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Pela primeira vez, 
INSS negou
mais benefícios do 
que concedeu

O INSS aceitou 1,08 milhão de 
pedidos de benefícios no primeiro 
trimestre de 2020, mas negou 1,2 
milhão de solicitações. É a primei-
ra vez em um trimestre, nos últimos 
10 anos, em que o número de pe-
didos negados foi maior que o de 
benefícios concedidos.

O levantamento foi feito pelo 
jornal Agora São Paulo a partir dos 
Boletins Estatísticos da Previdên-
cia publicados entre 2011 e 2020. 
De acordo com a reportagem, mes-
mo em 2016, quando pela primeira 
vez o número de pedidos indeferi-
dos chegou a marca de 1 milhão, 
no primeiro trimestre daquele ano, 
1,22 milhão de benefícios foram 
concedidos aos segurados.

O montante de rejeições do 
INSS deve acarretar maiores cus-
tos públicos, com a sobrecarga de 
processos contra o Instituto na Jus-
tiça Federal, alerta o pesquisador e 
especialista em seguridade social 
Remígio Todeschini, em entrevista 
à RBA. “Vai se ampliar a litigação 
judicial. Ou seja, vão entupir os ca-
nais de Justiça para poder reclamar 
disso”, aponta.

Segundo o especialista, os dados 
confirmam que o governo de Jair 
Bolsonaro “atua contra os pobres 
e contra os trabalhadores”. Hoje, 
o INSS tem funcionado no limite. 
Cerca de 2 milhões de segurados 
estão na fila de espera para receber 
seus benefícios.

Em meio à pandemia, receber o 
auxílio-saúde, por exemplo, pode 
ser um fator decisivo entre a vida 
e a morte. “Esses segurados estão 
sem benefícios. Para poder receber 
algo é preciso que esse processo 
administrativo seja menos burocrá-
tico. E o Congresso Nacional tem 
de ajudar nesse sentido para essa 
agilização”, cobra o pesquisador.

Alerj abre caminho para 
impeachment de Witzel
Sob pressão, 
governador desistiu 
de criticar Bolsonaro

Após votação simbólica na ses-
são desta quarta-feira, o presidente 
da Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj), André Ceciliano 
(PT), declarou aberto o processo 
de impedimento contra o governa-
dor Wilson Witzel (PSC), que teve 
contra si 14 pedidos protocolados 
por parlamentares. Agora, a Mesa 
Diretora dará os próximos passos 
para que o rito prossiga.

A decisão foi unânime, com 69 
votos. O deputado Rosenverg Reis 
(MDB) se ausentou. O governador 
tem o seu nome associado a fraudes 
em compras para a área da saúde 
em meio ao estado de emergência 
declarado por causa do corona-
vírus. O pedido de impeachment 
aceito foi protocolado pelos depu-
tados Luiz Paulo e Lucinha.

“Essa decisão não é um pré-
julgamento. Eu poderia tomar uma 
decisão monocrática, mas quero 
abrir uma votação simbólica. Pre-
cisamos ouvir o governador, trazer 
o governador à Alerj. Ele precisa 
ter a possibilidade de se defender”, 
afirmou Ceciliano que votou favo-
rável ao rito de impedimento. Wit-
zel disse que está tranquilo e recebe 
a decisão com resiliência.

Witzel vem sob pressão desde 
a operação da Polícia Federal, em 
26 de maio, na residência oficial do 
governador. Ele acusou a Política 
Federal de agir politicamente, já 
que Witzel vinha sendo, junto com 
o governador de São Paulo, João 
Doria Jr., um dos líderes da oposi-
ção à atuação do Governo Federal 
na gestão da pandemia. Desde en-
tão, Witzel parou de criticar Bolso-
naro.

A partir de agora, o pedido é 
protocolado e segue para análise da 
Procuradoria da Alerj, que reme-
te à Presidência caso ele preencha 
os requisitos legais. Isso feito, a 

Governado à espera de um milagre

Presidência analisa e decide se dá 
prosseguimento ou não ao proces-
so. Em caso positivo, sai publicado 
em DO o ato do presidente da Alerj 
dando prazo de 48h para que os 
partidos da Casa indiquem repre-
sentantes para a Comissão Especial 
que irá analisar a admissibilidade 
da denúncia. Acusados são notifi-
cados para apresentarem defesa no 
prazo de 10 sessões, e denúncia é 
lida em plenário.

Depois de indicados, a Comis-
são Especial tem 48 horas para se 
reunir e eleger relator e presidente. 
A Comissão Especial emite parecer 
sobre a admissibilidade da denún-
cia em até cinco sessões, contadas a 
partir do recebimento da defesa ou 
do fim do prazo de 10 sessões para 
a defesa, caso ela não seja apresen-
tada.

O parecer da Comissão Especial 
é lido em plenário e, em seguida, é 
inserido na ordem do dia, ou seja, 

em pauta de votação e discussão. 
Os deputados, no limite máximo de 
cinco por partido, podem discutir o 
parecer pelo prazo máximo de uma 
hora. Sendo os questionamentos, 
respondidos pelo relator. Encerrada 
a discussão – não necessariamente 
terminando no mesmo dia – será 
aberta a votação nominal.

Caso os deputados decidam 
pelo recebimento da denúncia, por 
maioria absoluta, o acusa do será 
afastado e será enviada a cópia do 
processo ao presidente do Tribunal 
de Justiça para a formação do tribu-
nal misto de julgamento.

Witzel foi denunciado à Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
por causa do decreto de flexibiliza-
ção da quarentena em pleno pico da 
pandemia. A denúncia foi feita pela 
deputada estadual e presidenta da 
Comissão de Defesa dos Direitos 
Humanos e Cidadania (CDDHC) 
Renata Souza.

MP da escolha 
biônica de reitor 
lembra reforma 
da ditadura

A oposição classifica a MP 
979/2020 – que autoriza o minis-
tro da Educação a nomear reitores 
e vice-reitores de universidades 
federais sem consulta à comuni-
dade acadêmica durante a pande-
mia – como uma intervenção nas 
universidades e pede que o presi-
dente do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), devolva a medida 
ao governo, o que faria com que o 
texto deixasse de valer, segundo a 
Agência Senado.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ) afirmou à Folha de São Paulo 
que a MP é inconstitucional: “Não 
é questão de ser contra ou a favor, 
mas o texto é flagrantemente con-
tra a Constituição.”

Ainda segundo o jornal paulis-
ta, aliados do presidente do Sena-
do dizem que ele estuda devolver 
a medida.

Parlamentares também questio-
nam a constitucionalidade da MP e 
anunciaram a intenção de acionar 
o Supremo tribunal Federal (STF) 
para derrubar a proposta. A MP foi 
publicada na edição desta quarta-
feira do Diário Oficial da União,
uma semana depois de outra medi-
da provisória (MP 914/2019) que 
alterava as regras para a escolha 
de reitores perder a validade. O 
texto exclui a necessidade de con-
sulta a professores e estudantes ou 
a formação de uma lista para esco-
lha dos reitores.

O ataque à autonomia univer-
sitária não é novidade no Brasil. 
Durante a ditadura, o general Ar-
tur da Costa e Silva editou a Lei 
da Reforma Universitária, em 28 
de novembro de 1968, a qual, no 
artigo 16º, não reconhecia a legi-
timidade das eleições diretas nas 
universidades. Na prática, a legis-
lação indicava uma subordinação 
direta dos reitores ao Presidente 
da República.

A autonomia das universidades 
sofreu também com o Decreto-lei 
477, de 1969, que como uma ex-
tensão do AI-5, criava um sistema 
de vigia nos órgãos estatais, entre 
eles as instituições de ensino su-
perior, que foi representada pelas 
Assessorias de Segurança e Infor-
mações (ASI).

A Lei da Reforma Universitária 
também representou um marco no 
domínio da educação pelas esco-
lars privadas, que atualmente res-
pondem por 75% das matrículas 
no ensino superior.

Eliziane Gama (Cidadania-MA) 
apontou que essa centralização re-
mete à ditadura. “Somente duran-
te as ditaduras militares, reitores 
eram impostos dessa forma. Pela 
MP 979 não haverá processo de 
consulta à comunidade escolar ou 
acadêmica, ou formação de lista 
tríplice para a escolha de reitores. 
Vamos trabalhar pela derrubada do 
texto no Congresso”.

“Para Bolsonaro e Weintraub, 
é extremamente viável que os es-
tudantes do país se virem com 
aulas e provas online, inclusive 
que prestem Enem online. Agora, 
eleição para reitoria on-line? Não 
pode! Quando se trata de efetivar 
o projeto autoritário deles, uma 
MP resolve!”, protestou o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Contribuição sobre altas rendas 
viabilizaria auxílio emergencial

Reunidos em seminário virtual 
organizado pela Câmara dos Depu-
tados nesta quarta-feira, economis-
tas e cientistas sociais defenderam 
a prorrogação, até o fim do ano, 
da renda emergencial destinada a 
amenizar os efeitos da crise decor-
rente da pandemia.

A proposta do sociólogo Rogé-
rio Barbosa, pesquisador do Cen-
tro de Estudos da Metrópole, é a 
criação de uma contribuição social 
emergencial sobre altas rendas, su-
periores a 15 salários mínimos (R$ 
15.675). Seria complementar ao 
Imposto de Renda, porém provisó-
ria.

“É viável politicamente. A gente 
poderia estabelecer uma alíquota 
de 10% para rendas de 15 a 40 sa-
lários mínimos, 15% para 40 a 80 
salários mínimos e 20% para 80 

salários mínimos ou mais. Isso per-
mitiria arrecadar emergencialmen-
te R$ 142 bilhões. A gente coloca a 
conta sobre aqueles que estão per-
dendo menos”, afirmou à Agência 
Câmara.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, confirmou que vai esten-
der o auxílio emergencial por mais 
dois meses, possivelmente no valor 
de R$ 300 cada parcela, quantia 
considerada insuficiente pelos par-
ticipantes do seminário.

O assistente social e professor de 
práticas sociais Marcelo Reis Gar-
cia discordou de uma possível re-
dução no valor do benefício emer-
gencial. “Diminuir para R$ 300 é 
um sacrifício para a população po-
bre desempregada. Neste momen-
to, precisamos de um programa que 
garanta sobrevivência e esperança 

nas pessoas. Tirar esse pouco é ab-
surdo. É não conhecer a vida diária 
da pobreza brasileira”, disse.

A economista e pesquisadora do 
Peterson Institute for International 
Economics Monica de Bolle expli-
cou que, prorrogando o programa 
até dezembro, serão adicionados 
quatro pontos percentuais à dívida 
pública em relação ao PIB do país, 
em um cenário que já é de ascensão 
da dívida pública.

