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Casos de Covid crescem 7 vezes no interior
No início de junho,
quase 60% dos
registros estavam fora
das capitais
Por volta do dia 20 de maio, o
Brasil atingiu médias de 20 mil novos casos e mil óbitos por dia. E,
desde então, os números não caem:
fechamos maio rompendo a barreira de 30 mil casos registrados
diariamente. “Reforço, mais uma
vez, que um olhar generalizado
não ajuda. E, para entender o que
acontece, vamos olhar para nossas
capitais e cidades do interior”, explica o dr. José Rocha Faria Neto,
do Centro de Epidemiologia e Pesquisa Clínica (Epicenter) da Escola
de Medicina da PUCPR.

Ao longo de maio, acentuou-se
a migração para as cidades do interior: enquanto o número de casos
nas capitais aumentou três vezes,
no interior o aumento foi de aproximadamente sete vezes. “Assim,
iniciamos junho com 43% dos casos acumulados nas capitais e 57%
no interior. Mas lembrem-se: 75%
da população está no interior”, ressalta Faria Neto.
De fato, apenas um em cada
quatro brasileiros está nas capitais.
O que aconteceu ao final do mês
passado foi quase uma inversão
da proporção encontrada no início
de maio, quando 60% dos casos
acumulados da Covid-19 estavam
concentrados nas capitais, e apenas
40% estavam nas cidades de interior.
Em 4 de maio, o Brasil contabilizava oficialmente 107.780 casos
de Covid-19. Um mês depois, eram

614.941 casos, um aumento de 5,7
vezes. Porém, nas capitais, a elevação foi de 3 vezes, enquanto no
interior foi de 7 vezes.
Em apenas sete dias (de 28 de
maio a 4 de junho) o número de
casos confirmados de coronavírus
dobrou no interior do Ceará e teve
aumento de 82,4% no interior de
Goiás e de 71,1% em Mato Grosso.
“Infelizmente ainda há muito
espaço para agravamento da epidemia, a não ser que governadores
e prefeitos das pequenas cidades
consigam efetivamente fazer o
controle. Se olharmos a semana de
28 de maio a 4 de junho, o crescimento em todos os estados já é bem
maior no interior do que na capital, com exceção de Roraima e Rio
Grande do Sul. Então, ainda nos
manteremos em um platô, ainda
com algum crescimento, por algum
tempo”, analisa o especialista.

Pedidos de seguro-desemprego
chegam a quase 1 milhão
Em meio à pandemia de Covid-19, foram feitos 960.258
pedidos de seguro-desemprego
em maio, aumento de 53% na
comparação com o mesmo mês
do ano passado (627.779) e de
28,3% na comparação com abril
deste ano (748.540). As informações foram divulgadas pelo
Ministério da Economia.
Em maio, os três estados com

maior número de requerimentos
foram São Paulo (281.360), Minas
Gerais (103.329) e Rio de Janeiro
(82.584).
Sobre o perfil dos solicitantes,
41,3% eram mulheres e 58,7%
homens. A faixa etária que concentrava a maior proporção de
solicitantes era de 30 a 39 anos,
com 32,3%. Em termos de escolaridade, 61,4% tinham ensino

médio completo. Em relação aos
setores econômicos, os pedidos
estiveram distribuídos entre serviços (42%), comércio (25,8%),
indústria (20,5%), construção
(8,2%) e agropecuária (3,4%).
De janeiro a maio, foram contabilizados 3.297.396 pedidos, acréscimo de 12,4% em comparação
com o acumulado no mesmo período de 2019 (2.933.894).

Cresce percentual de famílias com trabalho afetado por vírus
Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre)
da Fundação Getulio Vargas (FGV)
mostra que, ao menos um integrante de 57,2% das famílias brasileiras
teve seu trabalho afetado de alguma forma, em maio. Em meados do
mês passado, quando saiu o resultado prévio, esse percentual estava
em 53,5%. Ao todo, 1.808 consumidores foram consultados entre os
dias 2 e 24.
De acordo com os dados, 45,4%
das famílias tiveram membros impedidos de trabalhar em virtude das
medidas de isolamento social. Esse
percentual ficou em torno de 50%
entre as famílias de menor poder
aquisitivo, com renda até R$ 2,1
mil. Outra taxa elevada (25,7%) foi

a de pessoas que tiveram redução
proporcional de salário e jornada
de trabalho.
O estudo mostrou também que
14,3% tiveram contratos de trabalho suspensos, enquanto que a
média de demissões foi de 12,8%
- resultado puxado, principalmente,
pelas famílias de baixa renda, mais
penalizadas pelo desemprego (mais
de 20%, ou quase o dobro da média).
“O desemprego é maior para
as famílias com renda mais baixa.
Isso ocorre porque normalmente
recebendo salário mínimo, grande
parte está atrelada a funções mais
básicas, com menor necessidade de
um nível de escolaridade mais alto.
Dessa forma, na crise essas funções

são as primeiras a serem descartadas. Isso gera um impacto grande
nessas famílias, que com pouco ou
nenhum recurso de poupança guardado elevam o nível de endividamento mais rapidamente”, analisou
Viviane Seda Bittencourt, coordenadora de Sondagens do Ibre e da
pesquisa.
Os resultados do mercado de
trabalho, assim como o isolamento
social, ainda explicam o elevado
percentual das famílias que declararam consumir apenas o essencial (78,3%). A maior elevação de
abril para maio, entretanto, se deu
entre as famílias com menor poder
aquisitivo, saltando de 85,1% para
88,6% as que afirmaram só estarem
comprando o essencial.

Covid-19 no Brasil
4 de maio
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Capitais Interior
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pandemia está piorando as coisas”,
disse.
Olhando além da pandemia, o
secretário-geral apelou à transformação dos sistemas alimentares
para alcançar um mundo mais inclusivo e sustentável. “Não podemos esquecer que os sistemas
alimentares contribuem com até
29% de todas as emissões de gases
de efeito estufa, incluindo 44% de
metano, e estão tendo um impacto
negativo na biodiversidade.”
Guterres instou os países a construir
sistemas alimentares que atendam às
necessidades de produtores e trabalhadores e erradicar a fome, garantindo
que mais pessoas tenham acesso a alimentos saudáveis e nutritivos.

57%

60%

Crescimento de novos casos de 4 de maio a 4 de junho
Fonte: dados do Ministério da Saúde
Elaboração: Epicenter Escola de Medicina da PUCPR

Maia cai na armadilha e defende
redução de salário de servidores
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), defendeu uma discussão
sobre o corte de salários de servidores públicos do Executivo,
Legislativo e Judiciário como
forma de diminuir o impacto orçamentário provocado pela pandemia e possibilitar pagar mais
parcelas da renda emergencial.
“Se os três Poderes estiverem
de acordo, que não seja um corte
muito grande, cortando os salários mais altos por poucos meses,
para garantia da renda emergencial, tenho certeza de que o Parlamento está disposto a dialogar
e conversar para conseguir fazer
o que é fundamental: cuidar dos
mais vulneráveis. Temos que
construir as condições para continuar transferindo renda”, disse
Maia.
A fala do presidente da Câmara refletia uma provocação feita
pelo presidente Jair Bolsonaro,
que afirmou ser a favor de um
benefício de “até R$ 1 mil” se a
diferença saísse dos vencimentos
dos parlamentares. A equipe econômica só admite pagar mais duas
parcelas de R$ 300 cada.
Maia argumentou que a folha
dos parlamentares é de R$ 220
milhões anuais brutos, enquanto o
pagamento de dois meses de renda

Mark Garten/ONU

mero, sem dúvida, aumentará.
A estimativa da ONU ao final de
2019 era que cerca de 821 milhões
não conseguiam o número de calorias diárias necessárias, aproximadamente 1 em cada 9 habitantes do
planeta.
Cerca de 144 milhões de crianças em todo o mundo com menos
de cinco anos são atrofiadas, o que
significa que elas são pequenas demais para a idade, principalmente
devido à desnutrição.
Guterres acrescentou que, mesmo em países com alimentos abundantes, a Covid-19 corre o risco de
interromper as cadeias de suprimento de alimentos. “Nossos sistemas alimentares estão falhando e a

Interior
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Número de pessoas com fome aguda deve dobrar
Milhões de pessoas já lutavam
diariamente contra a fome e a desnutrição antes da pandemia. A crise
causada pela Covid-19 piorou em
muito este quadro: até 270 milhões
podem terminar o ano em um estado de fome aguda, ou seja, sem
absolutamente nada para comer. O
número é o dobro dos 135 milhões
estimados antes da pandemia.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
António Guterres, durante a apresentação na sede em Nova York,
destacou que, embora exista comida mais que suficiente no mundo
para alimentar todos, mais de 820
milhões de pessoas ainda não conseguem comer o suficiente, e o nú-

Capitais

emergencial custaria R$ 100 bilhões. “Acho que a conta está um
pouco distante”, ironizou o presidente da Câmara.
Economistas já demonstraram,
porém, que o pagamento agora é
possível, e o governo tem alternativas para isso. Matéria publicada
ontem pelo Monitor Mercantil
mostra que a extensão do pagamento até o final do ano teria impacto cinco vezes maior na economia e ajudaria na recuperação em
2021.
Entre as alternativas estão a
colocação de dívidas, emissão de
dinheiro, suspensão de pagamentos a sobras diárias dos caixas dos
bancos ou cobrança de imposto
sobre dividendos e sobre grandes
fortunas.
Rodrigo Maia voltou a dizer
que a Câmara dos Deputados
não vai votar aumento de carga
tributária, especialmente após a
crise provocada pela covid-19.
No entanto, afirmou que dedução
do imposto sobre a renda é uma
discussão importante. “Vamos
criar um sistema mais simples e
vamos avaliar se a tributação sobre o consumo poderá ser maior
do que a da renda, porque isso
significa que estamos tributando
mais a base do que a elite”, disse
Maia.
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O mundo humano e o mundo neoliberal: tempos iniciais
Aproximadamente há um
semestre surgiu a notícia de
um vírus letal que, se expandindo num país, previa
abranger todo planeta. O que
se poderia pensar como ação
mais imediata das autoridades e lideranças nacionais?
Buscar conter geograficamente a epidemia e com
outras lideranças regionais
estabelecerem harmonicamente as condições de defesa preventiva de suas populações.
E, na medida em que o
vírus mostrasse grande facilidade de difusão e alta
mortalidade, as lideranças
nacionais e regionais promoveriam encontros para traçar políticas continentais e
mundial. Ou seja, desde que
identificada a epidemia e sua
gravidade, a ação passaria
ao universo da política, pois
se tratava da saúde e da vida
das populações.
Por que não foi o que
aconteceu? Para entendermos a tragédia humana deste
momento, precisamos retroceder a meados do século
passado.
Com o fim da II Grande Guerra, ficou marcante
o êxito da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Este êxito
não foi apenas militar, expulsando a bem treinada e
bem armada força alemã,
tecnologicamente melhor
preparada do que qualquer
outra combatente. Surpreendeu a mobilização de
todo um povo, capaz de se
sacrificar para defender a
Pátria, quando muitas ainda
eram suas carências. Havia
alguma coisa diferente do
ganho material que, desde
o início da Idade Moderna,
era difundido no Ocidente
como o motor impulsiona-

dor da vida e da prosperidade.
Isto levou à mudança de
políticas na Europa e à busca pela liberdade e soberania face à colonização em
muitos países da Ásia e da
África. E, o que foi mais notável, o mundo conheceu um
período de desenvolvimento
econômico, social e político
que se designou os “Trinta
Gloriosos”. Este período vai
do fim da II Grande Guerra
até os choques do petróleo.
A grande maioria das
análises deste período de
indiscutível desenvolvimento coloca destaque no fator
econômico e/ou no fator ideológico. Preferimos observar
esta época sob a ótica do poder e sua expressão política,
tanto mais porque a elevação
substantiva do padrão de
vida nas sociedades industriais ou em industrialização
não se deveu à sorte, mas a
decisões políticas, em nível
de Estado, que sustentaram
o planejamento econômico
e social como expressão do
poder nacional desses países.
Mas há um fator inarredável: a existência de
amplas áreas sob o domínio do socialismo, majoritariamente marxista. Este
mundo socialista obrigava
o capitalismo a dar atenção aos trabalhadores e à
população mais carente.
Surgiram modalidades de
capitalismo mitigado com
questões sociais, principalmente oriundos da Igreja
Católica, que, desde a encíclica Rerum Novarum, do
Papa Leão XIII, em 15 de
maio de 1891, levantara a
questão das condições das
classes trabalhadoras, com
ideias distributivistas.
Contudo, o êxito do distri-

butivismo esteve associado
à existência e ao desenvolvimento de uma sólida base
industrial nacional associada
aos seus respectivos Estados,
gerando empregos e divisas
em proporção crescente.
Em torno dos grupos sociais típicos da indústria,
como industriais e trabalhadores, formaram-se partidos
políticos de base capitalista,
imbuídos dessas ideias, sendo os mais bem sucedidos os
Democratas Cristãos, os Sociais Democratas e os Trabalhistas.
Em 15 de maio de 1931,
o Papa Pio XI divulga nova
encíclica,
Quadragesimo
Anno, que reafirma as preocupações sociais e aperfeiçoa soluções anteriormente
apontadas. Ainda nos “Trinta Gloriosos”, o Vaticano faz
conhecer sua preocupação
social com a Mater et Magistra (1961), do Papa João
XXIII, e a Populorum Progressio (1967), do Papa Paulo VI. A legitimação moral e
religiosa da distribuição encontrava amparo material na
indústria, eixo dos processos
econômicos.
Nos anos 1970, tem início uma série de “crises”,
construídas pelo capitalismo
financeiro, buscando redirecionar a sociedade para outro rumo, desvinculado da
produção e antagônico às
questões sociais e à discussão política.
Desde os anos 1950, novas e diversas questões permeavam a sociedade, que
a presença cada vez mais
dominante da indústria cultural estadunidense buscava
homogeneizar. Com distância de mais de seis décadas
fica fácil identificar as semelhanças e as diferenças no
tratamento dos conflitos de

