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Serviços às famílias desabam 65%
Restaurantes, 
hotéis, academias e 
eventos esportivos 
lideram perdas

O volume de serviços no Brasil 
caiu 11,7% em abril na comparação 
com março, na série com ajuste sa-
zonal (leva em conta as particulari-
dades de cada mês, como dias úteis, 
por exemplo). É o pior resultado 
da série histórica do IBGE, inicia-
da em janeiro de 2011). Trata-se da 
terceira taxa negativa seguida, com 
acúmulo de perda de 18,7% neste 
período.

No confronto com abril de 2019, 
sem ajuste sazonal, o volume de 
serviços recuou 17,2%, segunda 
taxa negativa seguida. No acumula-
do do ano, a queda é de 4,5% frente 
a igual período do ano anterior. No 
acumulado nos últimos 12 meses, 
recuou 0,6%.

Os dados gerais encobrem per-
das mais fortes em determinadas 
atividades. É o caso das atividades 
turísticas, que acumulam perda de 
20,9% no ano e de 67,3% em rela-
ção a abril de 2019. Na comparação 
entre abril e fevereiro deste ano, o 
turismo desabou 68,1%.

Também mostra perda muito su-
perior à média o ramo dos serviços 
prestados às famílias, cujo fatura-
mento real caiu 44,7% de março 

Reabertura ainda gera incertezas

para abril. Em relação a abril do 
ano passado, o tombo vira desas-
tre: perda de 65,2%. Entre serviços 
prestados às famílias se encontram 
restaurantes, hotéis, academias e 
cursos, além de eventos esportivos 
e gestão de espaços para artes cêni-
cas e espetáculos.

Além das medidas de isolamen-
to social, “este declínio também é 
resultado da elevação do desem-
prego e da perda de renda de mui-

tos daqueles que preservaram suas 
ocupações”, analisa o Instituto de 
Estudos para O desenvolvimento 
Industrial (Iedi).

O segundo ramo a liderar as per-
das na pandemia são os serviços de 
transporte, com perda acumulada 
na pandemia de 24,9%. Neste setor 
estão o transporte aéreo e rodoviá-
rio de passageiros, correio, metrô e 
operação de rodovias e aeroportos.

O único setor que não ficou no 

vermelho na comparação com o 
ano passado foi o de outros servi-
ços, que teve alta de 1%, impulsio-
nado, principalmente, pela maior 
receita das empresas de corretoras 
de títulos, valores mobiliários e 
mercadorias; administração de bol-
sas e mercados de balcão organiza-
dos; e coleta de resíduos não peri-
gosos de origem doméstica, urbana 
ou industrial. No ano, este setor 
acumula alta de 8,5%.

Reformas voltarão após pandemia, ameaça Guedes
O Governo Bolsonaro vai re-

tomar as reformas na economia 
dentro de 60 a 90 dias, assim que 
a situação emergencial gerada pela 
pandemia passar. A afirmação é do 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, que participou nesta quarta-
feira de evento virtual organizado 
pela Acton Institute, instituição 
norte-americana religiosa de pes-
quisa e ensino.

Guedes enfatizou que o Brasil 
vai superar a pandemia com sen-
so de cooperação e preservação de 
vidas. Para ele, em seguida será 
preciso enfrentar a segunda onda 
da crise, que é a econômica. O mi-
nistro disse que a recessão pode se 
transformar em depressão econô-
mica se os efeitos da crise não fo-
rem combatidos.

A receita proposta pelo ministro é 
vista como desastrosa pelos princi-
pais economistas brasileiros, já que 
pretende, em momento de recessão, 
levar adiante cortes nos gastos públi-
cos. Essa política tem levado a eco-
nomia do país a quedas ou estagna-
ção nos últimos cinco anos.