Monica de Bolle observou que 
o Brasil não tem condições de sim-
plesmente tornar o auxílio perma-
nente. Mas disse também que um 
programa de renda mínima teria ca-
pacidade de gerar mais arrecadação 
para estados e municípios, porque 
parte do investimento volta na for-
ma de ICMS cobrado sobre o que é 
consumido, por exemplo.

Carlos Magno/GERJ
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Momento trágico: crise cambial no horizonte
O rompimento das ca-

deias de valor em escala 
planetária, o colapso espeta-
cular da demanda agregada e 
o estouro (parcial) da bolha 
financeira jogaram a econo-
mia mundial, provavelmen-
te, na maior crise da história 
do capitalismo. A expectati-
va dos timoneiros da ordem 
e do mainstream econômico, 
de uma rápida recuperação 
do crescimento em 2020 foi, 
definitivamente, sepultada, 
e a possibilidade de uma re-
lativa normalização da situ-
ação em 2021 é, ainda, bas-
tante remota.

A reorganização do cir-
cuito de valorização não 
será automática. A crise 
econômica agrava a con-
tradição entre o horizonte 
global da valorização da 
riqueza e o caráter nacional 
das formações sociais, exi-
gindo mudanças de grande 
envergadura no sistema 
capitalista mundial e na or-
dem econômica mundial.

No Brasil, as consequ-
ências destrutivas da crise 
global serão potencializadas 
pela absoluta falta de uma 
estratégia consistente para 
enfrentar a epidemia, o co-

lapso da demanda agregada 
e a desorganização caótica 
do sistema produtivo. 

Sem mudanças profundas 
na inserção do país na divi-
são internacional do traba-
lho, é uma ilusão imaginar 
que a economia brasileira 
possa crescer no meio da 
depressão global. A situação 
atual é muito crítica. Em-
presas endividadas, risco de 
crise de crédito, espectro de 
crise cambial, colapso da 
demanda agregada, incerte-
zas radicais em relação ao 
futuro, vínculos trabalhistas 
precários e uma política eco-

nômica desastrada levarão 
as empresas a precipitar as 
demissões.

Para piorar, a subordina-
ção das finanças públicas à 
lógica do “rentismo” liqui-
da toda e qualquer possibi-
lidade de o Governo Fede-
ral realizar gastos públicos, 
compatíveis com o desafio 
posto pela epidemia, me-
diante políticas fiscais an-
ticíclicas.

A fuga para a segurança 
dos capitais provocada pela 
crise econômica mundial 
colocou o espectro da crise 
cambial no horizonte. A vul-

nerabilidade externa reflete 
tanto a presença de desequi-
líbrios estruturais do balan-
ço de pagamentos quanto o 
acúmulo de um monumen-
tal passivo externo. O real é 
uma moeda de segunda linha 
na hierarquia internacional, 
e isso representa um empo-
brecimento relativo de todos 
nós agora.

O impacto da crise será 
amplificado pelo darwinis-
mo sanitário, que não ace-
lerará o ciclo de imunização 
contra o vírus letal, ao con-
trário, fará a crise sanitária 
se arrastar por mais tempo 

às custas de um monumental 
número de vidas. A absoluta 
ausência de políticas públi-
cas seria hoje, o principal 
obstáculo a uma política mi-
nimamente organizada para 
o enfrentamento da pande-
mia e da depressão que asso-
lam o Brasil. 

Essa situação concreta 
exige ações coletivas, plane-
jadas e coordenadas, coope-
ração e solidariedade. A so-
lução atomizada de cada um 
por si não resolverá nada!

q Ranulfo Vidigal
Economista.

De Norte a Sul do Brasil, povo defende democracia e saída de Bolsonaro
Apesar da pandemia que 

assola o Brasil, com o número 
de mortos aumentando dia 
após dia, com uma quantidade 
alarmante de casos confirma-
dos da Covid-19 e com um 
despreparado general-minis-
tro-interino à frente do Minis-
tério da Saúde e omitindo 
criminosamente dados sobre 
a pandemia, os brasileiros se 
encorajaram e, destemidos, 
resolveram enfrentar de peito 
erguido e aberto essa situa-
ção dantesca em que vivemos 
e foram às ruas, no último 
domingo, em manifestações 
pacíficas, protestar contra o 
desgoverno que se apossou do 
Brasil, mesmo que, à época, 
legitimamente eleito. Tam-
bém bradaram hinos contra o 
racismo.

Usando máscaras e em-
punhando faixas e cartazes 
como “fora Bolsonaro”, “pela 
democracia”, “Brasil livre e 
soberano”; “fora militares” e 
“abaixo o fascismo”, dentre 
muitas outras frases de ordem, 
esses manifestantes defend-
eram as instituições brasilei-
ras, nas ruas, avenidas, becos, 
largos e praças de 20 capitais 
do país, além de Brasília. Um 
verdadeiro espetáculo da de-
mocracia, regime pelo qual 
lutamos e lutaremos pela sua 
salvaguarda e manutenção. 
Os protestos por essas pautas 
no Brasil começaram em São 
Paulo e no Rio de Janeiro e se 
estenderam de Norte a Sul.

Em São Paulo, o protesto 
contra o racismo e o fascis-
mo e a favor da democracia 
começou no Largo da Batata, 
em Pinheiros, Zona Oeste. O 
ato foi convocado por movi-
mentos negros, torcidas or-
ganizadas dos quatro grandes 
clubes de São Paulo e por 
movimentos sociais integrant-
es da Frente Povo Sem Medo. 
Na Avenida Paulista, naquela 
tarde, um pequeno grupo de 
formou para apoiar o presi-
dente.

Em Brasília, manifestantes 
contrários ao governo se con-
centraram em frente à Biblio-
teca Nacional na manhã do do-
mingo. Em seguida, seguiram 
até a Alameda das Bandeiras, 
onde a Polícia Militar do DF 
montou um bloqueio para im-
pedir o encontro com um se-
gundo grupo, pró-Bolsonaro. 
Defensores do governo, em 
número mais reduzido, per-
manecem ainda acampados 
próximo à Praça dos Três Po-
deres, onde têm feito mani-
festações aos domingos, agora 
em menor número de partici-
pantes, depois que o STF pas-
sou, com vigor, a investigar as 
fake news e também mandou 
a PF investigar os patrocina-
dores desse grupo.

Todavia, o grupo que se 
intitulava “a favor da democ-
racia” entoou palavras de 
ordem. A maioria dos mani-
festantes usou máscaras de 
proteção facial. Eles carrega-
ram faixas e bandeiras com 
dizeres contra o racismo, an-
tifascismo, pela democracia, 
por respeito às mulheres e em 
defesa do Sistema Único de 
Saúde. Alguns, vestiam jale-
cos brancos, representavam 
os profissionais de saúde e 
carregavam cruzes pretas em 
sinal de luto pelas vítimas da 
Covid-19.

No Rio de Janeiro, a situa-
ção não foi diferente. E os 
manifestantes fizeram uma 
passeata, de tarde, contra o 
Governo Bolsonaro e contra o 
racismo no Centro, em Copa-
cabana e em vários bairros da 
Cidade. Um grupo caminhou 
do monumento de Zumbi dos 
Palmares e se encontrou com 
mais pessoas no trajeto até a 
Candelária. Entre eles havia 
membros de torcidas de fute-
bol antifascistas. Pela manhã, 
um grupo de pessoas se reuniu 
na orla de Copacabana, em 
uma manifestação de apoio 
ao presidente. Muitos usavam 
roupas nas cores verde e ama-
rela e seguravam bandeiras do 
Brasil. Número pequeno, se 
comparado aos que gritavam 
e protestaram contra o autori-
tarismo reinante no país. Não 
houve registro de confrontos.

Em Minas Gerais, diversos 
grupos se concentraram em 
vários pontos de Belo Hori-
zonte. Na praça da Estação, 
Região Centro-Sul, integrant-
es da Associação Brasileira de 
Médicos e Médicas estavam 
vestidos de branco com faix-
as em apoio à democracia e 
pedindo às pessoas que ficas-
sem em casa durante a pan-
demia. As torcidas dos times 
mineiros também protesta-
ram. Torcedores de Cruzeiro 
e do Atlético se reuniram na 
Praça da Bandeira com faixas 
“antifascistas” e contra o rac-
ismo. Eles seguiram camin-
hando para a Praça Sete.

No Norte, no Estado do 
Pará, centenas de pessoas 
foram às ruas de Belém gritar 
por democracia, empunhando 
cartazes e faixas, pedindo 
união entre os poderes e de-
fendendo a Constituição 
Federal. Mais cedo, todavia, 
30 pessoas que estiveram re-
unidas em uma praça haviam 
sido detidas pela Polícia Mili-
tar. Elas participavam de uma 
manifestação contra o fascis-
mo. De acordo com a PM, as 
pessoas foram levadas por es-
tarem descumprindo o decreto 
estadual que proíbe aglomera-
ções como medida de preven-
ção ao novo coronavírus.

Um grupo realizou ato con-
tra o presidente Bolsonaro, no 
Recife. A manifestação pas-
sou por locais como a Aveni-
da Guararapes, Ponte Duarte 
Coelho e Rua da Aurora. Inte-
grantes do ato vestiam preto e 
vermelho e carregavam faixas 
com a frase “fora Bolsonaro” 
e “somos democracia”. Tam-
bém havia integrantes car-
regando faixas com a frase 
“Justiça por Miguel”, em 
alusão à criança que morreu, 
em Recife, na terça, dia 2.

Mais manifestantes se 
concentraram na Praça do 
Centenário, no Farol, em 
Maceió, de onde saíram em 
caminhada, pregando o re-
gime democrático no Brasil 
e repudiando o racismo e o 
fascismo. Naquela manhã, 
representantes de grupos de 
capoeira estiveram na Praça 
Milton Buarque Wanderley, 
que fica em frente ao Alago-
inha, na Ponta Verde, onde to-
caram berimbau e estenderam 
uma faixa com a frase “Ca-
poeiristas contra o racismo”. 
No final da tarde, um grupo 
de estudantes ligados a movi-
mentos de classe se reuniu na 
Praça do Centenário, de onde 
saíram em caminhada. Eles 
levavam faixas pedindo a saí-
da do presidente Bolsonaro.

Na capital do Amazonas, 
manifestantes se reuniram 
durante a tarde em um pro-
testo contra Bolsonaro, con-
tra o racismo e em defesa dos 
povos indígenas da Região 
Amazônica. O ato foi convo-
cado pelo Fórum de Juventude 
Negra do Amazonas, junto de 
outros coletivos em defesa da 
igualdade racial.

