações contidas.

Morgan Stanley eleva ações da Smiles
O Morgan Stanley elevou as ações da Smiles para desempenho superior à referência de mercado, com preçoalvo fixado em R$ 23,70, o que significa uma possível
valorização de 40%. A alteração foi muito grande, pois a
anterior era a recomendação de abaixo da média do mercado. Segundo os analistas da instituição, a elevação considera a parceria da empresa com a Gol, que havia feito
a proposta de incorporar o programa de fidelidade, mas
desistiu em março devido ao início da pandemia do novo
coronavírus. E concluem, a Smiles continua a apresentar
um risco de governança e outros riscos relacionados ao
parceiro aéreo, mas achamos que este preço é razoável e
que existe atualmente um sólido argumento para as ações
hoje baseado em ‘valuation.

Movimento das estradas sinaliza recuperação
Com base na divulgação parcial das operações entre os
dias 29 de maio e 4 de junho da concessionária de rodovias CCR, os analistas do Bradesco BBI consideram que
os números do tráfego nas rodovias já refletem as medidas de relaxamento do isolamento social e esperam que a
tendência positiva seja mantida nas próximas semanas. A
CCR divulgou que, no período, a queda foi de 9,5% em
relação a igual período de 2019, sendo uma diminuição
de 31,1% no segmento de veículos de passeio, enquanto
o dos comerciais registrou uma elevação de 8,6%. Já no
acumulado do ano, a queda é de 6,3% no agregado. Por
concessão, o maior recuo entre os dias 29 de maio e 4 de
junho foi registrado na Via Oeste, com queda de 20,6%.
No ano, o recuo é de 13,9%. Na Nova Dutra, a queda é de
20,4% na semana avaliada e de 13,2% em 2020.

BR Distribuidora vende a CDFN Logística
A BR Distribuidora anunciou a venda da totalidade de
sua participação na CDGN Logística para o MDC I Fundo
de Investimentos, que pagou R$ 25,79 milhões, sendo que
R$ 3,87 milhões foram desembolsados à vista e o restante
dividido em seis parcelas iguais, com a primeira vencendo
em 5 de agosto e correção monetária. A CDGN atua no
mercado de gás natural comprimido e atende clientes dos
segmentos industrial e de distribuição de gás em todo o
território nacional.

Mais dois Iguatemi voltam a operar
A Iguatemi comunicou que os shoppings Iguatemi
Campinas e Galleria começaram a funcionar parcialmente,
das 15 às 20 horas, atendendo a decretos municipal e estadual. O horário é das 16h às 20h de segunda a Domingo.
A companhia adotou medidas de proteção e segurança,
como o reforço das rotinas de limpeza, álcool em gel à
disposição dos consumidores, áreas de alimentação “intensamente higienizadas” e com distanciamento mínimo
de 2 metros entre as mesas. Agora são 11 unidades em operação, com as demais autorizadas a funcionar apenas as
atividades essenciais e operações de delivery. Além disso,
a administradora oferece drive-thru em grande parte de
seus empreendimentos e a compra online, pelo Iguatemi
365 no Estado de São Paulo.
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Mesmo com pandemia, privatização do BB continua no foco
Rubens Novaes:
banco não está
preparado para
enfrentar open
banking e fintechs

O presidente do Banco
do Brasil, Rubens Novaes,
voltou a defender a privatização da instituição. Desta
vez foi em audiência virtual
com deputados e senadores,
Ao justificar sua proposta
de venda da estatal disse ser
necessária frente as mudanças da atividade bancária no
mundo e a incapacidade de
uma gestão pública se adequar a essas transformações.
“Estamos passando por uma
revolução no sistema bancário”, afirmou ele, citando o
sistema de open banking e a
explosão de fintechs.
Segundo Novaes, essas
mudanças exigem uma adaptação do banco, cuja efetividade ele questionou devido
às amarras do setor público.
“A minha dúvida é se com
as amarras que nós temos no
setor público nós vamos ter
velocidade de transformação
que nos permita uma adaptação a esse novo mundo.” O
Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista,
com participação do governo
federal em 50% das ações.
Apesar de mencionar a
eficiência do banco e a qualificação do quadro de funcionários, ele afirmou que
o banco “concorre com os
outros bancos com bolas de
chumbo amarradas a seus
pés”. Segundo ele, as deci-

sões demoram muito a ser
tomadas porque precisam
passar por diversos órgãos
como o Tribunal de Contas
da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União
(CGU), o que impede a agilidade. Além disso, disse que
a política de pessoal é travada, com necessidade de realização de concursos públicos, dificuldade de demissão
de maus funcionários e falta
de mecanismos para premiação dos bons empregados.
Questão ideológica
“Vamos fazer do Banco
do Brasil uma corporation,
com muitos sócios. Essa
gestão, essa administração
que está aqui vai ser quase
toda aproveitada”, disse. Na
visão dele, a privatização
não é uma questão ideológica. “Vai ser muito melhor
para o Banco do Brasil se ele
puder ser privado. O governo ainda vai ter uma participação grande”, disse.
Rubem Novaes foi ouvido nesta segunda-feira pela
Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas
de Combate à covid-19 para
falar sobre as medidas adotadas pelo banco durante a
pandemia. “Não é um momento fácil para ninguém”,
disse ele em sua apresentação inicial. Ele afirmou que
o sistema bancário não vive
um período de tranquilidade
e sofre junto com a clientela.
Novaes disse, ainda, que
há “demanda dos desesperados” por crédito, que ele
considerou não ser saudável.
“É uma demanda dos desesperados – não para produzir,
para vender, para investir. A
gente procura atenuar isso