“Gastamos duas vezes mais que 
países emergentes e 10% mais que 
a média dos países avançados [para 
combater os feitos da pandemia]”, 
disse o ministro, em contas con-
testadas pelos organismos inter-
nacionais. “Então agora que esta-
mos finalizando nossos programas 
emergenciais, vamos voltar às re-
formas nos próximos 60, 90 dias”, 
disse, acrescentando que o governo 
vai acelerar as reformas e levará o 
país para uma direção liberal. Propostas impedirão recuperação e podem levar país a depressão

Ministro quer vender Correios e
Pré-Sal na recessão para fazer caixa

Adiado prazo para recolhimento 
de previdência e PIS/Cofi ns

Duas em cada 10 
ONGs estão sem 
recursos para 
manter projetos

Estudo inédito aponta que 74% 
das ONGs no país estimam redução 
de recursos este ano. O levanta-
mento, coordenado pelas consulto-
rias Mobiliza e Reos Partners, mos-
tra que desde o início da pandemia 
houve uma queda brusca na capta-
ção de recursos às organizações da 
sociedade civil.

A pesquisa revela que duas 
em cada dez instituições do país 
já estão sem fundos para manter 
projetos e dar continuidade às 
atividades junto às comunida-
des em que atuam. As respostas 
apontam para um cenário bas-
tante complexo: 87% delas rela-
taram ter todas ou parte de suas 
atividades principais interrom-
pidas ou suspensas.

Foram realizadas entrevistas 
qualitativas com gestores de 1.760 
ONGs, em pesquisa cofinanciada 
pelo Instituto Sabin, Fundação Tide 
Setúbal, Fundação Laudes, Institu-
to ACP, Instituto Humanize, Insti-
tuto Ibirapitanga e Ambev.

BC reduz Selic 
para 2,25% e não 
descarta mais 
cortes no ano

O Banco Central (BC) dimi-
nuiu, pela oitava vez consecutiva, 
os juros básicos da economia. Por 
unanimidade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) reduziu a taxa 
Selic para 2,25% ao ano, com corte 
de 0,75 ponto percentual.

A redução, para o menor ní-
vel já praticado no Brasil, veio 
dentro do esperado pelo merca-
do financeiro. Ainda pela manhã 
desta quarta-feira, Gustavo Ber-
totti, economista da Messem In-
vestimentos, disse que “o corte 
justifica-se devido ao cenário de 
deflação do país. Em parte, a que-
da da Selic pode contribuir para 
uma maior depreciação do câm-
bio, visto que o país fica menos 
atrativo para os investidores es-
trangeiros”.

A Selic encerrou 2019 a 4,5%, e 
em 2018 teve média de 7%. Com a 
perspectiva de inflação muito baixa, 
ou até mesmo deflação, como ocor-
reu em abril, a sequência de reduções 
da taxa pode continuar, conforme co-
municado do Copom divulgado ao 
final da reunião. 

Apesar do lucro líquido de R$ 
102,1 milhões em 2019 e da sua im-
portância para a integração do país, 
os Correios seguem ameaçados de 
privatização. Foi o terceiro resul-
tado positivo consecutivo, após 
quatro anos de prejuízos. Em 2018, 
o lucro foi de R$ 161 milhões. O 
prejuízo acumulado da estatal foi 
reduzido para R$ 2,412 bilhões.

Apesar da recessão mundial, o 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, pretende fazer quatro grandes 
privatizações este ano: Eletrobras, 
Correios, Porto de Santos e Pré-Sal 
Petróleo S/A (PPSA), além de abrir 
o capital, por meio de uma oferta pú-
blica de ações, da Caixa Seguridade.

O Congresso resiste em aprovar 
as vendas. O caso dos Correios é o 

mais complicado, porque a Consti-
tuição determina o monopólio esta-
tal do serviço postal.

Marcos Cesar Alves Silva, vice-
presidente da Associação dos Pro-
fissionais dos Correios (Adcap), 
destaca que a empresa consegue 
sobreviver com seus próprios re-
cursos mesmo atendendo em todos 
os municípios do país, “algo que 
nenhuma outra empresa brasileira 
conseguiu fazer até hoje”.

Ele ressalta a importância dos 
Correios para o comércio eletrôni-
co e lamenta que, para o ministro 
da Economia, “nada disso importa 
e, na falta de outro argumento para 
justificar a intenção de privatiza-
ção, agora se agarra à necessidade 
de fazer caixa”.