Em Salvador, um grupo de 
manifestantes protestou em 
frente ao Shopping da Bahia, 
pedindo a saída do presidente 
e ainda defendendo a igual-
dade de direitos, a liberdade à 
vida e condenando as práticas 
do fascismo no país.

Em Fortaleza, o ato reuniu 
uma grande quantidade de 
pessoas na Avenida Desem-
bargador Moreira, no Bairro 
Meireles. A manifestação foi 
marcada como um ato pací-
fico, com concentração na 
Praça Portugal.

Em Goiânia, manifestan-
tes protestaram por quase três 
horas contra o Bolsonaro, 
contra o racismo e o fascis-
mo e a favor da democracia 
brasileira. O ato foi pacífico. 
Apesar disso, durante a mani-
festação, dois homens foram 
detidos ao serem flagrados em 
revista da Polícia Militar com 
um canivete e uma tesoura 
com pontas.

Em São Luís, manifestantes 
realizaram um protesto contra 
o presidente Bolsonaro, con-

tra o racismo, contra o fascis-
mo e a favor da democracia. O 
ato durou cerca de duas horas 
e foi organizado pelo Levante 
Popular Antifascista.

A manifestação, em 
Cuiabá, pela saída do presi-
dente Bolsonaro foi intensa. 
Foi uma organização conjunta 
de diversos setores da socie-
dade que promoveu um ato 
contra Bolsonaro. Os mani-
festantes caminharam pelas 
avenidas Getúlio Vargas e 
Barão de Melgaço até a Praça 
Ipiranga.

Cruzes foram colocadas 
por manifestantes nas areias 
da Praia de Tambaú, em João 
Pessoa, na madrugada de do-
mingo. A ação foi um protesto 
contra Bolsonaro. O ato sim-
bólico de espalhar cruzes na 
praia foi para lembrar os mor-
tos pela pandemia do novo 
coronavírus, uma crítica feita 
ao governo que, apesar das 
mortes e das famílias enluta-
das, não adota uma política 
pública eficiente e eficaz de 
combate à doença e, pelo con-
trário, faz pouco caso da pan-
demia.

Em Curitiba, o protesto 
contra Bolsonaro foi na Praça 
Santos Andrade, em frente ao 
prédio histórico da Univer-
sidade Federal do Paraná, no 
Centro, e durou cerca de cinco 
horas. Os manifestantes car-
regaram cartazes contra o rac-
ismo, com nomes de vítimas 
de violência contra negros e 
contra Bolsonaro. Também 
foram registrados atos em 
Londrina, Ponta Grossa, Foz 
do Iguaçu e Umuarama.

Em Teresina, os manifes-
tantes realizaram protesto 
contra o racismo, contra o 
Governo Federal e a favor da 
democracia. O ato começou 
na Praça da Liberdade e durou 
cerca de uma hora. O protesto 
contou com a participação de 
estudantes, líderes de sindi-
catos e partidos. Bandeiras, 
faixas e cartazes, além de 
cânticos de “fora Bolsonaro” 
eram entoados.

Já em Porto Alegre, duas 
manifestações contra o presi-
dente Bolsonaro saíram de 
pontos diferentes no Centro 
Histórico, se encontraram nas 
vias adjacentes e se concen-
traram no Largo Zumbi dos 
Palmares, palco tradicional de 
protestos na Capital. Um gru-
po gritava palavras de ordem 
contra o presidente e a favor 
da democracia. Entre eles, 
simpatizantes dos movimen-
tos antifascista do Grêmio e 
do Inter. Já o outro levava car-
tazes em memória de pessoas 
negras mortas recentemente. 
Houve também manifestações 
em Caxias do Sul, Santa Cruz 
do Sul, Pelotas e Santa Maria.

Um pequeno grupo de 
manifestantes se reuniu na 
Praça do Centro Cívico, na 
capital de Rondônia, em um 
protesto contra Bolsonaro 
e em defesa da democracia. 
Segundo os manifestantes, o 
ato foi para simbolizar a luta 
contra o racismo, o fascismo, 
e, também, contra a violência 
que indígenas e mulheres so-
frem.

Em Florianópolis, o ato 
contra o Bolsonaro começou 
no largo da Catedral Metro-
politana. Os manifestantes le-
varam bandeiras, faixas e car-
tazes. Eles caminharam pelo 
centro da cidade e gritaram 
palavras de ordem. Também 
foram registrados atos contra 
o governo federal em Criciú-
ma, Blumenau, Camboriú e 
Joinville.

Manifestantes se reuniram, 
em protesto contra o racismo, 
e contra o fascismo e a fa-
vor da democracia, na Praça 
Fausto Cardoso, em Aracaju. 
De forma pacífica, os partici-
pantes, na sua maioria vestin-
do preto, exibiram faixas e 
cartazes contra o racismo e o 
fascismo, em um ato que dur-
ou cerca de duas horas.

No dia seguinte a esses 
atos que eclodiram em prati-
camente todo o Brasil, o pres-
idente Bolsonaro disse, na 
última segunda-feira, a apoia-
dores na porta da residência 
oficial do Palácio da Alvo-
rada, que “o grande problema 
nesse momento é isso que 
vocês estão vendo aí, viram 
um pouco na rua ontem [do-
mingo]. Estão começando a 
colocar as mangas de fora”.

Sempre dúbio em sua fala, 
incoerente em seu discurso, 
irresponsável em atos e pa-
lavras e ainda demonstrando 
descaso em relação à pan-
demia, Bolsonaro atacou os 
manifestantes que são con-
trários a ele, ao seu governo 
e à sua ideologia, dizendo 
que eles tinham “colocado as 
mangas de fora”.

Mas o que dizer quando ele 
próprio reúne seus simpati-
zantes, e, diga-se de passagem, 
em número cada vez mais redu-
zido, e os coloca na Esplanada 
dos Ministérios, em Brasília, 
e vai ao encontro dessa trupe, 
com discurso de ódio e, con-
trariando as autoridades sani-
tárias, sem máscara?

Mas o que dizer de um 
presidente da República que 
se junta a manifestantes que 
pregam o fechamento do Con-
gresso Nacional e do STF? O 
que dizer de um presidente da 
República que participa de 
movimentos autoritários que 
envergam cartazes de “inter-
venção militar” e “volta ao 
AI-5”? O que dizer de um 

presidente da República que, 
quando questionado sobre as 
mortes da Covid-19, respon-
de, “e daí”? O que dizer, o que 
dizer, o que dizer?

Bolsonaro e seus asseclas 
ficaram assustados com o 
que viram, com o que obser-
varam. Antes, aos domingos, 
ele reunia um grupo aqui, 
outro acolá de manifestantes 
pró-Bolsonaro, custeados pe-
los amigos empresários, fa-
zia jogo de cena na rampa do 
Planalto, vinha do Alvorada 
de helicóptero e aterrissava na 
Esplanada, montava a cava-
lo, tal qual o fez o General 
Newton Cruz, então Coman-
dante Militar do Planalto, nos 
idos do governo Figueiredo, 
juntando-se a grupos que de-
fendiam a ditadura, o fecha-
mento do Congresso Nacional 
e do STF e pregavam a inter-
venção militar e ainda a volta 
do famigerado AI-5...

Aliás, o absurdo em que se 
vive é tão espantoso, descon-
certante e inimaginável que 
somente após determinação 
do STF e sob pressão cerrada 
do Congresso Nacional e da 
comunidade científica, o gov-
erno voltou a publicar os da-
dos completos da Covid-19, 
depois de uma ida do general-
ministro-interino da Saúde 
à Câmara dos Deputados se 
explicar e não dizer coisa com 
coisa. O máximo que pôde 
concluir, em sua fala, foi que 
os números da Covid-19 no 
país são “inescondíveis”.

Ao querer manipular dados 
da pandemia, Bolsonaro e sua 
claque atentam contra a saúde 
pública, repetindo crimes 
praticados durante os 21 anos 
da ditadura, quando a censura 
era praticada de forma violen-
ta e a ocultação de cadáveres 
era uma realidade cruel.

Agora, Bolsonaro vê, ainda 
que não queira admitir, que, 
de fato, sua popularidade está 
diminuindo, despencando, e, 
mesmo com o coronavírus, 
a população está nas ruas, 
de forma pacífica e ordeira, 
defendendo a sua saída do 
governo, entoando palavras 
de ordem contra o fascismo, 
contra o autoritarismo, a favor 
da democracia e dos povos in-
dígenas, em respeito às mul-
heres e em defesa do Sistema 
Único de Saúde e da liberdade 
de expressão.

Todos precisamos estar 
simplesmente a favor e na 
defesa do Brasil, com dis-
posição para defender o re-
gime democrático, que é o 
governo do povo, pelo povo 
e para o povo, como entendia 
Abraham Lincoln.

q Paulo Alonso
Jornalista.
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Philippe Seigle
O pintor francês e ex-hoteleiro no Rio Philippe Seigle, 

que está em quarentena em Casablanca, onde reside não 
parou de pintar um momento. Tem aproveitado o tempo 
livre para viajar através dos 20 países onde morou e fazer 
com que cada tela lembre episódios de sua vida. “O Bra-
sil foi o lugar que mais pintei”, confessa e deixa claro 
que a “arte é uma forma de expressão maravilhosa para 
deixar o cotidiano e nos permitir sonhar”. 

Festa Junina online
Ediana Avelar, coordenadora do curso de Publicidade 

da Veiga de Almeida, na Tijuca, não para de inovar desde 
a migração das disciplinas para o ambiente virtual. Na 
última segunda, realizou um grande arraial, no Teams, na 
disciplina Marketing em Comunicação. Os alunos apa-
receram a caráter, com músicas e comidas típicas.

Art Deco
A cidade do Rio de Janeiro ganha em novembro uma 

série de roteiros por locais Art Deco, coordenados pelo 
arquiteto Chico Vartulli, um dos maiores especialistas do 
estilo na atualidade. A ação será promovida pela Asso-
ciação dos Embaixadores do Rio e operada pela Escola 
técnica de Turismo Cieth.

Despedida
O atual cônsul-geral da Bélgica no Rio de Janeiro, 

Jean Paul Charlier, e sua mulher Rachel Mubarek de-
ixam o Rio no próximo dia 30 de junho. Ele assume a 
Embaixada de seu país no Congo.

Terapias alternativas
Para trabalhar de forma não apenas lúdica e espon-

tânea o corpo, mas sobretudo o emocional, a terapeuta 
psicocorporal do sistema argentino Rio Aberto, Clara Re-
gina Marinho, criou o projeto “Movimento” no sentido 
mais amplo de fluxo de vida. Os movimentos provocam 
emoções adormecidas e buscam acessar todas as partes 
do corpo. As aulas são gratuitas e estão à disposição no 
YouTube. É uma forma de enfrentar a pandemia, integ-
rando todo um potencial que as pessoas carregam e não 
sabem muitas vezes acessar.