com programas governamentais. O Congresso tem
ajudado muito nisso, aperfeiçoando programas”, disse
Novaes.
Segundo
apresentação
feita aos parlamentares, o
banco já liberou cerca de R$
137 bilhões em crédito para
auxiliar a economia durante a pandemia de covid-19.
Destes, R$ 80 bilhões foram
destinados a empresas, R$
33,8 bilhões foram desembolsados a pessoas físicas e
R$ 23 bilhões direcionados
ao agronegócio.
Sobre o atendimento por
meio das agências bancárias,
Novaes informou que 98% delas permanecem abertas, com a
adoção de medidas de segurança. Há horários especiais para
grupos de risco e priorização
em sala de atendimento. “O
banco está preparado hoje para
enfrentar as dificuldades do
momento”, disse ele.
Presidida pelo senador
Confúcio Moura (MDBRO), a comissão é formada
por seis deputados e seis senadores. O objetivo é acompanhar a situação fiscal e a
execução orçamentária e
financeira das medidas relacionadas à emergência de
saúde pública de importância internacional relacionada
ao combate ao coronavírus.
O Banco do Brasil também teve participação, mesmo em menor grau que a
Caixa Econômica Federal,
em outras ações emergenciais adotadas pelo governo
federal, como o pagamento do auxílio emergencial a
2,73 milhões de pessoas que
escolheram receber o benefício pelo banco, o financiamento da folha de pagamentos e a complementação

dos salários — o chamado
Benefício Emprego e Renda
(BEm).
“Em termos de ações emergenciais deflagradas pelo governo, tentando atenuar a crise
econômica que se instalou, o
Banco do Brasil tem tido participação em todos esses programas, embora não nos caiba
a formulação do programa,
mas como agentes do governo
temos participado ativamente
deles”, disse Novaes, em sua
apresentação inicial à comissão.
Crédito novo
Segundo os dados informados por Rubem Novaes, no
auxílio a pessoas físicas, o BB
desembolsou R$ 26,3 bilhões
em prorrogações de contratos
vigentes e mais R$ 7,5 bilhões
em crédito novo. Para as pessoas jurídicas, o desembolso
foi de R$ 80 bilhões, sendo
R$ 42,1 bilhões em prorrogações e R$ 37,9 bilhões em
novos contratos. Nessa soma,
destaca-se o auxílio a micros
e pequenas empresas. Segundo os dados informados por
Rubem Novaes, a elas foram
desembolsados R$ 33,3 bilhões, sendo R$ 24,7 bilhões
destinados a prorrogações de
contratos e R$ 8,6 bilhões em
novos créditos.
“Sei que as pequenas e
médias são uma preocupação dos senhores congressistas”, salientou.
No agronegócio, onde o
banco tem uma participação
efetiva e importante, frisou
o presidente, foram R$ 2,1
bilhões destinados a prorrogações e R$ 20,9 bilhões em
crédito novo.
“A agricultura e a pecuária estão mostrando uma si-

tuação saudável. Talvez com
exceção do setor de hortifruti, os outros setores estão
com um bom desempenho”,
observou.
Benefícios
Como agente do governo para viabilizar as ações
emergenciais, o BB pagou
o auxílio emergencial a 2,73
milhões de clientes, num total de R$ 1,77 bilhão. Os R$
600 mensais a que a população carente e trabalhadores
informais tiveram acesso
foram pagos, em sua maior
parte, pela Caixa, lembrou
Rubem Novaes:
No Programa Emergencial de Suporte a Empregos
(Pese) — que provê crédito
emergencial a empresas com
faturamento entre R$ 360
mil e R$ 10 milhões para
pagamento de salários — foram R$ 358,2 milhões para
auxiliar 11,6 mil empresas.
“A expectativa era que
houvesse uma demanda
maior pelos programas de
folha de pagamento, mas
não é o forte do Banco do
Brasil, quando comparado
com outros bancos, ter folha
de pagamento privada. Nos
cabe mais ou menos uma
participação de 6% de folha
de pagamento de setor privado. Mas executamos, participamos com cerca de 20%
das liberações que foram
feitas para empregados das
empresas que se cadastraram no programa. Em curto
prazo, vão sair modificações
que darão flexibilidade e
um escopo maior para esse
programa, que tem utilizado
menos dos recursos que se
imaginava”, avaliou.
Já o Benefício Emergen-

cial de Preservação do Emprego e Renda prevê o pagamento emergencial pelo
governo federal, por até três
meses, a trabalhadores que
fizerem acordo com seu empregador para suspensão do
contrato de trabalho ou redução proporcional da jornada
de trabalho e do salário, durante a calamidade pública
por causa do novo coronavírus. Foram R$ 3,1 bilhões
pagos para 3,4 milhões de
trabalhadores.
O último benefício operado pelo Banco do Brasil,
informou Rubem Novaes,
foi “O Brasil conta comigo”,
bonificação de R$ 667 paga
pelo Ministério da Saúde aos
residentes da área da saúde
que estão atuando no combate
à pandemia e que beneficiou
54 mil profissionais de saúde,
num total de R$ 36 milhões.
“Esse programa permite
que as pessoas sejam remuneradas para se incorporarem ao
programa. São estudantes de
último ano de medicina e profissionais já formados que se
agregam ao esforço normal,
que já existe nas secretarias
municipais, estaduais e nos
hospitais federais, e o pagamento desse pessoal é realizado através de uma carteira
digital do Banco do Brasil”,
explicou Novaes.
Em audiências anteriores, a comissão já ouviu os
ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil,
Walter Braga Netto, e da
Cidadania, Onyx Lorenzoni;
além do presidente da Caixa
Econômica Federal, Pedro
Guimarães; do secretário do
Tesouro Nacional, Mansueto
Almeida; e do diretor-executivo do Instituto Fiscal Independente (IFI).