classe, de gênero, de raça, de
sexo, existenciais e religiosos na cinematografia dos
Estados Unidos da América
(EUA), da França, da Itália
e do Japão.
Mas Hollywood e toda a
grande mídia – que a população enriquecida pelas ações
dos Estados sociais podia
ter acesso: televisão, discos,
revistas, sessões de cinema –
trabalhavam para impor uma
ideologia e desejos padronizados. O individualismo em
ascensão minava os vínculos
de solidariedade que, ao longo dos 100 anos anteriores,
articularam-se no mundo
industrial. Os interesses privados, e não mais o trabalho
coletivo, tornou-se o critério
de avaliação e julgamento
das políticas e do consumo.
Preparava-se, assim, o caminho psicossocial para o neoliberalismo, constituído dos
pressupostos egoístas e antissociais subjacentes à ideia
de mercado.
Hoje, com a predominância das comunicações digitais, virtuais, bloqueiam-se e
se distorcem, quer nas transmissões quer nos conteúdos,
as mensagens que já encontram as pessoas vitimadas
pela pedagogia colonial,
com ideias arraigadas, dogmatizadas pela intensa propaganda neoliberal.
Neste aspecto da ação psicossocial, que veremos articulada com a econômica, a
política e a militar, devemos
destacar, além da comunicação social, a religiosa.
Como mostramos, a Igreja Católica assumia uma
postura de preocupação e
de busca de solução para as
diferenças sociais e econômicas. Surge naquela época
a Teologia da Libertação,
que será atacada pelos capi-

tais industriais e financistas
como infiltração marxista
no catolicismo. Mas não
ficam apenas no discurso,
criam-se novas seitas religiosas, os neopentecostais,
dirigidas a populações de
baixa renda e percepção,
conquistadas pela magia
das sessões e pela Teologia
da Prosperidade.
Estas igrejas, com as facilidades tributárias e das
legislações financeiras para
templos religiosos, passam
a colaborar também com a
lavagem de dinheiro. Lembrem-se que as desregulações financeiras dos anos
1980 trouxeram os capitais
ilícitos para o sistema financeiro internacional (a banca).
O capitalismo financeiro
conhecera tempos dourados
na expansão colonial inglesa
e fora desalojado do poder
capitalista com as duas grandes guerras. Estas entronizaram o capitalismo industrial.
E a industrialização, que tem
no trabalho coletivo o seu
dínamo, promoveu alguma
distribuição de renda e elevação do padrão de vida,
propiciando maior produção
e distribuição de riquezas
bem como o aumento das
oportunidades de emprego
e realização pessoal para um
número crescente de cidadãos.
Mas as finanças buscavam as brechas no industrialismo que lhes possibilitassem a retomada do poder.
A primeira oportunidade,
ainda no pré-guerra, surgiu
com a questão ambiental, a
poluição das fábricas que vai
evoluindo até as ridículas,
mas financeiramente bem
estruturadas, campanhas do
bilionário Georges Soros e
da midiática ativista sueca

Greta Thunberg.
Não bastava a crítica, havia necessidade de se dispor
de uma filosofia acobertando toda a construção desse
poder rejuvenescido. O neoliberalismo, uma releitura
bastante parcial e incorreta
dos filósofos setecentistas, pode ter sua certidão
de batismo em 10 de abril
de 1947, com a criação em
Chardonne, na Suíça, da Sociedade Mont Pèlerin.
São seus fundadores: o
politicólogo e jurista francês
Bertrand de Jouvenel, o economista e fundador da Escola de Chicago estadunidense
Frank Knight, o economista
austríaco Friedrich Hayek,
o economista estadunidense
George Stigler, o professor
austríaco-britânico Karl Popper, o economista austríaco Ludwig von Mises e o
estadunidense Milton Friedman. Também pertenceu
posteriormente à sociedade
o diplomata brasileiro José
Osvaldo de Meira Penna.
Para articular ações e dar
operacionalidade aos seus
projetos, os financistas neoliberais e os capitalistas financeiros constituíram, em
maio de 1954, o Clube ou
Grupo Bilderberg; em abril
de 1968, o Clube de Roma;
em janeiro de 1971, o Fórum
Econômico Mundial; e, em
julho de 1973, a Comissão
Trilateral (Washington, Paris
e Tóquio).

segurança. Como o que vai
ocorrer na nova realidade
ainda não é sabido, aqui é
que entra a necessidade do
feeling, das decisões humanas não matematicamente
explicadas... isso que chamamos heurística.
A intensificação do uso
de ferramentas de Analytics
neste contexto será mais
uma faceta do que muitos
estão chamando de aceleração forçada pela pandemia
da transformação digital.
Há quem diga que mudanças profundas anteriormente
previstas para acontecer somente daqui a cinco anos se
tornarão realidade em menos
de 12 meses. Outra aposta é
que a participação das vendas online no varejo brasileiro vai triplicar rapidamente
antecipando uma movimentação prevista para se consolidar somente em quatro ou
cinco anos. A construção dos
modelos de machine learning e Inteligência Artificial,
que até aqui consumia semanas ou meses, precisará ser
acelerada para que as entre-

gas ocorram em, no máximo,
sete dias.
Essa possibilidade de realizar modelos em curto espaço de tempo será também
um diferencial, pois podemos capturar rapidamente as
novas realidades e compor
estratégias de concessão de
crédito (cobrança ou manutenção também) já “temperadas” pela Covid-19.
A pandemia modificou
totalmente o cenário na economia brasileira e vai exigir
rápida adaptação com soluções que não serão usadas
apenas durante a crise. Elas
virão para ficar.
Na concessão de crédito,
isso significa uma inversão
de prioridades. Se antes era
possível se basear no passado e usar o Analytics como
um complemento das decisões, agora o correto é dar
prioridade ao Analytics. E
quanto antes isto for feito
melhor.

q Felipe Quintas
Doutorando em Ciência
Política pela Universidade
Federal Fluminense.

q Gustavo Galvão
Doutor em Economia.

q Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Como conceder crédito e evitar o risco do calote?
Até pouco tempo, os profissionais da área tinham
como pilar de sustentação
para a tomada decisão a máxima de que crédito é uma
ciência na qual se estuda o
passado e se replica para o
futuro movimentações com
uma certa previsibilidade do
que vai acontecer. Significa
dizer que, para adotar uma
linha estratégica, de uma
forma simplificada, o que se
fazia era observar como as
pessoas se comportaram em
determinada situação e adotar práticas, regras e procedimentos com um grau muito
próximo da certeza sobre o
que aconteceria lá na frente.
Mas a pandemia da Covid-19, que trouxe tantos novos normais para tantas áreas
da sociedade, também trouxe
uma profunda transformação para este setor. De fato,
a partir de agora, saber o que
aconteceu anteriormente será
importante, mas não mais
suficiente para decidir como
se preparar para o futuro. O
novo normal para a concessão de crédito significa abusar

como nunca das soluções de
Analytics, pois tudo será realmente diferente. Fora isso,
heurísticas serão um diferencial importante.
Os primeiros resultados
da quarentena já começaram a surgir. Ao divulgar as
Estatísticas Monetárias e de
Crédito referentes ao mês de
abril, o Banco Central (BC)
revelou que empresas e famílias conseguiram pegar
emprestados R$ 295,5 bilhões dos bancos.
Esse montante significa
uma queda de 16,5% em
relação ao registrado em
março, na comparação com
ajuste sazonal. No caso das
empresas, a queda foi de
21,1% e das famílias, recuo
de 13,2%. Sem o ajuste para
o período, a redução ficou
em 31% para as empresas,
em 18,2% para as famílias e
em 25,5% no total.
No dia seguinte ao início
do isolamento, as mesas de
análise de risco de crédito
começaram a ver os volumes
desabarem de uma hora para
a outra, e isto chegou a gerar

um certo pânico momentâneo. Mas nos dias seguintes,
de uma forma surpreendente, foi gratificante notar que
aos poucos o volume foi sendo retomado sem a mudança
do status do isolamento.
Isto deixou claro que o
varejo, principalmente, mas
também os bancos e outros setores fundamentais
na formação da carteira de
concessão de crédito do país
estavam se adaptando. Cada
um, individualmente, começou a buscar o seu melhor
formato e ao fazerem isso,
encontraram como porta de
saída para a crise justamente as soluções de Analytics e
Digitalização.
As soluções de Analytics
sempre tiveram importância
para a definição de modelagens e escolha de estratégias,
mas nunca sua capacidade de
processamento de informações
fez tanta diferença. Ninguém
sabe ao certo como o consumidor e o tomador de crédito vão
se comportar. Desemprego e
inadimplência, provavelmente,
estarão em alta. Mas, mesmo

com poucos recursos financeiros à disposição, as pessoas vão
continuar tendo necessidades, e
as empresas necessitarão reforço de capital para a retomada da
produção. Estas e muitas outras
situações demandarão por crédito.
Mas como conceder crédito e evitar o risco do calote? Será preciso descobrir
rapidamente onde estão os
nichos com maiores e menores níveis de pressão para
poder balancear as políticas
e os próprios modelos.
Conseguir essa agilidade
não será possível baseandose apenas no passado. Esses
insights imediatos exigem a
captação abundante de dados estruturados e atualizados de diferentes fontes e
o cruzamento rápido entre
eles. Somente desta forma
será possível ter a visão mais
abrangente possível e praticamente em tempo real dos
riscos relacionados a cada
perfil de cliente para realizar
análises preditivas que sustentem a tomada de decisão
com um grau satisfatório de
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Produção industrial em queda livre
23,3% no
faturamento,
19,4% em horas
trabalhadas e 2,3%
em empregados

Como estão as cidades que
reabriram antes do tempo?
Com o relaxamento – aparentemente prematuro – das
medidas de isolamento nos 4 cantos do Brasil, aumenta
a busca por dados dos Estados Unidos, onde estados decidiram retomar as atividades em um momento de contágio diferente do europeu, onde a famosa curva estava
definitivamente em queda. E quais os resultados?
Dados do Washington Post mostram que são ruins. São
14 estados, mais Porto Rico, que registraram a pior semana para novas infecções por coronavírus, com o Texas
atingindo um recorde nas hospitalizações. Para ficar apenas na Flórida, tão querida dos novos-ricos brasileiros,
na quinta-feira foram registrados 1.413 casos, número
mais alto desde que o estado começou a fornecer atualizações diárias em março (e olha que o governo de lá
demitiu uma especialista que se recusou a mutretar os
números, como aliás foi feito em outro país, ao sul do
Equador).
O número total de novos casos registrados todos os
dias nos EUA está em torno de 20 mil, abaixo do pico de
30 mil em abril, mas essa queda se deve principalmente
à melhoria da situação nos estados mais atingidos, como
Nova York e Nova Jersey.

Dá tempo
Até 30 de julho, o empregador doméstico pode aderir
à MP 936/2020, que permite redução da jornada de trabalho (por 3 meses) ou suspensão do contrato (por 2), com
o governo assumindo o pagamento da diferença.
Em todo o Brasil, a estimativa é de que 347 mil domésticas fizeram acordo de suspensão de contrato ou
redução de jornada de trabalho, mas essa adesão poderia
ter sido ainda maior. Segundo Mario Avelino, presidente
do Instituto Doméstica Legal, muitos empregadores, por
desconhecimento, ou até por acharem que a empregada
poderia ser prejudicada, preferiram bancar eles mesmos
o isolamento social total ou parcial.
Segundo dados do Pnad do IBGE, houve uma redução
de 11,8% no trabalho doméstico. O Doméstica Legal estima uma perda de ao menos 50 mil dos 1,5 milhão de
empregos formais. O Instituto oferece no site uma calculadora gratuita para empregador e empregado saberem
os valores em caso de suspensão ou redução da jornada.

Adiamento da ANS causa perdas
A Federação Brasileira de Hospitais (FBH), a Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) e a Associação
Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) encaminharam um abaixo-assinado à Agência Nacional de Saúde
(ANS) solicitando que os atendimentos de consultas,
exames, terapias e cirurgias eletivas voltem a ser realizados nos seus prazos normais.
A ANS decidiu, em 1º de junho, manter a prorrogação
dos prazos para a realização dos atendimentos. A decisão
contribuiu para o cancelamento e adiamento de procedimentos médicos, que resultaram, segundo as entidades,
na queda de demanda e, por consequência, perda de receitas de hospitais, clínicas e laboratórios.

Pódio
De 1º de janeiro de 2020 até 27 de maio, o real foi a
moeda que mais desvalorizou no mundo frente ao dólar,
com perda de quase 35%. Em segundo e terceiro lugares
vêm Zâmbia e Seychelles.

Rápidas
O IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio promove
webinar sobre o Futuro do Mercado de Franquias após
a crise, dia 15, às 19h. Inscrições: bit.ly/webinarIAG12y
*** O Primeiro Ofício de Registro de Distribuição de
Niterói colocou à disposição, através do Spotify, músicas
instrumentais inéditas de autoria do titular da serventia.
No primeiro link está o álbum Simples Assim e no segundo, Halleluya, com canções de louvor católico ***
A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH
Brasil) realizará nesta quarta-feira, às 14h, live, com o
presidente da entidade, Paulo Sardinha, e o vice-presidente da Qualicorp, Pablo Meneses, para debater como
as empresas podem contribuir para minimizar os efeitos da crise provocada pela pandemia *** Nesta quarta,
17h, acontece o Tem Mulher na Roda, apresentado pela
ativista social Janaina Bemvindo, do grupo A Liga, que
abordará o tema “Prevenção ao abuso sexual infantil”
no Facebook @janainabemvindo *** A filósofa e escritora Márcia Tiburi participará de live pelo perfil @iabnacional, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB),
nesta quarta-feira, às 11h, sobre o tema “Diálogo entre
os feminismos e o capacitismo” *** Outras lives do IAB
nesta semana: na quinta-feira, 18h, “Teletrabalho: o novo
normal”; e na sexta, 16h, “O diálogo necessário entre a
magistratura e a advocacia nos tempos atuais”.