Notas do Rio
Com o objetivo inicial de enaltecer o carioca e seu fa-

moso estilo de vida, assim como colocar a boca no trom-
bone, apontando situações que depõem contra a Cidade 
Maravilhosa, as cariocas Andrea Nakane e as irmãs Bar-
bara e Cristina Contarini criaram a página Notas do Rio 
no Facebook e Instagram @notasdorio. A ideia é a reto-
mada de um Rio presente no imaginário de todos, mas 
muitas vezes esquecido por tanta negatividade e notícias 
dilacerantes. O projeto é uma tribuna livre para juntos 
fazermos um Rio Melhor.

Lives – 1
As lives têm aumentado e trazido a cada dia assun-

tos diferentes, em diversos segmentos. Ingrid e o pastor 
Marcelo Niero, da Igreja Sara Nossa Terra, apresentam 
sempre às segundas temas diversos. A última foi sobre 
a alma e a necessidade de se perdoar e se conhecer in-
ternamente para ser feliz, com a participação especial da 
bispa e psicóloga Maria Marques. A próxima, no dia 15, 
às 22 horas, será sobre paternidade no Instagram @mar-
celo_niero

Lives – 2
A semana está lotada com as lives coordenadas por 

Viviane Fernandes com os Embaixadores Rio, no Insta-
gram @niceviaapiaturismo. Entre os entrevistados estão 
Claudio Castro, Diego Cosac, Raul Augusto e Zizi Mag-
alhães.

Maricá
O secretário de Turismo de Marica, José Alexandre de 

Almeida, tem buscado novas opções de comercialização 
para o produto municipal. Entre eles, estão dois roteiros, 
um religioso – “Caminhos de Anchieta” – e outro de cun-
ho cultural – “Caminhos de Darwin”. Na coordenação, a 
turismóloga Sabina Lux.

Unidos por um Rio melhor
Um grupo de profissionais da indústria farmacêutica, 

médicos, amigos do esporte e artistas estão desenvol-
vendo o projeto “Unidos por um Rio Melhor” para le-
var solidariedade para famílias residentes no Rio, que 
passam por dificuldades através de cestas básicas. Em 
apenas 10 dias, a equipe conseguiu arrecadar 5 tonela-
das de alimentos, e 250 famílias foram contempladas 
nas comunidades do Fallet, Turano e Bateau Mouche. 
Maiores informações para colaborar no Instagram @
unidosporumriomelhor ou no site bit.ly/unidosporum-
riomelhor.

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

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

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 Assem-
bleia 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 Ja-
neiro, CEP 20.220-710, às 10h do dia 18 de junho de 2020, a fim de delibera-
rem 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 procura-
dores 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 hipó-
tese 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.

TCU aprova, com ressalvas, 
contas de Bolsonaro
Para tribunal, 
houve movimento 
de afrouxamento 
das regras fiscais

O Tribunal de Contas da 
União aprovou, com 14 res-
salvas e sete alertas, o pare-
cer prévio as contas do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) relativas ao exer-
cício financeiro de 2019. A 
decisão, desta quarta-feira, 
foi unânime e agora deve 
ser enviada ao Congresso, 
responsável pelo julgamen-
to final das contas do Poder 
Executivo.

De acordo com o relató-
rio, houve um movimento de 
afrouxamento das regras fis-
cais, sendo o primeiro deles 
verificado em despesas que 
ultrapassaram o Orçamento, 
vedada pelo artigo 167 da 
Constituição. O relator, mi-
nistro Bruno Dantas, sugeriu 
mudanças para evitar uso po-
lítico de contas do governo.

Apesar de o relator do 
processo, ministro Bruno 
Dantas, apontar sete irregu-
laridades, seis improprie-
dades e uma distorção, seu 
voto orientou pela aprova-
ção, no que foi acompanha-
do pelos demais ministros 
da Corte de contas. Algumas 

contribuições foram acata-
das, como a recomendação 
sobre financiamento da Edu-
cação e a possibilidade do 
Ministério da Infraestrutura 
proceder estudos para con-
cessão multimodal.

Outro ponto atacado foi 
a instrumentalização da es-
tatal Emgepron, que fabrica 
embarcações para a Mari-
nha, que recebeu aportes de 
R$ 7,6 bilhões em dezembro 
do ano passado. Os aportes 
tiveram objetivo de transfe-
rir recursos “para que estatal 
conseguisse, junto a empre-
sas privadas, embarcações 
para serem usadas pela Ma-
rinha”, segundo Dantas. Os 
ministros entenderam que 
houve indício de fuga do teto 
de gastos e dependência da 
União.

Além disso, Dantas res-
salvou a aprovação e conces-
são de benefícios tributários 
tributários, que decorreram 
de renúncia de receita, sem 
seguir requisitos legais. Se-
gundo o ministro, houve re-
núncias tributárias em nove 
leis novas, no valor de total 
estimado de R$ 182 milhões. 
Dessas, apenas três produzi-
ram efeitos fiscais em 2019.

Dantas também demons-
trou preocupação com a falta 
de transparência dos gas-
tos do governo federal com 
propaganda e publicidade. 
Neste aspecto, foi recomen-
dada a criação de um site 

Gastos do cartão da Presidência 
Os gastos com o cartão 

corporativo da Presidência 
da República serão inves-
tigados pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). O 
pedido foi feito pelo senador 
Fabiano Contarato (Rede-
ES) e analisado pelo relator 
Vital do Rêgo, que sugeriu 
uma auditoria sobre as des-
pesas do cartão presidencial.

A decisão do plenário a 
favor de seu pedido foi unâ-
nime.

Segundo o Uol, “por en-

quanto o tribunal decidiu 
instaurar uma auditoria para 
apurar a legalidade dos gas-
tos. O relator preferiu adiar 
a decisão sobre a publicida-
de deles, outro pedido feito 
pelo senador. A probabilida-
de é que o TCU só decida so-
bre a publicidade dos gastos 
se os auditores concluírem 
que houve dano aos cofres 
públicos. Os fiscais terão 
acesso a todas as despesas 
em um processo que correrá 
sob sigilo.

único para dar transparência 
detalhada às informações 
de todos os órgãos públicos 
contratantes de publicidade e 
propaganda.

Por fim, o relator acolheu 
sugestões dos pares para que 
o Executivo aponte um ba-
lanço da União e arecomen-
dação para que o Ministério 
da Infraestrutura apresente 
estudos para concessão mul-
timodal.

Regra de ouro

O colegiado também 
concordou com a preocu-
pação do relator sobre o 
avanço do rombo fiscal, em 
especial pelo descumpri-
mento da “regra de ouro”. A 
medida barra o governo de 
contrair dívidas, por meio 
da emissão de títulos pú-

blicos, para pagar despesas 
correntes, como salários, 
aposentadorias e benefícios 
sociais.

Com a epidemia do corona-
vírus, Dantas considerou que 
vai demorar para o país voltar 
a seguir a regra. Ainda assim, 
sugeriu a recomendação para 
que o Executivo elabore um 
plano de gestão sobre dívida 
pública federal para dar trans-
parência sobre o montante es-
timado de endividamento.

A notícia boa destacada 
pelo relator foi sobre o fato 
de que o Executivo efetivou 
registro de passivos atua-
riais do sistema protetivo 
das Forças Armadas em R$ 
467,5 milhões. O valor se re-
fere às despesas futuras com 
militares inativos. Já sobre 
pensões militares foram R$ 
123,3 bilhões.

Governo quer dominar o comando das universidades
Para um governo que ain-

da não apresentou um mo-
delo de política educacio-
nal, colocando como linha 
prioritária o viés ideológico, 
não era esperada surpresa a 
medida provisória anunciada 
nesta quarta-feira, que auto-
riza o ministro da Educação 
a nomear reitores e vice-
reitores de universidades fe-
derais sem consulta à comu-
nidade acadêmica durante a 
pandemia, provocou reação 
de senadores de vários par-
tidos.

A oposição classificou a 
MP 979/2020 como uma “in-
tervenção nas universidades” 
e pede que o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
devolva a medida ao gover-
no, o que faria com que o 
texto deixasse de valer. Par-
lamentares também questio-
nam a constitucionalidade da 
MP e anunciaram a intenção 
de acionar o Supremo tribu-
nal Federal (STF) para derru-
bar a proposta. Decisão neste 
sentido já foi tomada. A opo-
sição parlamentar, formada 
por PSL, PCdoB, PT, PSB, 
PDT e Rede protocolaram 
um ofício cobrando o pre-
sidente do Senado Federal, 
Davi Alcolumbre (DEM), 
pela devolução da MP 979

A MP foi publicada na edi-
ção desta quarta-feira do Diá-
rio Oficial da União, uma se-
mana depois de outra medida 
provisória (MP 914/2019) 

que alterava as regras para 
a escolha de reitores perder 
a validade. O texto exclui a 
necessidade de consulta a 
professores e estudantes ou 
a formação de uma lista para 
escolha dos reitores.

Senadores do PT, como 
Humberto Costa (PE), Ro-
gério Carvalho (SE), Pau-
lo Rocha (PA) e Jean Paul 
Prates (RN), afirmaram que 
vão batalhar para derrubar a 
MP que, segundo eles, fere 
a autonomia universitária. 
“Sem consultar comunidade 
acadêmica, Bolsonaro edita 
MP dando carta branca para 
Weintraub escolher reitores 
durante a pandemia. É inacei-
tável e vamos recorrer contra 
mais esse ataque autoritário 
contra autonomia universitá-
ria”, escreveu Rogério.

Humberto Coata afirmou 
que Bolsonaro tenta nova-
mente interferir nas univer-
sidades. Paulo Rocha disse 
que, se for necessário, leva-
rá o caso ao Judiciário. Jean 
Paul, por sua vez, afirmou 
que a MP é inconstitucional, 
defendeu a devolução da 
proposta ao governo e afir-
mou que o presidente insiste 
em medidas de regimes au-
toritários em sua guerra con-
tra as universidades.

“Bolsonaro tentou interfe-
rir na autonomia das univer-
sidades e institutos federais 
com a MP 914. Ela caducou 
e ele não se deu por achado: 

editou nova MP. Isso é in-
constitucional . O Congresso 
Nacional precisa devolver 
a Bolsonaro sua MP 979. A 
hora é de o governo atacar a 
pandemia, não a autonomia 
das universidades e insti-
tutos federais de educação. 
Este governo odeia a ciên-
cia, o pensamento crítico e a 
pesquisa”.

Outro a pedir a devolução 
da MP foi Cid Gomes (PDT-
CE). O senador também con-
sidera que a MP 979 é uma 
interferência na autonomia 
universitária. “Atuarei ime-
diatamente para proteger as 
universidades federais do 
autoritarismo, pedindo que o 
presidente do Senado devol-
va a MP. Democracia sem-
pre!”