Com a paralisação de
diversas unidades de produção, a pesquisa mostrou
queda em 13 dos 15 locais
pesquisados, na passagem
de março para abril, com
redução de 18,8% no país.
Os dados divulgados nesta
terça-feira pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) refletem os efeitos do isolamento social para controle da
pandemia de covid-19 em
várias unidades produtivas
do país.
Oito desses locais atingiram o resultado negativo
mais intenso da série histórica: Amazonas (-46,5%),
Ceará (-33,9%), Região
Nordeste (-29,0%), Paraná
(-28,7%), Bahia (-24,7%),
São Paulo (-23,2%), Rio
Grande do Sul (-21,0%) e

Rio de Janeiro (-13,9%).
São Paulo, maior parque industrial do país, foi o
principal destaque negativo
do mês, com sua produção
recuando 23,2% em relação
a março, a maior queda desde o início da série histórica
da Pesquisa Industrial Mensal Regional, em janeiro de
2002. “São Paulo concentra
aproximadamente 34% da
indústria nacional e atinge
nessa passagem (de março
para abril) a taxa mais intensa de sua série histórica. Os
setores que mais influenciaram essa queda foram o de
veículos automotores e o de
máquina e equipamentos”,
explica o analista da pesquisa, Bernardo Almeida. É o
terceiro mês consecutivo de
queda da produção industrial paulista, acumulando
-27,9% no período.
Faturamento
A redução da demanda de
consumo, causada pelo isolamento social, afetou o faturamento das empresas, as
horas trabalhadas na produção e a utilização da capacidade instalada da indústria
“de forma sem preceden-

tes”, segundo avaliação da
Confederação Nacional da
Indústria. Com a paralisação de diversas unidades de
produção, a pesquisa mostrou queda em 13 dos 15
locais pesquisados, na passagem de março para abril,
com redução de 18,8% no
país.Todos os índices tiveram queda recorde e registram os menores níveis de
toda a série histórica, iniciada em 2010.
Ao divulgar nesta terçafeira os dados dos Indicadores Industriais do mês de
abril, a CNI, com base na
pesquisa, mostra que dos
oito desses locais atingiram
o resultado negativo mais intenso da série histórica
O emprego industrial foi o
menor desde 2004. Em março, os três índices já haviam
registrado queda. A indústria relata perdas de 23,3%
do faturamento, queda de
19,4% nas horas trabalhadas
na produção e redução de
2,3% no número de empregados em abril, em relação
a março deste ano. A utilização da capacidade instalada
caiu 6,6 ponto percentual em
abril se comparado a março
e 8,2 ponto percentual em

relação à abril de 2019.
Pico da crise
Para a CNI, abril foi o
pico da crise, pois foram
adotadas medidas de isolamento social na maioria
das grandes cidades durante
todo o mês. A expectativa
da entidade é que a economia comece a retomada
ainda neste mês, mas, já na
pesquisa de maio, é possível que o cenário industrial
apresente leve melhora,
com a redução das restrições no fim do mês em algumas localidades.
Autoridades de saúde
orientam a população e os
governos a adotarem as medidas de isolamento e distanciamento social como
forma de prevenção à disseminação do novo coronavírus.
Como ainda não há vacina, nem remédios comprovados cientificamente contra a covid-19, a orientação
visa frear a transmissão do
vírus para evitar que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados e consigam
atender todos as pessoas
que venham a ficar doentes.

Índice da FGV sobre mercado de trabalho recuou 16,4 pontos
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da
Fundação Getulio Vargas subiu 3,0 pontos em maio, para
42,7 pontos, após atingir
mínimo histórico em abril,
e acumular perda de 52,6
pontos no trimestre fevereiro-março-abril. Em médias
móveis trimestrais, o IAEmp
recuou 16,4 pontos, para
55,0 pontos.“Após atingir o
menor nível desde 2008 em
abril, o IAEmp registrou, em
maio, variação positiva.
Contudo, o resultado pode
ser interpretado como uma
acomodação do índice em
patamar muito baixo considerando que esse ainda é

o segundo menor valor da
série. A elevada incerteza
ainda não permite imaginar cenários de recuperação do mercado de trabalho
no curto prazo, o que deve
fazer com que o indicador
continue registrando números baixos nos próximos
meses”, afirma Rodolpho
Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre), da FGV.O Indicador
Coincidente de Desemprego (ICD) subiu 1,2 ponto
em maio, para 99,6 pontos,
maior patamar desde outubro
de 2018 (100,2 pontos). O
ICD é um indicador com sinal semelhante ao da taxa de

desemprego, ou seja, quanto
maior o número, pior o resultado. Em médias móveis
trimestrais, houve aumento de 2,5 pontos para 96,8
pontos.“O ICD mantém, em
maio, a tendência de piora
no mercado de trabalho iniciada nos últimos meses. O
resultado sugere que a taxa
de desemprego deve sofrer
impacto negativo já no segundo trimestre e ainda sem
indicações de reversão dessa
tendência no curto/médio
prazo”, continua Rodolpho
Tobler.Cinco dos sete componentes do IAEmp subiram
em maio, sugerindo acomodação após o baque do mês

anterior. Os indicadores de
emprego previsto no setor de
serviços e de tendência dos
negócios da indústria foram
os que mais subiram no mês,
ao variar 5,6 e 5,5 pontos, na
margem, respectivamente.
No mesmo período, o aumento do ICD foi influenciado por todas as quatro
classes de renda familiar.
A maior contribuição para
o resultado foi dada pela
classe familiar com renda
até R$ 2.100 e pela classe
com renda entre R$ 2.100 e
R$ 4.800, cujo emprego local atual (invertido) variou
negativamente em 2,0 e 1,4
pontos na margem.

BNDES deve coordenar bancos públicos no combate à crise
Sem ação coordenada do
BNDES com outros bancos
públicos, crise poderá ser
ainda pior, concluíram os
economistas Arthur Koblitz
e Nelson Marconi durante
a primeira live, nesta terçafeira, do recém-inaugurado
canal da canal da Associação dos Funcionários do
BNDES (AFBNDES), no
YouTube.AFBNDES
no
YouTube.
O governo precisa utilizar mais os bancos públicos,
sobretudo o BNDES, na linha de frente do combate à
crise, injetando mais recursos nestas instituições para
salvar empresas, e para isso
será necessário muito mais
que os R$ 40 bilhões recentemente anunciados como
“socorro” ao mercado. Essa
é opinião do economista
Nelson Marconi, professor
da Fundação Getulio Vargas
(FGV), em live que foi ao ar
nesta terça-feira no
Com a coordenação do
presidente da AFBNDES, o
economista Arthur Koblitz,
o debate foi o primeiro de
uma série de entrevistas ao

vivo que terão como pauta
o papel dos bancos públicos
na retomada do desenvolvimento durante e após a crise econômica decorrente da
pandemia da covid-19.
“O governo tem uma atuação pífia, muito modesta em
relação à pandemia”, emendou Marconi, para quem
são poucos os países em desenvolvimento que podem
contar com um banco de
desenvolvimento com as características do BNDES. “É
a menina dos nossos olhos e
sempre foi muito importante
para nós”, disse o economista.
A pandemia pegou muitos
governos de surpresa, reconheceu Koblitz, criticando, entretanto, a postura da
equipe econômica, que no
começo da crise menosprezou os possíveis e trágicos
desdobramentos do avanço
do coronavírus no país. “O
resultado é que o governo
saiu daquela reunião parecido com o que era no início”,
afirmou, referindo-se ao polêmico encontro ministerial
realizado no dia 22 de abril

e cujo conteúdo foi tornado
público por decisão do ministro Celso de Mello, do
STF.
Subestimar a crise e achar
que as reformas propostas
pela equipe econômica deveriam prosseguir como solução para os danosos efeitos
da pandemia foi - salientou
Marconi - uma temeridade.
“Eles (da equipe econômica)
não têm um perfil para lidar
com uma crise que exige
uma intervenção mais forte.
Não se pode esperar que o
setor privado resolva isso.
É uma pandemia forte como
há 100 anos não tivemos. O
governo foi muito modesto em sua reação”, afirmou
Marconi, alertando que o auxilio emergencial - cujas polêmicas não cessam - é uma
criação que pertence mais
ao legislativo que propriamente do governo. “Ainda
tem muita gente de fora. Os
recursos não estão chegando
à pessoas, às empresas e é
muito escasso”, completou.
Koblitz endossou o comentário de Marconi e alertou que deveria haver uma

coordenação, igualmente a
outras promovidas no passado, do BNDES com a Caixa
Econômica Federal e o Banco do Brasil. Para ele, é um
risco deixar o fluxo e o preço do crédito com os bancos
privados durante a crise.
Marconi concordou com
Koblitz e alertou: “Teria
de ter um volume maior de
crédito para atingir todos os
spots de empresas. Está difícil o crédito chegar nelas”,
comentou o economista da
FGV, destacando também
que a chamada PEC do orçamento de guerra deveria definir o papel do Tesouro de
forma mais contundente no
combate à crise, forçando-o
a entrar mais intensamente
nos programas de socorro ao
mercado e à sociedade. “É
preciso ter linhas de créditos
mais claras. Uma coisa é o
BNDES ter linhas de créditos específicas para setores,
outra coisa é a situação atual. O BNDES não teria braço
para isso tudo, por isso tem
de haver outros bancos públicos nessa linha”, concluiu
Marconi.

Câmara aprova projeto suspendendo nome do SPC e da Serasa
O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto que suspende por 90 dias a inclusão
de novos inscritos em cadastros negativos como Serasa e
SPC. A matéria será enviada
à sanção. O texto prevê a
suspensão da inclusão no cadastro para dívidas não pagas
após 20 de março deste ano,

ou seja, relacionada com as
consequências econômicas
provocadas pelas medidas de
isolamento social usadas no
combate à covid-19. A medida vale enquanto durar o
estado de calamidade pública
decretada por causa do novo
coronavírus, que vai até o dia
31 de dezembro.
O projeto aprovado auto-

riza a Secretaria Nacional do
Consumidor do Ministério
da Justiça a prorrogar a suspensão das novas inscrições
nos cadastros de devedores
enquanto durar a calamidade. A medida visa garantir
acesso ao crédito para os
consumidores atingidos pela
pandemia. A medida determina que o Poder Executivo

será responsável pela regulamentação e pela fiscalização
necessárias, sem prejuízo da
aplicação de sanções previstas no Código de Defesa do
Consumidor. Em casos de
cobrança de multa por descumprimento da norma, o
dinheiro deverá ser aplicado
em medidas de combate à
covid-19.
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Presidente do TJ restabelece
flexibilização da quarentena no Rio

O Tribunal de Justiça do
Rio cassou nesta terça-feira
liminar que suspendeu trechos dos decretos estadual e
municipal que flexibilizaram
as medidas de isolamento social no Rio de Janeiro. Para
o presidente do TJ, Claudio
de Mello Tavares, não cabe
ao Judiciário elaborar políticas públicas da área de saúde, menos ainda atuar como
ordenador de despesas. E a
Justiça não deve avaliar o
mérito de decisões tomadas
por governantes.
A 7ª Vara de Fazenda Pública do Rio considerou que
os Decretos 47.488 e 47.112,

editados pelo município e
pelo estado, respectivamente, “não revelaram elementos técnicos suficientes” que
permitam aferir o afrouxamento das medidas de isolamento social. A ação foi movida pela Defensoria Pública
e pelo Ministério Público do
Rio.
Estado e município recorreram. Em sua decisão,
Mello Tavares afirmou que,
na epidemia da Covid-19, o
Judiciário deve atuar com
prudência, avaliando com
ainda mais cautela os impactos de suas decisões.
Compete ao Executivo a

implementação de medidas
para conter a propagação do
coronavírus, ressaltou o magistrado, apontando que os
chefes desse Poder têm legitimidade democrática para
tomar essas decisões, uma
vez que são eleitos pela população. “Não cabe ao Poder
Judiciário adentrar o mérito
das decisões administrativas,
mormente no atual momento
vivenciado pelo país, não
podendo substituir prévias
avaliações técnicas do Poder
Executivo. O ônus da política de combate à Covid-19 é
do Poder Executivo”, declarou.

De acordo com Tavares,
a elaboração de políticas
públicas na área da saúde cabe ao Executivo. E o
Judiciário deve respeitar
o princípio da separação
dos Poderes, só intervindo
quando o ato estatal for claramente ilegal e imoral - o
que não é o caso dos decretos do Rio, afirmou o presidente da corte.
O desembargador ainda
analisou que a suspensão do
plano de reabertura configura risco à ordem pública,
pois ameaça a economia, diminuindo a arrecadação de
tributos.

Ações de responsabilidade social das indústrias
de alimentos chegam a R$ 64 milhões
Na contramão da maioria
dos setores da economia brasileira, a indústria de alimentos e bebidas, considerada
atividade essencial, realizou
contratações e continuou
produzindo mesmo após a
implementação da quarentena em todo o Brasil devido a
pandemia do novo coronavírus. Até o momento, a indústria de alimentos já contratou
6 mil profissionais, e desde
o final de março, quando
começou a disseminação da
Covid-19 no Brasil, o setor
reforçou seus protocolos de
higiene e segurança, enviou
funcionários administrativos para home office, abriu

novos turnos em fábricas e
reorganizou as linhas de produção para evitar a contaminação de funcionários.
A indústria alimentícia do
Brasil assumiu o compromisso de continuar trabalhando com segurança para
abastecer o País e reforçou
suas ações de responsabilidade social, apoiando a sociedade no enfrentamento ao
coronavírus. De acordo com
levantamento da Associação
Brasileira da Indústria de
Alimentos (Abia), as indústrias de alimentos e bebidas
doaram mais de 2.700 toneladas de alimentos, além
de recursos financeiros para

compras de equipamentos
hospitalares, investimento
em pesquisas e aquisição de
testes rápidos para Covid-19.
As doações foram distribuídas entre instituições beneficentes, hospitais e unidades de saúde, profissionais
autônomos, associações de
comunidades, lares de idosos, governos estaduais e
prefeituras. O setor também
doou cerca de 4 milhões de
máscaras de proteção, além
de produtos de limpeza e higiene.
“Desde março, a indústria de alimentos mantém
e até aumentou o nível de
empregos do setor, sem de-

missões, e ampliou consideravelmente seus programas
de responsabilidade social.
Nesse momento, quando os
governos estaduais já preparam a retomada gradual
das atividades econômicas,
é importante que cada setor
da economia brasileira faça
a sua parte. Nós temos trabalhado para ajudar quem
mais precisa a enfrentar
essa crise com dignidade
e esperança, e não será diferente neste momento de
retomada. O Brasil pode
contar com a indústria de
alimentos”, diz João Dornellas, presidente executivo
da Abia.

Empresas de sucata mantêm operações e garantem empregos
As exportações de sucata
de ferro e aço, insumo utilizado na produção de aço
pelas usinas siderúrgicas,
continuam a ser a melhor
alternativa para as empresas
do setor, diante da queda na
demanda interna pelo insumo.
Entre janeiro e maio deste ano, as exportações chegaram a 316 mil toneladas,
com crescimento de 64% em
relação ao mesmo período
do ano passado, com 193
mil toneladas vendidas no
exterior, conforme dados divulgados pela Secretaria de
Comércio Exterior (Secex).
“Com a retração da economia interna e a paralisação

de compras por parte das
usinas, a exportação, principalmente aos países da Ásia,
tem sido uma boa opção”,
diz o presidente do Instituto
Nacional das Empresas de
Sucata de Ferro e Aço (Ines-

fa), Clineu Alvarenga.
As vendas externas têm
permitido também manter
as operações das empresas
de sucata neste momento
de pandemia e, com isso,
os empregos do setor estão

sendo preservados. “O comércio atacadista de sucatas
metálicas, mesmo com as dificuldades e sem contar com
linha específica de crédito
e estímulo governamental,
vem mantendo o nível de
emprego formal”, afirma Alvarenga.
Em São Paulo, principal
mercado de sucata do país
(mais de 40% do total), há
hoje cerca de 9,6 mil empregos formais, número praticamente estável em relação
aos últimos dados oficiais
disponíveis, de dezembro de
2019, do Ministério do Trabalho. No Brasil, o total de
empregados é de quase 22
mil.