Segundo Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), partidos de 
oposição se articulam para 
derrubar a MP.

“Para Bolsonaro e Wein-
traub é extremamente viável 
que os estudantes do país se 
virem com aulas e provas 
online, inclusive que pres-
tem Enem on-line. Agora, 
eleição para reitoria on-line? 
Não pode! Quando se trata 
de efetivar o projeto autori-
tário deles, uma MP resolve! 
Covardes! Em conjunto com 
os partidos de oposição no 
Congresso, iremos acionar o 
STF, que tem sido a cláusula 
de contenção dos absurdos 
de Bolsonaro, contra a MP 

979, que é mais uma inves-
tida do governo contra a au-
tonomia das universidades. 
Não vamos permitir essa in-
tervenção autoritária”, apon-
tou.

Ditadura

Eliziane Gama (Cidada-
nia-MA) apontou que essa 
centralização remete à dita-
dura. “Somente durante as 
ditaduras militares, reitores 
eram impostos dessa forma. 
Pela MP 979 não haverá pro-
cesso de consulta à comuni-
dade escolar ou acadêmica, 
ou formação de lista tríplice 
para a escolha de reitores. Va-
mos trabalhar pela derrubada 
do texto no Congresso”.

Fabiano Contarato (Rede-
ES) avaliou que Bolsonaro 
se vale da pandemia “para 
dar o mais duro golpe na au-
tonomia das universidades”. 
Leila Barros (PSB-DF) foi 
outra a usar as redes sociais 
para condenar a medida. “No 
que depender de mim, não 
aproveitarão a covid-19 para 
tentar, mais uma vez, inter-
vir nas universidades. Chega 
de retrocesso!”, escreveu.

A MP está em consulta pú-
blica no Portal e-cidadania do 
Senado. Até o início da tarde 
desta quarta-feira, quase 26 
mil internautas haviam vo-
tado contra a MP, enquanto 
pouco mais de 1,2 mil mani-
festaram apoio ao texto.  
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Arte e antiguidade residencial
É com vasta experiência no 

mercado de leilões judiciais, 
extrajudiciais e rurais, que o 
leiloeiro Alan Machado Ri-
beiro, instalado em sede pró-
pria no centro Rio, contando 
com uma equipe de funcio-
nários altamente qualificados 
e voltados, exclusivamente, 
para atividades forenses, tem 
a capacidade para atuar em 
todo o estado. Durante a pan-
demia, está atuando somente 
de forma virtual, atendendo 
com agendamento para cada 
cliente, para examinar o lote 
escolhido.

O pregão de arte e antigui-
dade está marcado para sex-
ta-feira (12) às 14h e sábado 
(13) às 15h, na Rua das La-
ranjeiras, 540, fundos, Laran-
jeiras (RJ), com amplo esta-
cionamento gratuito no local, 
aceitando cartões de crédito e 
débito do PicPay. A participa-
ção ainda poderá ocorrer com 
lances por telefone e lances 
prévios, sem aceitar paga-
mento em dinheiro no local. 
O website alanleiloeiro.lel.br tem as informações neces-
sárias no catálogo com fotos e descrição de cada item.

Quadros e papéis raros
O pregão de quadros e papéis raros comandado pelo 

leiloeiro Bruce Angeiras será nesta segunda, terça e quar-
ta-feira (15, 16 e 17) às 19h, e a exposição acontecerá na 
sexta-feira (12) na Avenida Mem de Sá, 319 loja, Centro 
(RJ) das 13h às 18h, com marcação antecipada. O leiloei-
ro fará, também, a venda de antiguidades e desapegos no 
pregão de quarta-feira (17) 14h30, que tem a exposição 
no mesmo dia, das 11h às 13h, na Rua Soares Cabral, 6, 
Laranjeiras (RJ), agendando antecipadamente. O leilão 
online será na Rua Frei Caneca 137, Centro (RJ) sem ex-
posição das peças, que estão no catálogo online no websi-
te bruceangeirasleiloeiro.com.br

Colecionáveis e curiosidades
A leiloeira Eucília de Souza Soares, em contínuo tra-

balho de organizar e vender objetos que muitos ambicio-
nam, para completar ou iniciar suas coleções, fará mais 
um pregão online nesta segunda e terça-feira (15 e 16) às 
19h na Rua Ramos da Fonseca, 156, Lins de Vasconcelos 
(RJ), local para retirada das peças pessoalmente. Os lotes 
comprados podem ser enviados por via expressa, bastan-
do ser combinado. O catálogo, com fotos e detalhes está 
no website lilileiloeira.com.br, como os dados do seu se-
guinte pregão online, que acontecerá na próxima quarta-
feira (17) às 14h50, que tem exposição horas antes, do 
mesmo dia, das 10h às 13h na Rua Joaquim Nabuco, 238, 
apartamento 102, Ipanema (RJ) – agendando com antece-
dência. Informações no website ou em seu escritório da 
Rua Barata Ribeiro, 807, grupo 402, Copacabana (RJ).

Santo Antônio em cedro 
policromado, século XIX

Pintura de Burle Marx no pregão de Bruce Angeiras

Brinquedos antigos, Topo Gigio 
articulado e boneca musical

Produção de motos tem 
queda de 85% em maio

A produção de motocicle-
tas no país foi de 14.609 uni-
dades no mês de maio, uma 
queda de 85,5% em com-
paração ao mesmo mês de 
2019, quando foram produ-
zidas 100.998 unidades. Os 
dados, divulgados nesta sex-
ta-feira, são da Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Si-
milares (Abraciclo) e levam 
em conta a produção no Polo 
Industrial de Manaus (PIM).

Apesar da queda, a produ-
ção no quinto mês de 2020 
mostra recuperação do setor. 
No mês anterior, em que a 
produção ficou praticamente 
paralisada em razão da pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19), a produção foi 
de 1.479 unidades, ou 90% 
inferior.

No acumulado dos cinco 
primeiros meses do ano fo-
ram fabricadas 313.687 mo-
tocicletas, uma redução de 
33,1% na comparação com 
o mesmo período de 2019, 

o equivalente a 468.984 uni-
dades.

“As atividades começa-
ram a ser retomadas na pri-
meira quinzena de maio, 
com o retorno de aproxima-
damente metade das fábricas 
que estavam paradas. Na úl-
tima semana do mês a volta 
das atividades fabris chegou 
a 80%. Os dados de maio 
refletem essa retomada gra-
dual de atividades do setor e 
apontam para tendência de 
uma nova melhora no com-
parativo mensal de produção 
em junho”, disse o presiden-
te da Abraciclo, Marcos Fer-
manian.

Vendas

As vendas de motocicletas 
aos usuários finais foram de 
29.192 unidades em maio, 
70,2% menor em relação ao 
registrado no mesmo mês de 
2019, e 3,3% acima das ven-
das de abril de 2020. “É im-
portante destacar que devido 
à paralisação dos Detrans 

de diversas cidades, existe 
um volume de motocicletas 
vendidas que ainda não foi 
emplacado (registrado como 
venda)”, ressaltou o presi-
dente da Abraciclo.

No acumulado do ano, as 
vendas somaram 304.286 
unidades, uma retração de 
32,4% na comparação com o 
mesmo período de 2019, de 
450.011 unidades.

Em maio, foram exporta-

das 236 motocicletas, uma 
retração de 44,6% na compa-
ração com abril, e de 92,7% 
ante as 3.232 motocicletas 
embarcadas para o exterior 
no mesmo mês do ano pas-
sado. No acumulado do ano, 
as exportações somaram 
7.487 unidades, representan-
do uma queda de 57,3% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, de 
17.538 unidades.

Alerj: Rio não pode perder royalties do petróleo

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, cumulati-
vamente, 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 dividen-
dos; (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)atri-
buição 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.

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 
seu site (www.priner.com.br) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.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. Ressalta-
se 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.

A Audiência pública da 
Comissão de Orçamento 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), nesta terça-feira, 
discutiu a possibilidade de 
renegociar a Operação Dela-
ware - acordo realizado em 
2014, que emitiu títulos do 
Rioprevidência no mercado 
internacional, dando em con-
trapartida o direito de receber 
no futuro receitas dos royal-
ties. Segundo o presidente da 
Comissão de Tributação, de-
putado Luiz Paulo (PSDB), 
“perdemos muito com essa 
medida e a Casa já tem um 
pensamento formado de que 
não aceitaremos uma nova 
negociação desse tipo”.

Operação Delaware

O secretário de Estado da 
Fazenda, Guilherme Mercês, 
garantiu que o governo não 
pensa em realizar novo acordo 
e ainda informou que preten-
de quebrar o contrato vigen-
te. “Estamos tendendo mais 
a quebrar o contrato já exis-
tente, e ir à justiça brigar por 
isso, do que firmar um novo 
contrato como o secretário 
anterior defendia”, tranquili-
zou. De acordo com ele, se a 
renegociação for realizada o 
Rio de Janeiro terá um ganho 
de R$ 2,3 bilhões. “Precisa-
mos desfazer uma ação que 

foi danosa ao Estado. E não 
podemos desprezar qualquer 
ganho”, concluiu o secretário.

A securitização das receitas 
futuras dos royalties do pe-
tróleo começou a ser feita em 
2013, com o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica Federal 
- operação em que o Riopre-
vidência conseguiu pegar em-
préstimo de R$ 3,3 bilhões.

Em 2014, com a mudan-
ça na gestão da autarquia, se 
consolidou a securitização 
dos royalties no mercado in-
ternacional, no estado de De-
laware, nos Estados Unidos, 
conhecido por ser um paraíso 
fiscal com regras flexíveis 
para operações financeiras. O 
Rioprevidência pegou mais 
R$ 5 bilhões, totalizando 
quase R$ 9 bilhões em ante-
cipação de royalties.

Segundo disse, na Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do Rioprevidência, no 
ano passado, o deputado Fla-
vio Serafini (Psol), “a gravi-
dade da operação é que ela 
parte de uma premissa incons-
titucional, que é a antecipação 
de receita para pagar sua dí-
vida, quando, na verdade, ele 
(o Rioprevidência) tem um 
garantidor que é o Tesouro es-
tadual. Então, se alguém tinha 
que tomar uma medida, era o 
Tesouro”, disse.

Na época, de acordo com 
cálculos do Ministério Públi-

co de Contas, órgão ligado ao 
TCE, se o preço do petróleo 
não caísse novamente, ou nos 
termos do documento entre-
gue à CPI, “se tudo correr 
bem”, o Rioprevidência teria 
que pagar aos seus credores 
R$ 18 bilhões até 2028.