E-commerce no Brasil cresce 51% no isolamento
Em maio, os principais
sites de e-commerce brasileiros registraram 1 bilhão
de visitas e um crescimento médio de 51% na sua
audiência em relação a fevereiro, período anterior à
pandemia. Os dados foram
levantados pela Conversion,
consultoria de performance
& SEO, utilizando dados da
plataforma SimilarWeb para
contabilização de número
de visitantes.
No cenário analisado,
destacaram-se os seguintes
setores com os respectivos
aumentos, em comparação

ao início da pandemia: 1.
Eletrônicos (136,72%); 2.
Moda (95,27%); 3. Casa
& Móveis (85,39%); 4.
Pet (65,56%) e 5. Comida
(61,40%). Apenas o setor de
Turismo caiu (79%).
“As pessoas estão mais
em casa e começaram
investindo em itens essenciais ou que não puderam ser comprados no
varejo tradicional, que se
encontra fechado”, afirma Diego Ivo, CEO da
Conversion. “A pandemia
acelerou fortemente o ecommerce e vai criar uma

nova corrida pelas vendas
online entre as empresas”, prevê Ivo.
Seguindo a linha de empresas como Amazon, Facebook e Apple, que já superaram seu valor de mercado
pré-coronavírus, no Brasil
espera-se uma nova corrida pelo e-commerce, que se
tornou a única modalidade
de vendas para muitos varejistas.
Durante a pandemia, o ecommerce foi o único canal
de vendas para praticamente todos os varejistas (B2C
– Business to Consumer) e

até indústrias, que chegam
ao online pela modalidade
de vendas conhecida como
D2C (Direct to Consumer).
Vendas online aumentaram
51%.
“No primeiro momento
as empresas tomaram um
verdadeiro susto, mas muitas empresas já perceberam
que os canais online são a
solução e os investimentos
estão sendo retomados”,
afirma o CEO da Conversion, que prevê um crescimento em 70% nos negócios da consultoria até o fim
do ano.

Quer saber o que acontece
no Brasil e no mundo?

m o n i t o r d i g i ta l . c o m . b r

Carlos Francisco Theodoro
Machado Ribeiro de Lessa, o
Lessa, ‘de todos os brasileiros’
– Pedi emprestado ao Marcos, para a coluna desta semana, o título iluminado do editorial de sábado, 6 de junho, com uma leve alteração, mas não poderia deixar de
utilizá-lo. Perfeito. Parabéns, Marcos de Oliveira.
– Desde a fatídica sexta-feira, 5 de junho, não mais veremos Carlos Lessa, pois como disse Rodrigo, o primogênito, ele “foi descansar”. Nascido em 30 de julho de 1936,
Carlos Lessa vive, porém. E viverá enquanto houver uma
brasileira ou um brasileiro em busca de justiça, ou enquanto houver jovens esperançosos e dispostos a construir uma América Latina livre de todos os jugos cruéis,
antes que esteja “all sold out” (tudo vendido).
– As referências a Carlos Lessa geralmente versam sobre o seu patriotismo, caráter, cultura e outras qualidades. Versam também sobre importantes postos ocupados
(como o de primeiro diretor do “S” de social do BNDES;
reitor da maior Universidade pública federal do Brasil,
eleito com 85% dos votos; presidente do BNDES etc.).
– Lessa foi tudo isso e mais ainda. Seu pendor e energia
de professor faziam de cada papo no balcão da padaria,
tomando um café, uma aula entusiasmada e entusiasmante. Junto com Antônio de Barros Castro, escreveu um alternativo livro texto, chamado de “Castro Lessa”, por que
pareciam reificados num só autor, com o título Introdução
à Economia – Uma Abordagem Estruturalista, que deixava para trás os manuais importados de Economia, a exemplo do Introdução à Análise Econômica, na moda daquela
época, do Nobel Paul Samuelson ; ou do Introdução ao
Raciocínio Econômico, de Marshall A Robinson; ou ainda
do Introdução à Teoria Econômica, de Erich Schneider,
entre muitos outros.
– Muito porque a disciplina de Introdução à Economia
era um espaço cobiçado no plano metodológico. E o amarelinho “Castro Lessa” passou quebrando a banca. O que
o livro amarelo, nas edições posteriores na cor laranja,
mostrava era o óbvio, só que sistematizado cientificamente – as decisões econômicas tomadas no outro hemisfério
repercutem no nosso, de forma inevitável. Lessa deixou
também o livro Rio de todos os Brasis, expressão do seu
amor pelo Rio de Janeiro.
– Às vezes, ele impactava por enunciar percepções de
fatos, em óticas que o comum dos mortais não conseguia.
Foi o caso de quando ocupou a diretoria do BNDES. Tive
a oportunidade de convidá-lo então a participar de uma
oficina, onde estavam Feem (RJ), Funabem (Federal) e
um conjunto de ONGs, para discutir e ajustar o Programa do Leite (distribuição aos mais necessitados gratuita
de leite pelo governo). Lessa, corajosamente, defendeu
uma posição de que, àquela altura, tínhamos perdido uma
oportunidade importante de transformar o programa em
um fator de desenvolvimento institucional, trocando esta
possibilidade pela crítica raivosa e vazia. Estava certo.
– Lessa também se aventurou na selva da política partidária, candidatando-se a deputado federal, no pleito de
1982, primeiras eleições depois da tutela imprópria do
golpe de 1964. Foi um dos colaboradores na redação do
programa “Esperança e Mudança” (MDB). Enriqueceu o
debate político, mas a campanha dura, sem dinheiro para
“outdoors”, carros de som, contratações de pessoal, gráfica e mídias, obteve votos em quantidade insuficiente para
elegê-lo. Deixou um elenco de fatos pitorescos que, com
bom humor, bem soube captar.
– Uma dessas histórias refere-se às caminhadas que
fazia em campanha por uma das regiões da sua preferência, chamado Casco Velho, no Centro da cidade do Rio de
Janeiro. Trata-se de região de rica História e arquitetura
pujante, mal tratada, porém. Uma vez, Lessa saiu para caminhar e não voltava, preocupando a equipe de voluntários, pois havia outras tarefas a cumprir. Até que ele apareceu entusiasmado, como de hábito. Indagado, disse que
no caminho viu um salão de beleza e, convidado a entrar,
entrou, pegou na prosa e perdeu a hora. Alguém disse:
“Mas isso dá quantos votos?” Lessa deu de ombros. Era o
jeito dele. Era o lugar preferido dele.
– Lessa, na crítica à desimportância autoatribuída pela
representação política do Rio de Janeiro, criou uma retórica inquestionavelmente didática. Dizia ele que São Paulo
deu aos seus jornais de maior circulação os nomes de Folha de SÃO PAULO e Estado de SÃO PAULO. Já os do
Rio, chamavam-se Jornal do BRASIL e O GLOBO.
– Poderíamos acrescentar os nomes dados pelos estados
da Federação às companhias aéreas (Vasp, SÃO PAULO;
Varig, RIO GRANDE DO SUL; Cruzeiro do Sul, RIO)
ou às principais avenidas do Centro das capitais (Avenida PAULISTA, SÃO PAULO; Avenida RIO BRANCO,
RIO). Gostaria de acrescentar algo sobre a principal avenida litorânea (Avenida ATLÂNTICA, Rio), mas não dá.
São Paulo não tem avenida litorânea...
– Esse é o Lessa de todos os brasileiros.
– Recentemente, já nos levaram Paul Singer (em abril
de 2018), Wilson Cano (em abril de 2020) e, agora, o Carlos Lessa. Salas de aula perdem talento e cidadania.

#Fique em casa
Escolha informação de verdade

Na paz. Bons vídeos, bons livros, boa música, boa
companhia, boa comida. E olha que agosto ainda não começou. Brrrrr...

Negócios & Empresas
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Covid-19: Justiça rejeita prorrogação de tributos em SP

O Tribunal de Justiça de
São Paulo vem recebendo
inúmeros pedido de prorrogação do vencimento de impostos municipais em razão
da epidemia do coronavírus.
Os pedidos são apreciados
pelas três Câmaras de Direito Público especializadas em
tributos municipais: 14ª, 15ª
e 18ª. O entendimento que
tem prevalecido é o de negar
as prorrogações.
Em três processos de relatoria do desembargador Geraldo Xavier, foram negados
pedidos envolvendo IPTU
e ISS. Para Xavier, as situações não se enquadram nos
artigos 151 e 152 do Código
Tributário Nacional. “A moratória tributária em caráter
individual, como almeja a
agravante, requer lei específica que a autorize, até o
momento inexistente. E ao
Poder Judiciário não é dado
suprir a lacuna, sob pena de

invadir seara alheia”, disse.
Xavier disse ainda que,
embora a Portaria 12/2012
do Ministério da Fazenda permita o adiamento do
pagamento de tributos em
hipóteses de calamidade pública, “cuida-se de norma
respeitante apenas a tributos
federais, não abrangente dos
estaduais, tampouco dos municipais”. Segundo o relator,
não se pode conceder moratória sem previsão legal.
De acordo com o desembargador, a epidemia causa
dificuldades econômicas que
atingem a todos indistintamente. “Conceder benefícios
fiscais a este ou àquele contribuinte,
individualmente
considerado, representa inadmissível privilégio, atenta
contra a ordem republicana
e subtrai do poder público
recursos indispensáveis para
equipar a rede de saúde pública e assistir os mais neces-

sitados”, concluiu.
Ao negar pedido de uma
empresa para postergar o
vencimento de todos os tributos municipais relativos
aos meses de abril, maio e
junho de 2020 para o último
dia útil de março de 2021, o
desembargador Kleber Leyser de Aquino disse que a
concessão da medida violaria
o princípio da separação dos
poderes, previsto no artigo 2
da Constituição Federal.
“Não cabe ao Poder Judiciário substituir os administradores públicos do interessado na tomada de medidas
de competência privativa
deste, sob pena de violação
ao princípio de separação dos
poderes, bem como por não
ter o Judiciário conhecimento e instrumentos hábeis para
sopesar os distintos desafios
e providências necessárias ao
enfrentamento da Covid-19”,
disse.

Em caso semelhante,
Aquino negou a suspensão
da exigibilidade de crédito
tributário de uma empresa,
por meio da concessão de
novo prazo para o pagamento, pois, segundo ele, a medida “depende de ato normativo proveniente do interessado, pessoa jurídica de direito
público competente para a
instituição do ISS, ante a indisponibilidade do crédito
tributário”.
Recuperação judicial
Uma empresa em recuperação judicial não conseguiu
postergar o recolhimento
do ISS e o vencimento das
parcelas dos acordos firmados com a Prefeitura de São
Paulo. A relatora do caso,
desembargadora Silvana Malandrino Mollo, afirmou que,
diante da ausência de anúncio formal do município a

respeito do assunto, por ora,
“a liminar almejada não pode
ser deferida, sob pena de
causar impacto fiscal danoso
e irreversível, com prejuízo
ao próprio interesse público”
em tempos de pandemia.
Com o mesmo argumento de que o Poder Judiciário
não pode conceder determinações nesse sentido, sob
pena de comprometer o orçamento fiscal e causar danos irreversíveis ao erário,
a desembargadora Silvana
Malandrino Mollo também
negou pedido de prorrogação do ISS de centros médicos e de diagnóstico de Sorocaba.
Para justificar a recusa
de prorrogar os tributos municipais de uma concessionária de transporte público,
o desembargador Raul De
Felice disse que não há possibilidade de equiparação
da relação jurídica tributária

com uma relação contratual firmada entre particular e
o Poder Público para “fins
de equiparação analógica ao
fato do príncipe, pois tanto
o setor público, que depende
da arrecadação de impostos
para atender às necessidades
da população durante a pandemia, quanto o privado, que
passou a arrecadar menos
receitas de consumidores, serão prejudicados”.
Assim, segundo Felice,
os prejuízos decorrem da
pandemia, e não de um ato
emanado pela administração
pública. “É incabível a intromissão do Poder Judiciário
nas funções administrativas
para sacrificar o ente tributante mediante determinação
de renúncia de receitas no período para fins de equiparação ao dever de indenizar dos
entes contratantes ou mesmo
de imposição de moratória”,
completou.

T.G.N.S.P.E Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 08.746.753/0001-52

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado em 31.12.2019 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A Diretoria.
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ Mil)
Demonstrações do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ Mil)
31/12/19 31/12/18 Despesas operacionais
31/12/19 31/12/18
Ativo circulante
4.298
2.191 Administrativas
(600)
(35)
Caixa e equivalentes de caixa
4.271
2.176 Resultado de equivalência patrimonial
(31.257) (42.055)
Créditos tributários
27
15
(4)
(4)
139.947
76.943 Outras receitas/(despesas) operacionais
Ativo não circulante: Permanente: Investimentos
(31.861) (42.094)
Total do ativo
144.245
79.134 Total despesas operacionais
Passivo circulante: Tributos a recolher
1
7 Resultado financeiro, líquido
132
75
Passivo não circulante: Outros débitos
577
1.819 Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(31.729) (42.019)
Patrimônio líquido
143.667
77.308 Tributos sobre o lucro
(6)
Capital social
574.515 475.687
(31.729) (42.025)
Prejuízos acumulados
(442.255) (410.660) Prejuízo líquido do exercício
(31.729) (42.025)
Outros resultados abrangentes
11.407
12.281 Prejuízo líquido atribuído aos acionistas: Controladores
(0,06)
(0,08)
Total do passivo e patrimônio líquido
144.245
79.134 Prejuízo por ação básico (em R$)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ Mil)
Capital social
Reserva
Prejuízo Outros resultados
Capital subscrito Capital a integralizar de capital acumulado
abrangentes
Total
Saldo em 31/12/2017
356.128
2.000
(369.953)
14.264
2.439
Aumento de capital, conforme AGE de 02/04/2018
2.000
(2.000)
Aumento de capital, conforme AGE de 03/04/2018
114.410
(86.821)
- 27.589
Aumento de capital, conforme AGE de 16/10/2018
86.000
(86.000)
Capital integralizado
89.970
- 89.970
Prejuízo líquido do exercício
(42.025)
- (42.025)
Perda de participação em investimento em controladas
(665)
(665)
1.318
(1.318)
Patrimônio líquido reflexo de investimentos em controladas
Saldo em 31/12/2018
558.538
(82.851)
(410.660)
12.281 77.308
Aumento de capital, conforme AGE de 14/11/2019
40.000
(40.000)
Ajuste de exercícios anteriores
207
207
Capital integralizado
98.828
- 98.828
Prejuízo líquido do exercício
(31.729)
- (31.729)
Perda de participação em investimento em controladas
(733)
(733)
(73)
(141)
(214)
Patrimônio líquido reflexo de investimentos em controladas
598.538
(24.023)
(442.255)
11.407 143.667
Saldo em 31/12/2019
NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Cia.: AT.G.N.S.P.E Empreendimentos e Participações S/A(doravante denominada como “Cia.”) é uma sociedade anônima de capital nacional fechado com sede social localizada naAv. dasAméricas, nº 4.200, bloco 5, sala 501, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.ACia. tem por objeto a participação no capital de outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, no país ou no exterior. 2. Políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Comitê de Normas Contábeis Internacionais (International Accounting Standards Board

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ Mil)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
31/12/19 31/12/18
Prejuízo líquido do exercício
(31.729) (42.025)
Ajustes por: Resultado de equivalência patrimonial
31.257
42.055
(472)
30
Aumento nos créditos com ativos
(12)
(11)
(Aumento)/diminuição nos tributos a recolher
(5)
7
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(489)
26
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada
(96.244) (63.654)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (96.244) (63.654)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital
4.505
Aumento de capital
98.828
89.970
Pagamento de empréstimos
- (28.716)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
98.828
65.759
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
2.095
2.131
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
2.176
45
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
4.271
2.176
-IASB). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversos métodos
de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na
preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a
ser registrado nas demonstrações financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, as estimativas
do valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá
resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa.ACia. revisa suas estimativas
e premissas, pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos
instrumentos financeiros ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo. As
demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda
funcional da Cia.. Todas as informações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma.
Luiz Alves Filho - Diretor
Salvador Liporace - Diretor
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rio de Janeiro, 09/06/2020. A Diretoria. (valores são expressos em milhares de reais).
Balanços Patrimoniais em 31/12 (Em MR$)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Atribuível aos acionistas da controladora
Controladora
Consolidado
Reservas de lucros
Outros
Participação
Total do
2019 (nao
2019 (nao
Capital Ações em Reserva Reserva Reserva espe- resultados
Lucros
dos não patrimônio
auditado)
2018 auditado)
2018
social tesouraria de capital
legal cial de lucros abrangentes acumulados
Total controladores
líquido
Ativo
209.839 218.052 151.718 165.429
27.343
(3.010)
11.697
1.450
71.748
362
- 109.590
109.590
Ativo circulante
46.921 52.544
84.989 94.581 Em 31/12/2017
Caixa e equivalentes de caixa
609
2.080
881
2.563 Aumento de capital
(10.171)
- (10.171)
(10.171)
Títulos e valores mobiliários
5.137 24.776
5.490 25.072 Dividendos complementares
Contas a receber
22.462 21.584
22.121 22.845 Diferenças cambiais sobre
(64)
(64)
(64)
Estoques
11.757
1.908
46.182 38.255 investimensto no exterior
(17.753) (17.753)
(17.753)
Tributos a recuperar
362
1.258
958
1.296 Lucro líquido do exercício
(17.753)
17.753
Adiantamentos
6.399
307
8.733
3.293 Destinação do lucro
2.392
2.392
2.392
Outros ativos
162
631
590
1.259 Dividendos mínimos obrigatórios
Retenção de lucros
Ativos classificados
27.343
(3.010)
11.697
1.450
46.216
298
- 83.994
83.994
como matidos pra venda
32
32
- Em 31/12/2018
Ativo não circulante
162.918 165.508
66.729 70.848 Aumento (Diminuição) de capital
Dividendos complementares
Partes relacionadas
1.043
237
(53)
(53)
(53)
Depósitos judiciais
110
161
301 Diferenças cambiais sobre
3.450
3.450
Investimentos
160.081 162.648
1.780
1.000 investimensto no exterior
3.450
Intangível
1.197
1.948
63.492 68.511 Lucro líquido do exercício
- (1.035)
(1.035)
Imobilizado
597
564
1.295
1.037 Destinação do lucro
Dividendos mínimos obrigatórios
(1.035)
Controladora
Consolidado
2.415
(2.415)
Retenção de lucros
2019 (nao
2019 (nao
27.343
(3.010)
11.697
1.450
48.631
245
- 86.357
86.357
auditado)
2018 auditado)
2018 Em 31/12/2019 (não auditado)
Passivo
209.839 218.052 151.718 165.429 Demonstrações do Resultado dos exercícios findos em 31/12 (Em MR$)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12 (Em MR$)
Passivo circulante
111.795 113.310
50.766 56.647
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Fornecedores
2.050
797
4.413
5.832
2019(não
2019 (não
2019 (não
2019 (não
Financiamentos
13.199 22.103
13.199 22.103
auditado)
2018 auditado)
2018 Lucro líquido (prejuízo) antes do im- auditado)
2018 auditado)
2018
Salários, encargos sociais
Receita líquida das vendas
114.999 127.060 125.172 138.125 posto de renda e da contribuição social
3.450 (17.753)
5.898 (14.091)
e trabalhistas
876
890
3.092
2.989 Custo dos produtos vendidos
(84.978) (103.559) (55.275) (62.115) Depreciação e amortização
2.927
2.971
4.893
5.409
Imposto de renda e contribuição
Lucro bruto
30.021
23.501
69.897 76.010
Perda na venda de ativo imobilizado
social
400
698 Despesas com pessoal
(13.231) (13.283) (39.506) (41.692)
e intangível
23
596
415
Outros tributos a recolher
328
290
666
758 Despesas com vendas
(3.986) (11.930)
(780)
(3.850) (27.503)
(4.853) (28.489) Resultado da equivalência patrimonial
Direitos autorais a pagar
2.058
74
7.615
8.592 Despesas gerais e administrativas
(11.208) (10.657) (17.538) (18.402) Constituição / (reversão) de provisão
Contas a pagar por aquisição
para créditos de liquidação duvidosa
(433) 23.211
(596) 23.211
Equivalência patrimonial
3.987
11.930
780
de investimento
1.082
901 Outras receitas (despesas)
Constituição / (reversão) de provisão
Dividendos a pagar
11.285 10.250
11.285 10.250 operacionais, líquidas
para perdas no estoque
157
1.418
948
3.553
(32)
1.161
(464)
1.400
Partes relacionadas
76.185 78.699
- Lucro operacional
5.686 (14.852)
8.315 (11.174) Constituição / (reversão) de provisão
Receita diferida
2.448
3.166 Despesas financeiras
para contingência
(9)
57
21
(4.661)
(6.202)
(5.682) (7.385)
Outros passivos
5.814
207
6.568
1.358 Receitas financeiras
Juros sobre aquisição de investimento
2.425
3.301
3.265
4.468
Passivo não circulante
11.686 20.748
14.595 24.788 Lucro antes do Imposto de renda
Juros sobre debêntures
Financiamentos
7.483 20.585
7.483 20.585 e contribuição social
2.077
3.207
2.077
3.207
3.450 (17.753)
5.898 (14.091) Juros sobre financiamentos
Contas a pagar por aquisição de
4.184
1.147
13.093 21.725
Imposto de renda e contribuição social
(2.448) (3.662)
investimento
2.306
3.519 Lucro líquido do exercício
3.450 (17.753)
3.450 (17.753) Variações nos ativos e passivos
Provisão para riscos tributários,
Títulos e valores mobiliários
19.639
4.203
19.582
4.210
Atribuível a:
cíveis e trabalhistas
24
33
741
684 Acionistas da Companhia
(445) (3.954)
1.319 (1.805)
3.450 (17.753)
3.450 (17.753) Contas a receber
Partes relacionadas
4.179
130
4.065
- Participação dos não controladores
Estoques
(10.007)
(863)
(8.876) (2.437)
Patrimônio líquido
86.357 83.994
86.357 83.994
Tributos a recuperar
896
(639)
337
785
não
competição
e
direitos
de
publicação
identificados
nos
processos
de
alocaCapital social
27.343 27.343
27.343 27.343
Adiantamentos a fornecedores
(6.092)
139
(5.440)
169
ção
dos
preços
pagos
nas
aquisições,
custos
com
a
aquisição
de
patentes,
sofAções em tesouraria
(3.010) (3.010)
(3.010) (3.010)
Partes relacionadas
(3.336)
3.667
(719)
tware,
marcas
comerciais,
licenças
e
direitos
para
comercialização
e
editoração
Outros ativos
579
(385)
808
496
Reserva de lucros
50.081 47.666
50.081 47.666
de
livros;
F
–
Imobilizado
–
são
demonstrados
ao
custo
histórico
de
aquisição,
líAtivos classificados como matidos
Reserva de capital
11.697 11.697
11.697 11.697
para venda
(32)
670
(32)
670
Ajuste acumulado de conversão
245
298
245
298 quido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor
3.237
113
(2.398) (2.018)
recuperável, se for o caso. A Administração, em seu melhor julgamento, entende Fornecedores e direitos autorais a pagar
Notas Explicativas
(14)
(54)
103
(184)
Informações Gerais: O GEN - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. que os principais ativos não sofreram significativas variações de preço desde a Salários e encargos sociais e trabalhistas
Outros tributos a recolher
38
(106)
(92)
(206)
(“GEN”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede no Brasil e data da aquisição e/ou formação e, ainda, que as taxas admitidas para a depre- Outros
passivos
5.607
(174)
5.158
(666)
matriz domiciliada na Travessa do Ouvidor nº 11 no Rio de Janeiro, RJ. O GEN ciação representam adequadamente o tempo de vida útil-econômica esperada Caixa proveniente das operações
14.254
3.764
22.843 20.739
é um dos maiores produtores de conteúdos CTP (científicos, técnicos e profis- para os bens do ativo; G – Provisões – são reconhecidas quando a Cia tem uma Imposto de renda e contribuição
sionais), com mais de 100 anos de experiência no mercado editorial brasileiro. obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de eventos
social pagos
(2.746) (5.345)
O GEN possui o controle de empresas especializadas na produção e comer- passados; H – Receita – compreende o valor justo da contraprestação recebida Juros pagos
(1.915) (3.107)
(1.915) (3.107)
cialização de conteúdos – produtos e serviços – educacionais nos segmentos ou a receber pela comercialização de produtos. A receita é apresentada líquida Caixa líquido proveniente das
universitários e profissionais, nas áreas da saúde, jurídico, concurso, exatas, de impostos, encargos sobre vendas, devoluções, abatimentos e descontos e é atividades operacionais
12.339
657
18.182 12.287
humanas e sociais aplicadas. Resumo das Principais Políticas Contábeis: reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade das Contas a pagar por aquisição
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas mercadorias são transferidos para o comprador; I – Estimativas contábeis – são de investimento
(1.032)
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros Aquisições de ativos imobilizados
(252)
(58)
(600)
(109)
a Lei das Sociedades por Ações, que compreendem os pronunciamentos do fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para Aquisições de ativos intangíveis
(129)
(602)
(129) (1.497)
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Descrição das principais práti- as circunstâncias; J – Gestão de Risco Financeiro – As atividades da Cia e suas Aquisição de controlada, caixa líquido
cas contábeis adotadas: A – Caixa e equivalentes de caixa – são considerados
adquirido
os recursos mantidos em caixa e os depósitos bancários; B – Títulos e valores controladas as expõem a diversos riscos financeiros. O programa de gestão de Aumento de capital em investidas
217
(488)
risco
da
Cia
se
concentra
na
imprevisibilidade
dos
mercados
financeiros
e
busmobiliários – são classificados ao valor justo por meio do resultado, sendo, porDividendos recebidos
4.457 11.174
ca
minimizar
potenciais
efeitos
adversos
no
desempenho
financeiro
da
Cia
e
de
tanto, apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondenCaixa líquido proveniente das (aplicates ganhos ou perdas reconhecidas nas demonstrações dos resultados. Refe- suas controladas; K – O total de ações emitidas pela Cia. é de 1.059.376 ações, do nas) atividades de investimentos
4.293 10.026
(1.761) (1.606)
todas
ON,
e
sem
valor
nominal,
sendo
1.037.803
ações
representativas
do
carida classificação se deve, basicamente, ao fato da intenção da Companhia em
Redução de capital
pital
social
de
R$
27.343
e
21.573
ações
mantidas
em
tesouraria;
L
–
A
Diretoria,
negociar as aplicações financeiras na medida em que houver necessidade de
Dividendos pagos
- (8.500)
- (8.522)
eleita
em
09/05/2019
com
mandato
de
três
anos,
tem
a
seguinte
composição:
recursos para liquidação de suas obrigações. C – Contas a receber – são regisCaptação de financiamento
4.065
9.000
4.065
9.000
tradas pelo seu valor nominal deduzidas da provisão para créditos de liquidação Diretor-Presidente: Mauro Koogan Lorch, Diretor - Vice-Presidente: Francisco Pagamento de debêntures
duvidosa. A Cia avaliou e não identificou operações com diferenças significati- Bilac Moreira Pinto Filho.
Pagamento de financiamento
(22.168) (9.897) (22.168) (9.897)
vas, entre o valor nominal e o valor justo determinado com base no valor presenAssinatura
Caixa líquido aplicado nas atividades
te dos fluxos futuros de fundos descontados; D – Estoques – são apresentados
RJ, 09/06/2020.
de financiamentos
(18.103) (9.397) (18.103) (9.419)
pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável deduzido da provisão
Aumento (redução) líquido de caixa
Mauro Koogan Lorch
para obsolescência de estoque. O custo é determinado usando-se o método do
e equivalentes de caixa
(1.471)
1.286
(1.682)
1.262
Diretor-Presidente - CPF: 543.706.477-20;
“custo médio ponderado”; E – Intangíveis – referem-se, substancialmente, ao
No início do exercício
2.080
794
2.563
1.301
Fabio Rodrigues de Souza
ágio sobre aquisição de empresas, a carteira de clientes, marcas, acordos de
No final do exercício
609
2.080
881
2.563
Contador - CRC - RJ: 089993/O-0