Esse valor é explicado 
pelas altas taxas cobradas 
no contrato, que foi assina-
do com juros iniciais de 6%. 
Uma cláusula, no entanto, 
dizia que, caso o risco dos in-
vestidores aumentasse (com a 
queda dos royalties), os juros 
teriam um acréscimo de 2%. 
Na renegociação do contrato, 
o governo estadual ainda per-
mitiu que fosse cobrado em 
mais 1% para conseguir fazer 
novas operações de securiti-
zação, caso quisesse.

“O estado pegou quase 
R$ 10 bilhões e vai pagar R$ 
21 bilhões, mas poderia não 
ter pego nada se não tivesse 
cavado os recursos do Rio-
previdência. Então, falamos 
que é um rombo de R$ 31 bi-
lhões, porque é uma operação 
que nunca deveria ter aconte-
cido. Se os repasses tivessem 
sido feitos da forma devida, 
o Rioprevidência não teria a 
necessidade de fazer a opera-
ção de antecipação das recei-
tas e não teria esse prejuízo”, 
afirmou Serafini, segundo o 
qual, mesmo que o preço do 
petróleo suba, a taxa de juros 

não vai diminuir por conta 
das cláusulas contratuais.

ICMS

A reunião ainda debateu 
a queda no recolhimento do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), que no mês de abril, 
superou o valor arrecadado 
nos três primeiros meses do 
ano em decorrência da pan-
demia - a perda foi da ordem 
de mais de R$ 400 milhões 
para o Estado do Rio. Os da-
dos foram apresentados por 
Guilherme Mercês.

Segundo o secretário, ape-
sar de as medidas de enfren-
tamento à covid-19 terem co-
meçado em março, foi possí-
vel manter as receitas estáveis 
naquele mês. No entanto, ele 
pontuou que a partir de abril 
começou uma queda conside-
rável nas receitas tributárias, 
não apenas em relação ao 
ICMS, mas na arrecadação do 
Imposto Sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) e do Imposto sobre 
Transmissão Causa-mortis e 
Doações de Quaisquer Bens e 
Direitos (ITD). “Com a crise, 
muitas famílias postergaram 
o pagamento desses impostos 
e isso impactou ainda mais a 
nossa arrecadação no primei-
ro quadrimestre”, justificou 
Mercês.
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CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

CNPJ: 08.692.888/0001-82 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam os senhores quotistas do CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (“Fundo”)
convocados para se reunirem em assembleia geral de quotistas, que se 
realizará por meio de vídeo e/ou teleconferência, a ser organizada pela 
Administradora, e/ou através da manifestação de voto por escrito, no dia 22 
de junho de 2020, em primeira convocação, às 10 horas, a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) aprovar as 
demonstrações financeiras do Fundo, referentes ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2019 (ii) aprovar o pagamento de prêmio adicional 
aos Quotistas Seniores e Mezanino I, com a consequente alteração do 
Regulamento; (iii) aprovar a possibilidade de dispensa da observância do 
Valor Máximo de Resgate, com a consequente alteração do Regulamento 
(iv) aprovar a possibilidade de distribuição de Quotas por conta e ordem, 
com a consequente alteração do Contrato de Distribuição; e (v) autorizar a 
Administradora à tomar todas as medidas necessárias para implementar, 
caso aprovadas, as deliberações tomadas nos itens anteriores. Não 
havendo quorum para a realização da assembleia geral em primeira 
convocação, esta será realizada em 29 de junho de 2020, no mesmo 
horário e local, valendo este Edital também como segunda convocação. 
Este edital substitui o edital publicado em 09 de junho de 2020. 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020. 

OLIVEIRA TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administradora do Fundo

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA
CNPJ: 29.138.328/0001-50

MJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ: 11.277.643/0001-01, torna 
pública que recebeu da Secretária Municipal  Meio Ambiente, Agricultura 
e Abastecimento – SMMAAA a CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICENÇA AMBIENTAL de nº 012/2020, emitida em 28 de janeiro de 
2020. Esta licença é válida até PRAZO INDETERMINADO. Autoriza 
a empresa para a atividade de ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO 
ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS, localizado na Rua Carneiro Cunha 
nº 145, Quadra 23 B, lote 06, Chácara Rio-Petrópolis, 2º Distrito do 
Município deDuque de Caxias-RJ, referente processo nº 019/000510/2019.

ANS restabelece norma de  
prazos máximos de atendimento

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
decidiu restabelecer os pra-
zos máximos que devem ser 
cumpridos pelas operadoras 
para atendimento aos bene-
ficiários de planos de saúde. 
A decisão ocorreu ontem 
em reunião ordinária rea-
lizada pela Diretoria Cole-
giada. Com isso, devem ser 
retomados a partir de hoje 
(10/06) os prazos estabeleci-
dos pela Resolução Norma-
tiva nº 259, os quais haviam 
sido flexibilizados em 25/03 
devido à pandemia de coro-
navírus.

A decisão pelo fim da 

prorrogação foi fundamen-
tada em diversos elemen-
tos, dentre os quais a Nota 
Técnica nº 6, da Anvisa, 
atualizada em 29 de maio, 
que contém orientações so-
bre a retomada de cirurgias 
eletivas; e documentos e 
informações encaminhados 
à ANS por diversas socie-
dades médicas e represen-
tações de prestadores de 
serviços, que asseguram 
que os estabelecimentos de 
saúde estão organizados e 
têm condições adequadas 
de atender à demanda por 
procedimentos e cirurgias 
eletivas (não considerados 

urgentes), sem prejudicar 
o atendimento aos casos de 
Covid-19.

Também foram conside-
radas as manifestações feitas 
por representantes de todo 
o setor, reunidos no último 
dia 3 em reunião extraordi-
nária da Câmara de Saúde 
Suplementar (Camss), em 
que houve consenso quanto 
à pertinência e possibilidade 
da retomada dos prazos da 
RN nº 259. 

“ANS fez uma análise 
bastante criteriosa para em-
basar a sua tomada de de-
cisão, realizando uma ava-
liação conjunta de todas as 

informações e manifestações 
expressas pelas autoridades 
de saúde e pelo setor regu-
lado”, explica o diretor-pre-
sidente substituto, Rogério 
Scarabel.

“Somente após conside-
rar todos esses elementos e 
pensando fundamentalmente 
na saúde e na segurança dos 
pacientes, recomendamos a 
retomada dos prazos regu-
lares de atendimento”, com-
pleta. O diretor destacou que 
a ANS seguirá monitorando 
os prazos de atendimento e 
estará atenta para agir pon-
tualmente caso seja neces-
sário.

BNDES libera R$ 2 bilhões para o setor de saúde
O BNDES anunciou linha 

de crédito para o setor de 
saúde. O setor de diagnósti-
cos no Brasil é composto por 
muitas pequenas empresas 
que não contam com caixa 
suficiente para garantir suas 
necessidades financeiras por 
tantos meses.

A pandemia desestabili-
zou muitas empresas do se-
tor de diagnóstico ao gerar 

medo nos pacientes e cance-
lar exames eletivos. Confor-
me já apontado pela Associa-
ção Brasileira de Medicina 
Diagnóstica (Abramed) a 
ociosidade dos laboratórios 
e das clínicas de diagnóstico 
por imagem chega, respec-
tivamente, a 70% e 90%, o 
que consolida um cenário 
preocupante.

“Nosso setor de diagnósti-

cos no Brasil é composto por 
muitas pequenas empresas 
que não contam com caixa 
suficiente para garantir suas 
necessidades financeiras por 
tantos meses”, comenta Pris-
cilla Franklim Martins, dire-
tora-executiva da Abramed, 
lembrando que as grandes 
empresas também sofreram 
rupturas, fecharam unidades 
e seguem na luta pela manu-

tenção de seus serviços.
A fim de ampliar as possi-

bilidades às suas associadas, 
a Abramed, ao lado de outras 
entidades do setor, pleiteou, 
por intermédio da Secretaria 
Especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia 
(Sepec), uma nova linha de 
crédito livre. Necessidade que 
foi atendida pelo BNDES. 

Qualicorp, na quarentena, 
realiza a Let’s Live

A Qualicorp, administra-
dora de planos de saúde co-
letivos, realiza nesta semana 
a Let’s Live, uma iniciativa 
da empresa para proporcio-
nar ao público, que está em 
casa em razão da quarentena, 
entretenimento diferencia-
do e de qualidade. Devido a 
problemas na internet ocor-
ridos durante a transmissão 
prevista inicialmente para 
a última sexta-feira (5), a 
apresentação foi reagendada 
para a esta sexta-feira (12), 
às 19h30, e ganhou uma edi-
ção especial para comemo-
rar o dia dos namorados. A 
atração do projeto será o ator 
e cantor Bruce Gomlevsky, 
interpretando Renato Russo. 

Com um caráter nostálgi-
co e inédito, a live abordará
parte do legado de Renato 
Russo em citações e fotos, 
além de um repertório es-
pecial para relembrar os 
maiores sucessos do cantor, 
celebrado hoje como um 
dos mais importantes com-
positores da MPB e um dos 
ícones da geração que revo-

lucionou o rock nos anos 80. 
O objetivo é oferecer ao pú-
blico uma live que aborde o 
amor por meio da música de 
Renato Russo.

A companhia, junto com 
outras empresas, está refor-
mando mais de 145 leitos 
na Santa Casa de Miseri-
córdia de São Paulo. Tam-
bém integra um consórcio 
que construiu 200 leitos no 
hospital de campanha do 
Parque dos Atletas, no Rio 
de janeiro. Ambos atendem 
exclusivamente pacien-
tes do Sistema único de 
Saúde (SUS). 

A Qualicorp doou, ain-
da, três mil litros de álcool 
em gel às comunidades de 
Paraisópolis (SP) e no Vi-
digal (RJ), além de enviar 
unidades para funcionários 
e corretores parceiros. A 
empresa aderiu, também, ao 
movimento ‘Unidos Contra 
o Coronavírus’, contribuin-
do com a doação de 3 mil 
testes para profissionais da 
saúde pública que atuam 
combate à pandemia.

PFJ avança na Campanha de Incentivos
Bonificação diferenciada 

é usada pela PFJ Assessoria 
e Corretora de Seguros como 
estratégia comercial para 
alavancar o aumento da pro-
dução. Ao mencionar pre-
miações relacionadas como 
um estímulo da comerciali-
zação dos contratos de vida 
e saúde, as possibilidades de 
adotar artifícios de reconhe-
cimento é a mola propulsora 
da condução do trabalho.

A PFJ não se alinha em 
conveniências, mas em gra-
tificações diferenciadas para 
manter o negócio de forma 
sólida em qualificar seus 
consultores, para que todos 
tenham um desempenho 
elevado. O objetivo engaja-
do nas vendas caminha lado 
a lado com o trabalho em 
equipe.