6

Negócios & Empresas

Quarta-feira, 10 de junho de 2020 n Monitor Mercantil

TCE proíbe estado do Rio de contratar
OSs para hospitais de campanha
Tribunal atendeu
a pedido da
Secretaria-Geral
de Controle
Externo
O Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro
(TCE-RJ) proibiu o governo
do estado de contratar organizações sociais (OSs) para
os hospitais de campanha.
A decisão foi tomada pelo
conselheiro Rodrigo M. do
Nascimento nesta segundafeira, que atendeu a um pedido de tutela provisória da
Secretaria-Geral de Controle
Externo (SGE).
A secretaria apontou suspeitas de irregularidades
relacionadas à ausência de
processo seletivo e comparou que os problemas são
semelhantes ao contrato
anterior, firmado com a OS
Instituto de Atenção Básica
e Avançada à Saúde (Iabas).
Na decisão, o conselheiro

considerou que o fato pode
restringir a competitividade
e gerar prejuízos aos cofres
públicos.
O conselheiro deu à Secretaria Estadual de Saúde um prazo de dez dias
para que seja comprovado
o cumprimento da decisão
e determinou o envio de
informações sobre o andamento da contratação.
Outra exigência é que os
valores do contrato sejam
justificados por pesquisa de
preço.
Atrasos sucessivos e denúncias de irregularidades
já haviam levado o TCERJ a determinar, em 27 de
maio, que não fosse realizado nem autorizado qualquer
pagamento ao Iabas. Em seguida, o governo afastou a
OS e assumiu a construção
e gestão dos hospitais de
campanha.
Desde que foi anunciada,
no final de março, a construção dos sete hospitais de
campanha foi alvo de denúncias ligadas ao contrato,
de mais de R$ 800 milhões.
A entrega dos hospitais estava prevista para o fim de

abril, mas o estado chegou a
junho com apenas um deles
funcionando. As irregularidades levaram ao afastamento e prisão do ex-subsecretário estadual de saúde,

Gabriell Neves.
A Secretaria de Estado de
Saúde (SES) informou, por
meio de nota, que os contratos firmados pelo ex-subsecretário estão sob revisão, e

ressaltou que “está respondendo todos os questionamentos feitos pelo Tribunal
de Contas e pelo Ministério
Público”.
A SES afirmou ainda que

busca desde maio o ressarcimento dos valores já pagos e
que “está adotando medidas
para garantir a transparência
nos contratos anteriormente
estabelecidos”.

ARGUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ/MF nº 22.883.257/0001-71
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Argus Empreendimentos e Participações Societárias S/A, levantados em 31/12/2019
e 2018, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuiram com o sucesso da Argus. A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2018
ATIVO
31/12/2019
31/12/2018 I - Resultado Operacional Bruto
203.184,70
1.220.807,37
822.590,35 Saldo Inicial
I - ATIVO CIRCULANTE
983.839,39
203.184,70 Receita com Equivalência Patrimonial
(18.979,47)
- Atividades Operacionais
Disponibilidades
468.077,86
203.184,70 Despesas c/ Pessoal
194.177,07
803.207,45
(39.739,88)
(19.382,90) Resultado Operacional
Adiantamento de Terceiros
515.761,53
- Despesas Administrativas
(515.761,53)
58.795,00
(842,25)
- Aumento Empréstimos Concedidos
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE
38.228.088,50 36.607.781,50 Despesas Financeiras
(1.550.613,39)
(602.590,35)
(967.068,70)
- Aumento Participações Societárias
Participações Societárias
38.158.394,89 36.607.781,50 Despesa com Equivalência Patrimonial
(69.693,61)
194.177,07
803.207,45 Aumento Imobilizado
Imobilizado
69.693,61
- II- Resultado do Exercício
Aumento Obrigações Sociais
3.335,59
TOTAL DO ATIVO (I+II)
39.211.927,89 36.810.966,20
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Aumento Adiantamento de Acionistas
(56.227,40)
PASSIVO
31/12/2018
31/12/2018 Eventos
PL - Total Capital Integralizado Reserva de Lucros Aumento de AFAC
167.084,03
I - PASSIVO CIRCULANTE
26.715,59
23.380,00 Saldo em 31/12/2018 36.787.586,20
34.909.730,00
1.877.856,20 Aumento de Capital Social
2.036.365,00
Impostos e Obrigações Sociais
3.335,59
- Aumento de Capital
2.036.365,00
- Saldo Final
468.077,86
203.184,70
Adiantamento de Acionistas
23.380,00
23.380,00 Resultado do Exercício
194.177,07
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
II - PASSIVO CIRCULANTE
167.084,03
- Saldo em 31/12/2019 39.018.128,27
36.946.095,00
2.072.033,27
1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76
Adiantamento para Futuro Aumento Capital
167.084,03
Paulo Maurício Carvalho Sampaio
e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos. 2. Apuração de ReIII - PATRIMONIO LÍQUIDO
39.018.128,27 36.787.586,20
Diretor Presidente,
sultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de competência.
Capital Social
36.946.095,00 34.909.730,00
Dejair Orçai
3. O Capital Social é de R$ 34.909.730,00 totalmente integralizado e dividido em
Reserva de Lucros
2.072.033,27
1.877.856,20
Contador CRC - RJ 27.442/O-3
34.909.730 ações ON.
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)
39.211.927,89 36.810.966,20

COMPANHIA CONSTRUTORA VILA MAR

CNPJ/MF nº 33.034.851/0001-04
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Cia Constutora Vila Mar, levantados em 31/12/2019 e 2018, e as respectivas demonstrações de Resultado do Exercício, Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuiram com o sucesso
da Vila Mar. A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO APURADO EM 31/12/2019
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019
31/12/2019
31/12/2018
ATIVO
31/12/2019
31/12/2018 I - Receita Operacional Bruta
31/12/2019
31/12/2018
606.432,47 1.568.796,67
I - ATIVO CIRCULANTE
91.400.502,59 90.545.672,79 Receitas de Imóveis vendidos
13.067.671,68 7.944.616,56 Saldo Inicial
Disponibilidades
543.251,48
606.432,47 Impostos incidentes sobre vendas
(476.969,99) (289.978,50) Atividades Operacionais
Resultado Operacional
408.777,52 1.088.726,87
Impostos a Recuperar
30,66
509,25 II - Receita Operacional Líquida
12.590.701,69 7.654.638,06 Variação Ajuste Exercício Anterior
341,99
Depósito Judicial
71.591,17
71.591,17 Custos com Mão de Obra Direta
(1.149.731,30) (1.181.655,32) Variação Clientes a Receber
(3.600.211,22) (4.649.542,58)
Adiantamentos a Terceiros
2.306.200,68 2.295.636,18
(8.399.507,98) (1.840.257,62) Variação Impostos a Recuperar
478,59
(509,25)
Contas a Receber
15.892.919,35 12.292.708,13 Custos Indiretos
3.041.462,41 4.632.725,12 Variação Depósitos Judiciais
(23.178,50)
Imóveis para Vendas
72.586.509,25 75.278.795,59 III - Resultado Operacional Bruto
18.144,74
5.691,67 Variação Adiantamentos a Terceiros
(10.564,50) (1.251.986,51)
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE
197.242,82
197.242,82 Receitas Eventuais
(1.741.706,86) (1.897.577,58) Variação Custos a Apropriar
701.396,36
Imobilizado
197.242,82
197.242,82 Despesas Administrativas
2.692.286,34 (4.106.451,34)
(524.469,61) (1.029.535,69) Variação Imóveis para Venda
TOTAL DO ATIVO (I+II)
91.597.745,41 90.742.915,61 Despesas Financeiras
298.381,37
110.000,00
793.430,68 1.711.303,52 Variação Contas a Pagar
PASSIVO
31/12/2018
31/12/2017 IV - Resultado antes da CSLL/IRPJ
19.575,42
810,21
(142.763,80)
(86.300,16) Variação Obrigações Sociais
I - PASSIVO CIRCULANTE
16.507.773,68 12.615.952,82 Contribuição Social Lucro Presumido
(26.563,19)
42.487,88
Contas a Pagar
408.381,37
110.000,00 IRPJ - Lucro Presumido
(241.889,36) (136.276,49) Variação Impostos a Pagar
3.600.427,26 4.649.542,58
Obrigações Sociais
43.544,07
23.968,65 V- Resultado do Exercício
408.777,52 1.488.726,87 Variação Receitas a Realizar
Variação Adiantamentos de Terceiros
1.470.000,00
Impostos e Contribuições a Recolher
162.712,85
189.276,04
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Variação Emprestimos Bancários
(5.165.166,36) 2.341.943,99
Receitas a Realizar
15.893.135,39 12.292.708,13
249.397,78
134.054,10
Capital
Reserva Variação Parcelamento de Impostos
II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
8.121.591,42 11.567.360,00
543.251,48
606.432,47
PL - Total Integralizado
de Lucros Saldo Final
Adiantamentos de Terceiros
1.470.000,00
- Eventos
Empréstimo Bancários
6.268.139,54 11.433.305,90 Saldo em 31/12/2018
66.559.602,79 63.465.000,00 3.094.602,79
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Parcelamento Impostos
383.451,88
134.054,10 Resultado do Exercício
- 408.777,52 1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76
III - PATRIMONIO LÍQUIDO
66.968.380,31 66.559.602,79 Saldo em 31/12/2019
66.968.380,31 63.465.000,00 3.503.380,31 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos; 2. Apuração
Capital Social
63.465.000,00 63.465.000,00
de Resultado. As despesas e receitas foram reconhecidas pelo regime de caiReserva de Lucros
3.503.380,31 3.094.602,79
Paulo Maurício Carvalho Sampaio - Diretor
xa, na data de seu efetivo pagamento ou recebimento; 3. O Capital Social é de
TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)
91.597.745,41 90.742.915,61
Dejair Orçai - Contador CRC - RJ 27.442/O-3
R$63.465.000,00 totalmente integralizado e dividido em 12.610.728 ações ON.

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A.
CNPJ Nº 05.209.279/0001-31
Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
2018
reapresentado
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3.316
1.376
Contas a receber de clientes
6.414
6.170
Estoques
3.378
1.761
Impostos a recuperar
7
242
Adiantamentos Sócios
1.194
1.149
1.080
1.018
Outros débitos
Total do ativo circulante
15.389
11.716
Não circulante
Realizável a Longo Prazo
20
Direito de Uso
332
8.442
4.478
Imobilizado
8.774
4.498
Total do ativo não circulante
Passivo
Circulante
Empréstimos e Financiamentos
1.488
1.926
Fornecedores
2.365
2.212
Obrigações Sociais a Trabalhistas
863
453
Obrigações Fiscais
590
640
Parcelamentos Fiscais
410
577
Arrendamentos a Pagar
152
Dividendos a pagar
1.221
909
Outras contas a pagar
121
343
Total do passivo circulante
7.210
7.060
Não circulante
Arrendamentos a Pagar
179
Empréstimos e Financiamentos
3.822
702
Total do passivo não circulante
4.001
702
Patrimônio líquido
Capital social
4.691
2.643
Reserva de Capital
4.334
2.882
Reserva de Lucros
3.927
2.927
Total do patrimônio líquido
12.952
8.452
Total do passivo e do patrimônio líquido
24.163
16.214
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Alessandro da Silva Gonçalves - CRC 088127/O-7 - CPF: 080.453.617-19
As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas explicativas encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
2018
2019
2018
reaprereapresentado
sentado
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Juros pagos sobre empréstimos
(539)
(676)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
1.312
1.050 Pagamentos de juros de arrendamento
(43)
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das
Caixa líquido gerado(consumo)nas atividades
atividades operacionais:
operacionais
127 (2.450)
Depreciação
784
333 Fluxo de caixa das atividades de investimento
Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa
68
(185) Títulos de capitalização
20
2.164
1.198 Adições de ativo imobilizado
(4.748) (2.177)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(4.728) (2.177)
Contas a receber
(312) (2.529) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Estoques
(1.617)
(124) Captação empréstimos
5.697
1.596
Impostos e contribuições a recuperar
235
(132) Pagamentos de empréstimos
(2.476)
(215)
Adiantamentos
(62)
(910) Pagamentos de arrendamento
(180)
Adiantamento a sócios
(45)
(640) Aumento do capital social pelos acionistas
3.500
2.000
Fornecedores
153
1.064 Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades de
Obrigações fiscais
(148)
31 financiamento
6.541
3.381
Parcelamentos fiscais
(167)
(34) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
1.940 (1.246)
Obrigações sociais e trabalhistas
410
113 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
1.376
2.622
Outros passivos
98
189 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício
3.316
1.376
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
709 (1.774) Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
1.940 (1.246)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Demonstração do resultado Exercícios findos
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
(Em milhares de reais)
Reserva de Lucros
2019 2018
LuReceita líquida de Vendas
18.901 12.399
Reservas
cros
Custos das mercadorias vendidas
(11.187) (6.792)
Reserde ReacuCapital va de tenção Le- mulaLucro bruto Vendas
7.714 5.607
social Capital de lucros gal
dos Total
Receita Líquida de Serviços
6.167 3.908
2.580
945
1.988 138
- 5.651
Custos dos serviços
(2.311) (831) Em 31/12/2017
Aumento de Capital
63 1.937
- 2.000
Lucro bruto Serviços
3.856 3.077 Constiuíção Reserva Legal
- 52
(52)
Lucro Bruto
11.570 8.684 Dividendos propostos
- (250) (250)
Constiuíção
Reserva
de
Despesas comerciais
(4.190) (2.830)
749
- (749)
Despesas gerais e administrativas
(3.980) (3.032) Lucros
Lucro líquido do exercício
- 1.051 1.051
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(9)
(75) Em
31/12/2018
2.643 2.882
2.737 190
- 8.452
Lucro antes do resultado financeiro
(8.179) (5.937) Aumento de Capital
2.048 1.452
- 3.500
Resultado antes Resultado Financeiro
3.391 2.747 Constiuíção Reserva Legal
- 65
(65)
Resultado financeiro líquido
(755) (821) Consttuição Reservas de
Lucros
935
- (935)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
2.636 1.926
Dividendos propostos
- (312) (312)
Imposto de renda e contribuição social
(1.324) (875) Lucro líquido do exercício
- 1.312 1.312
Lucro líquido do exercício
1.312 1.051 Em 31/12/2019
4.691 4.334
3.672 255
- 12.952
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Crédito poderá chegará
a 4,58 milhões de PMEs
O secretário Especial de
Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da Economia, Carlos
Alexandre Jorge da Costa,
prometeu nesta terça-feira que
as micro e pequenas empresas
devem começar a ter acesso
ao crédito por meio do Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe)
ainda nesta semana.
De acordo com a Receita
Federal, o Pronampe poderá ser acessado por um total
de aproximadamente 4,58
milhões de microempresas
e empresas de pequeno porte (cerca de 3,8 milhões do
Simples e cerca de 780 mil
de fora do Simples).
Jorge da Costa disse que
os bancos estão fazendo
ajustes nos sistemas para começarem a ofertar o crédito.
“Esperamos que esta semana
ainda o dinheiro chegue na
ponta”, disse em transmissão

pela internet para apresentar
o protocolo lançado pelo Sebrae para a retomada da atividade econômica por micro
e pequenos empresários.
A Lei nº 13.999/2020 que
cria o Pronampe foi publicada no Diário Oficial da União
no dia 19 de maio. O objetivo é garantir recursos para os
pequenos negócios e manter
empregos durante a pandemia
do novo coronavírus no país.
Pelo texto, aprovado no
fim de abril pelo Congresso,
micro e pequenos empresários poderão pedir empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita
bruta obtida no ano de 2019.
Caso a empresa tenha menos
de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo
será de até 50% do seu capital social ou a até 30% da
média de seu faturamento
mensal apurado desde o início de suas atividades, o que
for mais vantajoso.

As empresas beneficiadas
assumirão o compromisso
de preservar o número de
funcionários e não poderão
ter condenação relacionada a trabalho em condições
análogas às de escravo ou a
trabalho infantil. Os recursos recebidos do Pronampe
servirão ao financiamento
da atividade empresarial e
poderão ser utilizados para
investimentos e para capital
de giro isolado e associado,
mas não poderão ser destinados para distribuição de
lucros e dividendos entre os
sócios.
Receita

A Receita Federal informou que iniciou nesta terçafeira o envio de comunicado
às micro e pequenas empresas, com a informação do
valor da receita bruta, com
base nas declarações desses
contribuintes ao fisco, para

viabilizar a análise à linha de
crédito do Pronampe, junto
às instituições financeiras.
O comunicado será enviado via Domicílio Tributário
Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) as empresas optantes pelo Simples
Nacional. Na segunda etapa,
que terá início a partir do dia
11 de junho, o comunicado
será enviado via Caixa postal localizada no e-CAC às
micro e pequenas empresas
não incluídas no Simples
Nacional.
Segundo o Fisco, somente
receberão os comunicados
as micro e pequenas empresas que declararam suas receitas. A Receita acrescenta
que caso exista divergência
na informação da receita
bruta ou não tenha ocorrido a entrega da declaração,
a retificação ou inclusão da
informação de receita bruta deverá ser realizada por
meio da declaração.

Banque de France prevê queda de 10% este ano do PIB
O Produto Interno Bruto
(PIB) da França deve cair
quase 10% em 2020, devido à pandemia de Covid-19
e vai recuperar o nível prévio à crise em meados de
2022. Os números foram
estimados pelo Banque de
France (Banco da França).
Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Insee),
o PIB já caiu 5,3% no primeiro trimestre.
Conforme a AFP, marcado por um mês e meio de
confinamento total para evitar a propagação do coronavírus, o segundo trimestre do
ano registrará um retrocesso
de 15% do PIB, afirma a ins-

tituição, acrescentando que,
para 2020, a previsão é de
uma queda de 10% do PIB.
“A economia francesa está
se recuperando rapidamente da queda brutal sofrida
em março, mas não saímos
em absoluto do túnel”, disse o presidente do Banco da
França, François Villeroy de
Galhau, à rádio France Info.
A retomada da atividade econômica no terceiro trimestre não será suficiente para
evitar uma recessão recorde
do país. O governo francês
é mais pessimista do que o
Banco Central e calcula que
o PIB deve registrar queda
de 11% este ano. “Depois,

Programa de aceleração
parceiro da B3
O programa de aceleração parceiro da B3, Darwin
Startups, está com inscrições abertas para o seu Batch#9, segundo do ano, até
10/07. A aceleradora, eleita
a melhor do Brasil em dois
anos consecutivos, 2018 e
2019, pela Associação Brasileira de Startups, oferece
aos seus acelerados capital,
mentores e suporte para o
desenvolvimento do negócio.
Ao lado dos seus parceiros corporativos, B3, Grupo
J.Safra, RTM, Sinqia e Transunion, a aceleradora busca
startups nas áreas de Fintech, Big data & Analytics, Ti
& Telecom para três meses
de aceleração.
As selecionadas recebem um investimento de
R$ 200 mil com a contrapartida de 7% da startup,
podendo haver variação
do valor e percentual de
acordo com a maturidade
do negócio. No total, os
serviços oferecidos duran-

te o período de aceleração
podem chegar a R$ 500
mil em benefícios, entre
eles acesso a Cloud Service, CRMs e ferramentas
de marketing.
Além disso, os negócios
que apresentarem bom desempenho ao decorrer da
aceleração poderão receber
mais aportes do grupo. No
último ano, 4 startups receberam novos aportes, totalizando mais de R$ 1 milhão
em novos aportes nas empresas aceleradas.
Dentre os critérios que
são avaliados no processo
seletivo estão: sinergia com
os parceiros corporativos
Darwin, a experiência dos
empreendedores e time e,
por fim, a maturidade do negócio.
A aceleradora busca startups de todo o Brasil e realiza o seu processo de aceleração em Florianópolis. As
inscrições podem ser feitas
pelo site: darwinstartups.
com

2021 e 2022 serão anos de
recuperação progressiva”,
antecipa o Banco da França.
A instituição calcula que
o PIB voltará a crescer 7%
em 2021, e 4%, em 2022.
O Banco tem como base a
hipótese de que o novo coronavírus não desaparecerá,
mas estará sob controle, e a
economia se adaptará às novas normas sanitárias.
Apesar dessa forte recuperação, “o nível de atividade do final de 2019 será recuperado apenas em meados
de 2022”, acredita o Banco
da França, explicando que
a economia vai retomar o
ritmo, partindo de um nível

historicamente baixo. A instituição comemora que as
atividades estejam recuperando o ritmo em vários setores, depois do confinamento implementado no país em
meados de março. A medida
começou a ser flexibilizada
no meio de maio.
As indústrias que permanecem fechadas são poucas,
e a construção retomou o
trabalho com “dinamismo”,
aponta a instituição em seu
relatório. No setor de serviços, porém, a situação é
diferente. Hotelaria e restaurantes permanecem em um
ritmo de semiconfinamento,
por exemplo.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6 - Cia. Aberta
Edital de Convocação - AGE: São convocados os acionistas da Ideiasnet
S.A. (“Cia.” ou “Ideiasnet”) a se reunirem em 1ª convocação, no dia 10/07/20,
às 11:30h, por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no §2-A do
Art. 124 da Lei 6.404/76, disciplinada pela Instrução CVM 481/09, em AGE
(“Assembleia”) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação
da adoção de medidas pela Cia. visando à migração ao segmento especial de
listagem da B3 denominado Novo Mercado no prazo de até 1 ano contado da
data desta Assembleia; (ii) Aprovação da reforma do Estatuto Social da Cia., a
fim de refletir seu novo papel de holding dedicada ao investimento na Padtec
S.A. (“Padtec”), com alterações: da denominação social (Art. 1º), do objeto social (Art. 2º), da sede (Art. 3º), do prazo para convocação de assembleia geral
(Art. 9º), das matérias a serem deliberadas em assembleia geral (Art. 11), das
políticas que os Administradores devem aderir (Art. 12), da composição do C.A.
(Art. 13), do prazo de convocação e materiais a serem disponibilizados para as
reuniões do C.A. (Art. 14), das matérias a serem deliberadas em C.A. (Art. 17),
da composição da Diretoria (Art. 18), das matérias a serem deliberadas em Diretoria (Art. 19), da atualização monetária de dividendos declarados (Art. 26),
além de outros ajustes de redação e inclusão de cláusula relativa à oferta pública de ações (Art. 31); (iii) Aprovação alteração do Art. 5º do Estatuto Social
da Cia., em decorrência do aumento do capital social aprovado pelo C.A. em
05/06/20 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 817.000,00, com
a emissão de 817.000 novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal;
(iv) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Cia.; (v) Aprovação da
Política para Transações com Partes Relacionadas da Cia.; (vi) Aprovação da
Política de Remuneração da Cia.; (vii) Eleição de novos membros para o C.A.,
sendo que aos acionistas detentores de no mínimo 5% do capital votante será
facultado solicitar a adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do C.A.
da Cia., em substituição da totalidade dos atuais membros do C.A., observado
que os novos membros deverão ser eleitos para completar o mandato dos
atuais membros; (viii) Considerando o pedido enviado à Cia. pelo acionista
Fundação CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, instalar e eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, e
fixar a sua remuneração; e (ix) Aprovação da instrução de voto para a AGE
da Padtec S.A. no sentido de aprovar a alteração dos Arts. 2º (“Da Denominação, Sede, Duração e Objeto”), 5º (“Do Capital e das Ações”), 11 a 18 (“Da
Administração”), 20 e 21 (“Exercício Social”) e 23 (“Da Dissolução, Liquidação
e Extinção”) do Estatuto Social da investida Padtec a fim de extinguir o C.A.
e o conselho fiscal e alterar matérias de competência da assembleia geral da
Padtec, além de outros ajustes de redação. Para a presente Assembleia, os
Acionistas da Ideiasnet poderão (i) votar nas matérias objeto da ordem do dia
através de Boletim de Voto a Distância (“BVD”) ou da procuração disponibilizada pela Cia. por meio de Pedido Público de Procuração; ou (ii) participar
dos trabalhos da Assembleia e votar nas matérias objeto da ordem do dia
remotamente por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Cia.
(plataforma “ZOOM”). Caso o Acionista deseje adotar o procedimento de voto
a distância, através de BVD, deverá transmitir instruções de preenchimento,
enviando o respectivo BVD ao escriturador das ações de emissão da Cia., aos
seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso de Acionistas
titulares de ações depositadas em depositário central ou diretamente à Cia.
até o dia 03/07/20 (inclusive). O BVD deverá estar devidamente acompanhado
da documentação necessária informada neste Edital. Para informações adicionais, o Acionista deverá observar as regras previstas na Instrução CVM 481/09
e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Cia.. De acordo
com a Instrução CVM 481/09, conforme alterada, a Administração da Cia. também disponibiliza aos seus Acionistas modelo de procuração conforme Pedido
Público de Procuração. O Acionista que desejar participar utilizando-se desta
procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@ideiasnet.com.br até às 13h do
dia 08/07/20, devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste Edital. Outras informações para o uso do Pedido Público de Procuração estão disponíveis na Proposta da Administração. Por fim, o Acionista
que desejar participar da Assembleia remotamente por meio de plataforma
eletrônica a ser disponibilizado pela Cia. deverá enviar solicitação à Ideiasnet
para o e-mail ri@ideiasnet.com.br, até às 13h do dia 08/07/20, a qual deverá
ser devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste
Edital. Outras informações para a participação remota na Assembleia estão
disponíveis na Proposta da Administração. Para aqueles Acionistas que optarem participar através de BVD enviado diretamente à Cia., por Pedido Público de Procuração disponibilizado pela Ideiasnet ou remotamente por meio
de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Cia., solicita-se o envio dos
seguintes documentos para o e-mail ri@ideiasnet.com.br, aos cuidados do
Departamento de Relações com Investidores: (i) extrato ou comprovante de
titularidade de ações expedido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou
pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da Cia.; e (ii) para aqueles que se fizerem representar por
procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais
aplicáveis (art. 126 da Lei 6.404/1976). As informações e documentos referentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, em especial a Proposta
da Administração, estão disponíveis aos acionistas na sede social da Cia.,
bem como nos endereços eletrônicos da Cia. (www.ideiasnet.com.br), da CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), na forma da regulamentação vigente. RJ, 09/06/20. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente do C.A..
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Barclays manda cliente
trocar emergentes pelos EUA
Apesar do vertiginoso rali do S&P 500, o Barclay Private Bank recomenda aos clientes que possuem elevadas
aplicações em mercados emergentes a abandonar essas
posições e fazer investimentos nas ações norte-americanas, embora reconheça que as ações emergentes podem
mostrar recuperação, mas investidores abastados devem
evitar os elevados riscos que ainda existem em países em
desenvolvimento. Comparadas com os EUA, as economias de mercados emergentes parecem mais vulneráveis,
pois a Índia, o Brasil e a Rússia se tornaram o epicentro
da pandemia de coronavírus, com economias paralisadas e governos com dificuldade para fornecer estímulos
adequados. Seus bancos centrais têm menor margem de
manobra, os governos não são capazes de fornecer suporte ilimitado e os mercados acionários, devido ao mix de
setores, podem ser mais desafiados por uma desaceleração
econômica. Assim, para a instituição inglesa, os orçamentos são pequenos se comparados com o apoio “ilimitado”
oferecido pelo Federal Reserve e pelo governo dos EUA.
Mesmo depois da valorização de 33% desde o fim de
março, quando a onda de pânico diminuiu, ações de mercados emergentes ainda acumulam baixa de 10% neste
ano, enquanto o S&P 500 mostra alta de 45% em relação às mínimas em 2020. Agora, os papéis são negociados
com desconto de 36% em relação às ações dos EUA, em
comparação com 25% há três meses.

Positivo ignorou o coronavírus
A receita da Positivo aumentou 8,9% e atingiu a R$
378,6 milhões, proporcionando lucro de R$ 4,4 milhões
no primeiro trimestre, contra prejuízo de R$ 4,6 milhões em 2019. Na avaliação do Bradesco BBI, o resultado foi suficiente para manter uma visão positiva
para a empresa, que tem recomendação “outperform”
e preço alvo de R$ 9,50, sendo que no pregão desta
terça-feira tiveram alta superior a 7% e foram negociadas a R$ 7,70. Os analistas da instituição reconhecem
que, apesar das dificuldades que a empresa enfrenta na
crescente volatilidade da moeda local e na forte concorrência, acreditam que a deve continuar crescendo em
seus principais segmentos (classes B e C).