De acordo com Fabio 
Souza, um dos sócios da 
PFJ, é preciso manter um pa-
drão no Comitê de Inovação, 
tendo como foco o objetivo 
do programa, que tipo de 
comportamento adotar para 
incentivar e acima de tudo, 
remunerar de uma forma 
mais agressiva, para os obje-
tivos serem alcançados.

“Durante as reuniões onli-
ne do nosso comitê, traçamos 
o perfil de cada consultor de 
acordo com a sua especiali-
dade e criamos um portfólio 
de premiação amplo. Nosso 
plano de ação avalia o enga-
jamento e acima de tudo, o 
reconhecimento do esforço 
de cada um que é envolvi-
do na comercialização dos 
contratos. Para isso ocorrer 
de forma intrínseca, somos 

agressivos nas premiações 
em dinheiro, pois é preciso 
manter o foco de toda equipe 
rumo a ascensão financeira”, 
explicou.

A campanha de bonifi-
cação contempla um co-
missionamento extra, que 
é remunerado por contrato 
fechado. Os plantões para os 
melhores consultores con-
templam indicações diretas 
das operadoras e também 
existe a atuação como con-
cessionária, onde é viável 
se tornar corretor exclusi-
vo. Existe um percentual na 
comercialização que pode 
chegar a 350% e na maioria 
das negociações comerciais, 
é viável obter percentuais 
nos próximos meses. A PFJ 
oferece sistema online para 
acompanhamento da produ-

ção, leads automáticos que 
são enviados pelo aplicativo 
Whatsapp e os pagamentos 
são realizados em periodici-
dade semanal.

Existe o planejamento de 
qualificação dos corretores 
durante a condução das cam-
panhas. O comitê de inova-
ção conduz a comunicabili-
dade com o time de forma 
precisa, para que todos se 
tornem vendedores com um 
alto desempenho. Os trei-
namentos e toda gestão de 
conteúdo é disponibilizada 
de forma constante, com su-
porte necessário, com métri-
cas de produção e reconheci-
mento em relação à demanda 
de negociações. Os supervi-
sores mensuram a produção 
de sua equipe, emitindo os 
resultados em tempo real.

XP Seguridade anuncia a aquisição da DM10
A XP Seguridade, braço 

da XP Inc., que engloba to-
dos os negócios de seguros 
da companhia (XP Seguros 
e XP Corretora de Segu-
ros), anuncia a aquisição da 
DM10, um marketplace que 
conecta centenas de distri-
buidores autônomos aos 
melhores produtos de Vida 
e Previdência das segura-
doras, agregando valor com 
tecnologia e treinamento.

Dessa forma, a XP amplia 
a sua presença comercial e 
a sua rede de distribuição 
no segmento, fortalecendo 
ainda mais a estratégia de 
seguridade. Após um ano 
desde o seu lançamento, a 
XP Seguros é a empresa que 
mais cresce no setor, segun-
do dados da Federação Na-
cional de Previdência Priva-
da e Vida (FenaPrevi), e, em 
abril, liderou em captação 

líquida e portabilidade.
A XP espera conquistar na 

XP Seguridade o mesmo pro-
tagonismo atingido nos inves-
timentos, democratizando o 
acesso a produtos de qualida-
de no segmento, que é ainda 
mais concentrado nos grandes 
bancos quando comparado ao 
mercado de produtos de in-
vestimento, e no qual há, tam-
bém, uma grande presença de 
produtos inadequados e com 
altas taxas.

Fundada em 2007 pelo 
empresário Daian Moura, a 
DM10 possui presença em 
todo o território nacional e 
uma base de cerca de 1.000 
profissionais ativos, que ago-
ra terão acesso a estrutura de 
produtos, suporte e tecnologia 
da XP. A empresa, a primeira 
do setor a oferecer uma pla-
taforma de arquitetura aberta 
100% digital, destacou-se nos 

últimos anos se posicionando 
como uma insurtech, apoiada 
pela qualidade da sua rede de 
corretores e pela construção, 
em conjunto com as segura-
doras parceiras, de produtos 
previdenciários exclusivos e 
diferenciados.

Para Roberto Teixeira, 
sócio responsável pela XP 
Seguridade, o setor será 
transformado nos próximos 
anos a partir do atual cenário 
econômico, mudanças regu-
latórias e inovação. “O pla-
nejamento da aposentadoria 
não poderá ser construído 
sobre produtos de renda fixa 
com a taxa Selic no menor 
patamar da história. Nesse 
novo contexto, a previdência 
privada torna-se quase uma 
obrigatoriedade para qual-
quer carteira de investimen-
tos de longo prazo. O Bra-
sil deve realmente avançar 

para uma revolução no setor. 
Quando comparamos a pe-
netração dos produtos aqui 
em relação a outros países 
existe ainda uma disparidade 
enorme”, afirma.

“Queremos fazer no mer-
cado de Previdência Priva-
da a mesma transformação 
que realizamos no setor de 
investimentos, valorizan-
do o profissional de setor e, 
principalmente, os milhões 
de brasileiros que podem se 
beneficiar de produtos com 
qualidade superior. Para 
isso, a XP continuará inves-
tindo fortemente em tecno-
logia para ampliar a experi-
ência digital do cliente e do 
corretor/parceiro de seguros, 
reforçando o seu ecossiste-
ma e oferecendo uma plena 
integração entre produtos de 
Seguros e com a plataforma 
de investimentos, completa.

Empresa lança plataforma que faz cotações online de seguros

 Programação do  
4º Workshop  
Corretor do Futuro

Com o tema “O futuro do 
Mercado de Seguros Pós Co-
vid-19”, a Kuantta Consul-
toria vai realizar o workshop
em formato de fórum online 
no segundo semestre, nos 
dias 25 e 27 de agosto, das 
10h às 18h, com convidados 
e palestrantes que vão discu-
tir nos painéis assuntos liga-
dos à recuperação do setor 
depois da pandemia e com-
partilhar conhecimento com 
os corretores de seguros so-
bre suas visões e perspecti-
vas sobre a transformação do 
mercado e o “novo normal”.

A programação está sendo 
elaborados e alguns convi-
dados já confirmaram pre-
sença. Nesta edição, os prin-
cipais players do mercado de 
seguros serão entrevistados 
por jornalistas da imprensa 
especializada. Arley Boullo-
sa salienta a importância do 
trabalho dos profissionais 
que levam informações para 
todos os envolvidos no setor, 
como um suporte para que 
todos obtenham sucesso em 
suas operações.

O evento conta com a par-
ticipação do CEO da Minuto 
Seguros, Marcelo Blay; do 
Diretor Comercial da Lo-
jacorr, Geniomar Pereira; 

do Sócio Fundador e CEO 
da TEX, Omar Ajame; do 
CEO do Grupo Pentagonal 
Seguros, Bernard Biolchini; 
do Gestor do Cliente Agen-
te e da FBN Corretora de 
Seguros, Kleber de Paula; 
presidente do Clube dos Se-
guradores da Bahia e Diretor 
Comercial Norte e Nordeste 
da Sudameric Seguradora, 
Fausto Dórea; do Diretor do 
Conselho Fiscal do Clube 
e Superintendente Comer-
cial da Excelsior Seguros 
em Salvador, Nelson Uze-
da; Jornalistas confirmados 
até o momento: Randolpho 
Souza, editor do Caderno de 
Seguros do Jornal Monitor 
Mercantil; Kelly Lubiato, 
editora da Revista Apólice; 
Denise Bueno, do Blog So-
nho Seguro; Sergio Carva-
lho, do Jornal Nacional de 
Seguros; William Anthony, 
editor da Revista Seguro To-
tal; Ivanildo Souza, da Agên-
cia Segnews; Sergio Victor, 
editor da Revista Seguro 
Nova Digital; Carlos Alberto 
Pacheco, editor da Revista 
InsuranceCorp; Vania Absa-
lão, da VTN Comunicação; 
Thais Ruco, da Ruco Co-
municação; Kare Soares, da 
KSS Marketing Direto.

A brasileira EZZE Seguros 
implementou um plataforma 
que faz cotações online para 
seguro de Responsabilidade 
Civil Profissional / E&O. 
É possível realizar as cota-
ções e emitir as apólices de 
diversas atividades profis-
sionais, explicou a empresa.
A seguradora, fundada em 
outubro passado, tem di-
versos produtos em linhas 
financeiras (D&O e E&O/
RCProfissional), Transporte, 
Pessoas (Vida/Prestamista/
AP), além de todas as moda-

lidades de Seguro Garantia e 
Fiança Locatícia Pessoa Ju-
rídica que também serão in-
tegrados a nova plataforma.

Richard Vinhosa, presiden-
te da EZZE Seguros, destaca 
que a empresa segue atuan-
do fortemente no desenvol-
vimento de novos produtos. 
Ao final deste ano, a empresa 
deve oferecer ao todo 40 no-
vos produtos a seus clientes 
e parceiros, “A EZZE conta 
com ferramentas que agre-
gam valor na operação como: 
emissão de apólice na ponta, 

portal para cliente e corretor 
de seguros e ferramenta de 
cotação online. Estamos sem-
pre desenvolvendo novas so-
luções para melhorar a expe-
riência dos nossos clientes.”, 
explica Richard.

A seguradora está aberta a 
novas parcerias com correto-
res de todo o Brasil. Os corre-
tores já cadastrados possuem 
facilidades como acesso ao 
Portal, acesso as cotações on-
line para rápida negociação, 
cotações e emissão de apóli-
ces, além de treinamentos por 

vídeo ou webinar neste mo-
mento de quarentena.

A EZZE Seguros tem 12 
sócios investidores, dois deles 
atuando diretamente na ope-
ração; Richard Vinhosa, pre-
sidente e Ivo Jucá Machado, 
vice-presidente Comercial e de 
Marketing. A empresa se pre-
para para contemplar produtos 
nos segmentos grandes riscos, 
massificados, vida e acidentes 
pessoais, tornando-se uma se-
guradora multilinear e multica-
nal, com aproximadamente 40 
novos produtos em 2020.
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Santander desmente notícia 
que pretende fazer demissões

O Santander Brasil desmentiu a notícia publicada na ed-
ição online da Folha de São Paulo, segundo a qual a uni-
dade brasileira do banco espanhol tem planos de dispensar 
9,4 mil funcionários para reduzir em 20% o seu quadro de 
pessoal. Em comunicado, o banco afirma que a informa-
ção não é verídica e admitiu ter feito demissões pontuais, 
pois faz parte do movimento de empresas chamado de 
‘Não demita’. Segundo o Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e região, o banco demitiu apenas quinze 
funcionários da área de asset management em São Paulo, 
além de outros seis da financiadora Aymoré. 