Itaú passa a acompanhar os frigoríficos
O Itaú BBA começou a cobrir alguns frigoríficos e estabeleceu a recomendação de acima da média para as ações
do Minerva, JBS e Marfrig, enquanto que a da BRF foi
considerada como em linha com o mercado.
A JBS é a top pick da instituição, pois oferece portofólio
diversificado, o que ajuda a lidar com a volatilidade e incerteza do setor. O preço alvo foi fixado em R$ 31 para 2021.
Para Marfrig e Minerva, os preços-alvo são de respectivamente R$ 18 e R$ 17. Na Marfrig existe a incerteza sobre os preços dos EUA em 2022. Para a BRF, o preço-justo
está em R$ 28 para 2021. No mercado doméstico, no curto
prazo, as taxas de câmbio mais elevadas se traduzirão em
custos mais altos dos grãos, o que provavelmente reduzirá
as margens a depender da capacidade da empresa em repassar para os preços.

Morgan atualiza valor dos ADRs em NY
O Morgan Stanley fez a atualização dos preços-alvo das
ADRs dos bancos brasileiros que são negociadas em Nova
York. No caso de Itaú Unibanco, o preço-alvo passou de
US$ 7 para US$ 8; o do Bradesco foi elevado de US$ 5,90
para US$ 6,75 e os do Santander Brasil foram aumentados
de US$ 7,50 para US$ 8,60.
Não houve alteração das estimativas na moeda local, ou
seja, em reais. No caso do Banco do Brasil, a estimativa
é a única em reais, que teve o preço-alvo fixado em R$
50, contra R$ 44. “A taxa de juros mais baixa de todos os
tempos, empresas e consumidores desalavancados, antecipação das provisões e balanços sólidos fornecem uma
oportunidade atraente para a construção de posições”,
avaliaram os analistas do Morgan Stanley. O top pick do
stor, para o Morgan, é o Itaú.

Privatizado BB será mais ágil
Para a equipe de análise do Bradesco BBI, privatizar
o Banco do Brasil seria o caminho para tornar o banco
uma organização mais rápida e ágil. A melhor alternativa
para os minoritários provavelmente seria através de um
desinvestimento organizado, com o governo encontrando
um parceiro estratégico para comprar sua participação ou
parte dela, opção que terá forte resistência política, não
parecendo uma opção. Apresentam como alternativa a
venda de parte das ações detidas pelo governo, hipotese
vista como positiva, pois aumentaria a flexibilidade de operação da instituição. Acham os técnicos que não importa
quanto o governo decida vender, pois o Congresso terá
que aprová-lo e haveria a necessidade de um grande apoio
político e coordenação para que isso realmente acontecesse. Até lá, o mercado deve se tornar cada vez mais otimista sobre essa possibilidade.

Ações do IRB sobem sem motivo

Em junho, as ações do IRB já subiram mais de 60%, sendo
que nesta terça-feira, mais uma vez sem motivo aparente, tiveram nova alta de 18%, depois reduzida para 10%. Porém,
em relação ao pico, registrado neste ano, ainda acumulam
baixa de 65%. Atualmente são cotadas a R$ 10.
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XP se antecipa ao movimento de open banking
Participação em
fintech faz parte
da estratégia de
crescimento da
instituição financeira

A XP Inc. (XP:Nasdaq)
anunciou nesta terça-feira
a aquisição de participação majoritária na fintech
Fliper, plataforma de consolidação automatizada de
investimentos, que oferece
aos seus usuários conectividade e ferramentas para
realizarem uma autogestão
financeira intuitiva e inteligente. Segundo a XP Inc,
o negócio acelera o movimento do open banking no
Brasil.
E com a aquisição, a XP
passa a oferecer aos seus
clientes mais um diferen-

cial para administrarem os
seus investimentos. A Fliper mapeia mais de R$ 7
bilhões em investimentos
em sua plataforma e enxerga um grande potencial
para atingir nos próximos
anos a marca de 5 milhões
de usuários.
A aquisição é a primeira de uma fintech após
bem-sucedido IPO da XP
na bolsa norte-americana
Nasdaq, realizado em dezembro.
A aquisição da Fliper faz
parte da estratégia de crescimento da XP Inc. e demonstra o potencial que a companhia enxerga nas fintechs,
buscando sempre atrair os
melhores empreendedores
do país para oferecer aos
clientes, cada vez mais, uma
completa e melhor plataforma de investimentos. A Fliper e os seus fundadores (Felipe Bonani, Renan Georges
e Walter Poladian) perma-

necem com uma participação na empresa e 100% de
independência na gestão do
negócio, amparados pela estrutura da XP Inc. em áreas
como segurança, tecnologia,
backoffice e marketing para
alcançar um crescimento
ainda mais seguro e relevante do negócio.
Fundada em 2017, a
Fliper nasceu com o propósito de transformar a
relação das pessoas com
suas finanças, oferecendo
uma visão única dos seus
investimentos em diversas
instituições
financeiras,
permitindo a consolidação
automática,
comparação
da performance da carteira,
acompanhamento da evolução do patrimônio, entre
outras funcionalidades. E,
mediante autorização do
usuário, é possível visualizar, ao mesmo tempo,
as aplicações em diversos
bancos e corretoras do país,

incluindo XP Investimentos, Rico e Clear.
“A Fliper complementa
exponencialmente o nosso
ecossistema de serviços ao
entregar uma geração de
valor adicional para todos
os seus usuários, que em
muitos casos ainda possuem contas em diversas
instituições
financeiras.
A nossa intenção é que os
clientes XP Inc. consolidem
todos os seus investimentos
e serviços nas empresas do
grupo. Não temos dúvidas
de que, ao ter mais transparência e poder comparar
as taxas e a qualidade das
entregas oferecidas, essa
migração será natural”, diz
Gabriel Leal, sócio da XP
Inc. “Tanto a XP quanto a
Fliper trazem em seu DNA
o foco em inovação e disrupção. Dessa forma, enxergamos um alto potencial
de geração de valor a longo prazo, complementan-

do cada vez mais o nosso
ecossistema de investimentos”, completa Leal.
Para Renan Georges,
sócio-fundador da Fliper,
fazer parte da XP Inc. gera
uma série de oportunidades
para o crescimento exponencial do negócio. “Temos
muita sinergia e um potencial enorme para acelerar o
nosso crescimento nos próximos anos. Fizemos questão de garantir em contrato
a independência da gestão
para que os nossos usuários
tenham a certeza de que trabalharemos da mesma forma
para todas as instituições
financeiras parceiras, oferecendo transparência e prestando sempre os melhores
serviços alinhados aos seus
interesses”, afirma.
Crescimento
A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras do

país, dona das marcas XP Investimentos, Rico, Clear, Spiti, Infomoney e Leadr, entre
outras. A companhia possui
mais de 2 milhões de clientes e R$ 366 bilhões de ativos
sob custódia. Nos últimos 19
anos, a empresa vem transformando o mercado financeiro brasileiro para melhorar a
vida das pessoas, garantindo
relações mais transparentes
entre os clientes e as instituições financeiras.
A Fliper é uma plataforma que consolida investimentos de bancos e corretoras de forma automática.
Possui um aplicativo para
investidores e uma plataforma web para assessores
de investimentos. Foi lançado em outubro de 2018 e
hoje conta com mais de 60
mil usuários e R$ 7 bilhões
de investimentos mapeados. Está disponível para
os sistemas iOS e Android
com download gratuito.

Brasil tem mais de 400 milhões de dispositivos digitais em uso
FGVcia:
Brasil tem 9
computadores
para cada 10
habitantes
O Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (FGVcia) da Escola
de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas
(FGV Eaesp) revela que
há 424 milhões de dispositivos digitais - computador, notebook, tablet
e smartphone -, em uso
no Brasil. O dado compõe uma pesquisa recente que aponta que hoje
vende-se quatro celulares
por televisão, uma televisão por computador,
tanto no Brasil, Estados

Unidos e no mundo.
“Podemos
observar
que está cada vez mais
comprovado o processo
de Transformação Digital das empresas e da sociedade. A quantidade de
computadores em uso no
Brasil também nos traz
um dimensionamento da
importância da tecnologia”, observa Fernando
Meirelles, coordenador
do estudo. O professor
da FGV Eaesp ainda
complementa que atualmente são 190 milhões de
computadores – desktop,
notebook e tablet -, em
uso no país. “Esse volume corresponde a 9 computadores para cada 10
habitantes, 90% per capita”.
As informações integram a 31ª Pesquisa
Anual do FGVcia, estudo
anual que apresenta um

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.

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.

amplo retrato do mercado de Tecnologia de Informação. Nesta edição,
contou com uma amostra
de 2.622 médias e grandes empresas.
O volume de venda
anual de computadores
em 2019 foi de 12 milhões (-3%), essa é a mesma quantidade de 2016
e 2017, metade do pico
de 2013. “O aumento do
trabalho em home-office
apresenta uma tendência
no aumento no uso e venda de computadores”, revela Meirelles.
Em relação à quantidade de smartphone, a
pesquisa aponta que permanece com mais de 1
por habitante em uso no
Brasil. Ao todo, são 234
milhões de celulares inteligentes (smartphones).
Ao adicionar notebooks
e tablets, são 342 milhões

de dispositivos portáteis
em junho 2020, ou seja,
1,6 dispositivo portátil por
habitante.
Avanço tecnológico
Segundo o professor,
outra observação importante é a preocupação das empresas em
tecnologia, uma vez que
o gasto e investimento
em TI cresceu para 8%
da receita das empresas.
“O custo anual de TI por
usuário atingiu R$ 52
mil. Esses são os gastos
e investimentos em TI
em 2019, dividido pelo
número de usuários da
empresa, sem economia
de escala, cresce com o
tamanho da empresa”.
Na análise de Sistemas
Integrados de Gestão
(ERP), da TOTVS, SAP
e Oracle detêm 77% do

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOHASGON - Coop. Hab. de São Gonçalo Ltda., CNPJ, nº
30.337.539/0001-00, com sede na Rua Feliciano Sodré, l82 lj 112, Centro,
São Gonçalo, RJ - CONVOCA O PROMITENTE: Maria Lucia de Melo
Silva, CPF: 520.725.507-00, inscrito p/ a unid. 206 Bl. 07, Rua Bricio de
Abreu, 85, Praça Seca, Jacarepaguá, RJ, a comparecer no prazo de 5
(cinco) hs na sede da Cooperativa, face ao abandono da unidade. O não
comparecimento será considerado desistência dos direitos adquiridos.
São Gonçalo, 08 de junho de 2020
Aristenes José Meireles - Liquidante.

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
AGOE - Convocação - Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da
Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A., para AGOE, a realizarem-se, cumulativamente, às 11h do dia 29/06/2020, na sede social, a fim de deliberarem a respeito
da seguinte Ordem do Dia: em AGO: (a) exame, discussão e votação das contas
dos adms. e das Demons. Financ. completas relativas ao ex. social encerrado em
31/12/2019; (b) exame, discussão e votação do Orçamento de Investimentos da
Cia..; (c) destinação do lucro líq. do ex. findo em 31/12/2019 e distribuição de dividendos; (d) eleição dos membros do Conselho de Adm. para um mandato de 3 anos; (e)
instalação, eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da
Cia., e, em AGE: (f) fixação da remuneração anual e global para a adm. da cia.; (g) atribuição de verba destinada a pag. do PPR aos funcionários da Cia.. RJ, 10/06/2020.
Marcello Romualdo da Silva Pereira - Presidente do Conselho de Administração.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Acionistas da Enseada Indústria Naval Participações
S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), na sede da Companhia, na Av. Cidade de
Lima, 86, sala 202 (parte), Santo Cristo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.220-710, às 10h do dia 18 de junho de 2020, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Orientação de voto dos representantes
da Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval
S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENSEADA”), sobre as seguintes matérias:
(A) PD. 01/2020-Enseada – Ratificação da Alteração de Endereço de Filial da
ENSEADA; e (B) PD. 02/2020-Enseada – Plano de Incentivo à Permanência e
à Criação de Valor. Poderão participar da AGE os Acionistas com inscrição de
seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os
documentos e comprovantes de que trata o art. 126 da Lei 6.404/76. Na hipótese de Acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos
que comprovem a sua representação legal. A representação por procuração
deverá obedecer às determinações do § 1º do aludido art. 126. Rio de Janeiro,
10 de junho de 2020. Enseada Indústria Naval Participações S.A. – Em
Recuperação Judicial.

mercado, sendo a TOTVS na liderança no total
e nas empresas menores,
já nas grandes organizações, a SAP ocupa o topo
do ranking. Na categoria
de usuário final, a Microsoft Continua dominando, várias com 90% do
uso.
Já a Inteligência Analítica (BI - Business Intelligence and Analytics) continua responsável por boa
parte do lucro de vários
fabricantes, entre eles:
SAP, Oracle, TOTVS, Microsoft, Qlik e IBM, que,
nesta ordem, são líderes
desse segmento com 91%
do mercado.
Confira os dados:
transformação
digital
será antecipada e acelerada em 2020: o smartphone domina usos,
como bancos e mídias
sociais. Uma ruptura já

visível na migração para
o uso de dispositivos digitais, sendo antecipada
pelo isolamento e pandemia, ensino e trabalho
a distância vão deixar
marcas permanentes: o
uso e os gastos e investimentos em TI nas empresas continuam crescendo e aumentando o
seu grau de maturidade
e a sua importância para
os negócios, mesmo com
a economia retraída: os
principais projetos de TI
são: Inteligência Analítica (Analytics), “novo”
ERP, Implementação e
Integração. Nas grandes,
aparece também: Governança de TI, Inteligência
Artificial e IoT (Internet
das Coisas). No início de
2020, o maior foco foi
para o trabalho remoto e depois deverá ser a
Transformação Digital.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
5 DE MAIO DE 2020. DATA, HORA E LOCAL: 5 de maio de 2020, às 13h30,
por meio de videoconferência. PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”), na data,
hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Pietro Labriola, Biagio
Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina di Bartolomeo, por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo único do Art. 17º do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques
Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; e Sr. Jaques
Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre o Relatório
Financeiro Trimestral (“ITRs”) relativo ao 1º trimestre de 2020, encerrado em 31
de março de 2020. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado
e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados
e nas discussões sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente
impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:
(1) Tomaram conhecimento do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia, relativo ao 1º trimestre de 2020, encerrado em 31 de março de 2020,
conforme as informações fornecidas pela administração da Companhia e pelos
auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes
S/S (“EY”). ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na
forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada
e assinada por todos os Conselheiros participantes: Srs. Pietro Labriola, Biagio
Murciano e Lorenzo Canu, e a Sra. Sabrina di Bartolomeo. Certifico que a presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 5 de
maio de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. JUCERJA nº 3880939, em
08/06/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