Em análise, o Bradesco BBI destaca que a maioria dos 
grandes bancos que operam no país se comprometeu a não 
se envolver em demissões significativas durante a crise e 
que a rotatividade natural de funcionários pode provocar a 
redução dos quadros de pessoal até o final do ano, pois não 
haverá a substituição daqueles que deixam as instituições 
durante a pandemia.

O interessante é a opinião da equipe do Bradesco que 
acha que uma das maiores oportunidades decorrentes da 
pandemia para os bancos seria formar uma estrutura mais 
eficiente, reduzindo o número de agências, otimizando 
processos e tendo mais pessoas trabalhando em casa. 
Porém ressaltam que o momento é importante, pois a crise 
global não nasceu dentro dos limites financeiros e as insti-
tuições têm oportunidade única de fortalecer suas imagens 
com as comunidades. Demitir pessoas exatamente durante 
o momento mais grave da crise provavelmente prejudicar-
ia o setor e aguardam mais otimizações materiais e signifi-
cativas de suas estruturas até 2021 e 2022 do que em 2020.

Fundo Samambaia está perto de passar Cemig
O fundo Samambaia Master aumentou sua participação 

na Light para 20,01% e passou a deter 60.817.410 ações da 
companhia, segundo documento enviado para a Comissão 
de Valores Mobiliários. O fundo de investimentos já era o 
segundo maior acionista da Light, com uma participação 
de 15,01% Agora, reduziu substancialmente a diferença 
para a controladora Cemig, que tem posição de apenas 
22,50%. Com essa diferença de apenas 2,49% para chegar 
ao controle, pode-se acreditar na correspondência enviada 
pelo Samambaia, que sua participação acionária tem por 
objetivo o investimento na companhia sem a intenção de 
alterar a sua composição de controle ou estrutura admin-
istrativa e não visa atingir nenhum percentual de posição 
acionária em particular?

Itaú recomenda compra de locadoras
O segmento de locadoras de veículos foi bastante afe-

tado em todo o mundo. Nos Estados Unidos e Canadá, a 
Hertz que já apresentava problemas com um alto endivi-
damento, acabou por pedir proteção contra a falência. No 
Brasil, as empresas tá,bém apresentaram problemas, mas 
dentro de um cenário umm pouco diferente. Mas causou 
surpresas para os investidores a anáçise do Itaú BBA revi-
sou suas projeções para o setor, mantendo a recomendação 
de compra para Localiza, Unidas e Movida. O banco, no 
entanto, reduziu os preços-alvo das ações, na Movida de 
R$ 27,50 para R$ 19,50 na Unidas, de R$ 32 para R$ 25. 
e na Localiza de R$ 58 para R$ 59. Seus analistas acham 
que a Unidas provavelmente enfrentará a crise de forma 
mais fácil que as concorrentes.

UBS: Stone e PagSeguro podem subir 60%
Em maio, o total de pagamentos captados pela Stone 

cresceu 23% na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, enquanto na PagSeguro, o aumento foi de 11%. 
Como a recuperação foi maior que a prevista, o UBS re-
comenda a compra dessas ações, que são negociadas em 
Nova York. elevando em cerca de 60% o preço-alvo de 
ambas. Para a PagSeguro, o objetivo passou de US$ 27 
para US$ 44 e a da Stonem de US$ 29 para US$ 46.

Ações da Tesla ultrapassam US$ 1 mil
As ações da Tesla registraram alta de 6,8% nesta quarta-

feira e atingiram o recorde de US$ 1.005. A cotação dos 
papéis se multiplicou por quase cinco no ano passado, e 
o valor de mercado aumentou para US$ 185 bilhões. No 
aguardado “Battery Day” da Tesla, Elon Musk terá opor-
tunidade de anunciar novos desdobramentos, como uma 
bateria com capacidade para rodar 1 milhão de milhas.

B3 não antecipou o feriado
Nesta quinta-feira, a B3 não vai operar, pois manteve 

seu calendário original, mesmo após antecipação do fe-
riado de Corpus Christi em São Paulo. Os mercados no 
exterior vão funcionar.

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 so-
cial (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 Di-
retoria (Art. 19), da atualização monetária de dividendos declarados (Art. 26), 
além de outros ajustes de redação e inclusão de cláusula relativa à oferta pú-
blica 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 Telecomuni-
cações, 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 Denomi-
nação, 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 disponibi-
lizada 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 adicio-
nais, 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. tam-
bém 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 infor-
mada neste Edital. Outras informações para o uso do Pedido Público de Pro-
curação 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 op-
tarem participar através de BVD enviado diretamente à Cia., por Pedido Pú-
blico 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 es-
crituração 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 referen-
tes 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 vi-
gente. RJ, 09/06/20. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente do C.A..

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária. Convocamos os acionistas 
da XP Controle Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 22/06/2020, às 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (par-
te), Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas 
dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação do lucro líquido do 
exercício; (iii) a reeleição dos diretores da Companhia; e (iv) aprovação da remune-
ração global dos diretores. Informamos que os documentos pertinentes às matérias 
aqui previstas foram amplamente divulgados aos acionistas da Companhia desde 
19/05/2020, os quais se acham à disposição dos acionistas na sede social da Com-
panhia desde então. Rio de Janeiro, 12/06/2020. XP Controle Participações S.A.

MPEs dispõem de R$ 15,9 
bilhões para empréstimo
Crédito pode ser 
solicitado em 
bancos públicos, 
privados e 
cooperativas

O Fundo Garantidor de 
Operações (FGO), de R$ 
15,9 bilhões do Tesouro Na-
cional, foi liberado para ava-
lizar empréstimos tomados 
pelos pequenos negócios. O 
anúncio foi feito nesta quar-
ta-feira, em entrevista cole-
tiva no Palácio do Planalto, 
pela Secretaria Especial de 
Produtividade, Emprego e 

Competitividade do Minis-
tério da Economia, Receita 
Federal e Banco do Brasil, 
instituição gestora do fundo.

A partir de agora as micro 
e pequenas empresas podem 
solicitar o crédito ofereci-
do por meio do Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) .

Os recursos poderão ser 
pedidos em bancos públi-
cos, privados, cooperativas 
e cooperativas de crédito 
que quiserem participar do 
programa. É permitida ainda 
a participação de agências 
de fomento estaduais, ban-
cos cooperados, instituições 
integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro, fin-
techs (empresa de inovação 

e tecnologia do setor finan-
ceiro) e organizações da 
sociedade civil de interesse 
público de crédito.

O secretário especial de 
Produtividade, Emprego e 
Competitividade, Carlos 
Da Costa, disse que no mo-
mento apenas o Bancoop 
está habilitado para ofe-
recer o crédito, mas há 12 
bancos ajustando os seus 
sistemas para oferecer o 
empréstimo, em breve. Ele 
acrescentou que essa ha-
bilitação pode ocorrer nas 
próximas horas ou dias. “A 
gente não tem como prever 
a velocidade dos bancos em 
concluir a adaptação dos 
sistemas”,explicou.

Para pedir o empréstimo, 
o empresário deve entrar no  

Portal do Empregador. O em-
préstimo é destinado a mais 
de 4,5 milhões de micro e pe-
quenas empresas, ameaçadas 
pelo impacto econômico da 
pandemia da covid-19. Tam-
bém poderão ser beneficia-
dos os microempreendedores 
individuais (MEI). A linha 
de crédito terá garantia de 
100% de cada operação até 
o limite de 85% da carteira 
do banco. O valor liberado 
corresponderá a até 30% da 
receita bruta anual da em-
presa, calculada com base 
no exercício de 2019. A taxa 
de juros anual máxima será 
igual à Selic, acrescida de 
1,25% sobre o valor conce-
dido, com prazo de 36 meses 
para o pagamento e carência 
de oito meses.

Petrobras mapeia ações de sustentabilidade em 2019
A Petrobras divulgou 

nesta quarta-feira o seu Re-
latório de Sustentabilidade, 
documento que apresenta o 
desempenho operacional, 
econômico, social e am-
biental. A petroleira elencou 
ações que a companhia rea-
lizou nesses temas durante o 
ano de 2019, além de mos-
trar também perspectivas 
para 2020 e para o futuro. 
No ano passado, o valor dos 
investimentos em projetos 

socioambientais foi de R$ 
116 milhões, um acréscimo 
de 30% em relação a 2018.

No documento, a estatal 
disse que aumentou a efi-
ciência na produção e, com 
isso, conseguiu reduzir em 
mais de 20% as emissões 
de gases de efeito estufa 
em nossos processos pro-
dutivos em relação a 2015. 
“Assumimos o compromis-
so de crescimento zero das 
nossas emissões até 2025, 

além de uma redução de 
mais de 30% na intensida-
de de carbono no segmento 
de exploração e produção 
durante esse mesmo perío-
do”, ressaltou a petroleira.
A estatal citou que investiu 
em pesquisa e desenvolvi-
mento de combustíveis mais 
sustentáveis e na aquisição 
de competências. A carteira 
de P&D inclui uma unidade 
de energia solar em Cam-
pos dos Goytacazes (RJ). 

“Também trabalhamos no 
desenvolvimento de diesel 
renovável — tecnologia pa-
tenteada pela empresa que 
permite produzir o derivado 
a partir do coprocessamento 
de petróleo com óleos vege-
tais nas refinarias. O obje-
tivo é testar nas refinarias, 
para que a Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) enquadre 
o produto como combustível 
renovável”, sublinhou o do-
cumento.

PPSA divulgará boletins mensais dos contratos do pré-sal
A empresa Pré-Sal Pe-

tróleo (PPSA) divulgou 
nesta quarta-feira o pri-
meiro Boletim Mensal 
dos Contratos de Partilha 
de Produção. Em abril, a 
produção total de petróleo 
em regime de partilha na 
área do pré-sal, incluindo 
consórcios e União, atin-
giu 56 mil barris diários 

(bpd). A parcela diária da 
União em abril de 2020 foi 
de 111 mil m³/dia. A PPSA 
ressaltou que o gás natu-
ral produzido em Mero 
não tem aproveitamento 
comercial até o momento.

O boletim registra a pro-
dução da partilha de pro-
dução desde novembro de 
2017, quando a Área de 

Desenvolvimento de Mero 
iniciou sua produção, e se 
baseia em dados da Agên-
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) e em cálculos 
da produção de excedente 
em óleo da União realiza-
dos pela superintendência 
de Exploração e Produção 
da PPSA.

Criada em novembro 
de 2013, a estatal PPSA é 
vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia e atua 
na gestão dos contratos de 
partilha de produção, ges-
tão da comercialização de 
petróleo e gás natural e na 
representação da União nos 
acordos de unitização [in-
dividualização].