A Receita Federal anunciou a 
prorrogação do prazo para paga-
mento da contribuição previdenci-
ária e da Contribuição para o Pro-
grama de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servi-
dor Público (PIS/Pasep) e da Con-
tribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins). A deci-
são foi tomada em virtude da crise 
econômica agravada pela pande-
mia. O valor total dos recursos com 
prazo de vencimento adiados é da 
ordem de R$ 40 bilhões.

O pagamento das contribuições 
previdenciárias devidas pelas em-
presas e a contribuição paga por 
empregadores domésticos relativas 
à competência de maio deste ano 
deverão ser pagas no prazo de ven-

cimento das contribuições devidas 
na competência outubro de 2020. 
O mesmo período foi estabelecido 
para o recolhimento do PIS/Pasep 
e da Cofins. Não haverá incidência 
de juros ou multa de mora.

O prazo para pagamento des-
sas contribuições sociais relativas 
a abril e maio já tinha sido adiado 
para agosto e outubro de 2020, res-
pectivamente.

A Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN) vai abrir um 
novo programa para pagamento de 
dívidas ativas com a União. A Tran-
sação Excepcional estará aberta 
para adesões entre 1º de julho a 31 
de dezembro deste ano. Página 7
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A democracia funcionando
O Congresso devolveu 

na semana passada ao Pla-
nalto a MP que atribuía ao 
ministro da Educação com-
petência para indicar reitores 
de universidades federais, o 
que é inconstitucional. Ao 
mesmo tempo, o ministro 
Luiz Fux, do Supremo, ins-
tado por uma ação movida 
pelo PDT, reiterou o óbvio, 
embora muitos relutem a en-
xergar: à luz do artigo 142 
da Constituição, as Forças 
Armadas podem ser empre-
gadas na manutenção da lei 
e da ordem, bem como na 
defesa das instituições, mas 
não podem ser usadas para 
que um Poder intervenha 
em outro, o que equivaleria 
a um golpe militar. O texto 
constitucional é claro, sem 
margem para devaneios ju-
rídicos.

A firmeza de Congresso e 
STF não impediu que hou-
vesse, nos últimos dias, uma 
relativa diminuição das ten-
sões institucionais que havia 
feito o mês de maio parecer 
um “setembro negro”. A mu-
dança de humor, persistindo, 
abre espaço para o debate de 
ideias e o encaminhamento 
de propostas que serão de-

cisivas para a retomada da 
economia após o fim da qua-
rentena, num ano em que a 
queda do PIB brasileiro pode 
ser de 7%, ou até 9%, se 
houver uma segunda onda de 
contaminação de Covid-19.

A preocupação é pertinen-
te uma vez que neste sába-
do (13) Pequim identificou 
novo crescimento dos casos 
e determinou um lockdown 
parcial. Mais uma razão para 
que o empenho na busca 
do diálogo entre os Poderes 
seja renovado. As reformas 
administrativa e tributária 
precisam retornar à pauta. A 
primeira visa a tornar a má-
quina pública mais eficiente; 
a segunda, a simplificar o 
sistema, com possibilidade 
de redução da carga, depen-
dendo, é claro, do que for 
feito em termos de reestrutu-
ração administrativa.

Importantes eixos devem 
ser contemplados numa 
verdadeira reforma tributá-
ria, entre eles, o princípio 
da progressividade (mais 
ricos pagando mais, mais 
pobres pagando menos) e a 
maior ênfase na renda, não 
na produção ou no consu-
mo, justamente para prote-

ger a economia e as cama-
das economicamente menos 
favorecidas. O presidente da 
Câmara acenou que poderá 
incluir, na reforma tributária, 
um novo programa de renda 
mínima, desde que isso não 
implique comprometimento 
do equilíbrio fiscal. Por ou-
tro lado, o Executivo man-
tém em andamento a agenda 
de licitações para portos, ae-
roportos e rodovias.

Aliado ao compromisso 
fiscal, a ser restabelecido após 
as medidas emergenciais (a 
expressiva cifra de R$ 45 bi-
lhões em auxílio até aqui), o 
setor de infraestrutura deverá 
ser a “ancoragem” da reto-
mada, com uma nova leva de 
investimentos que deverão 
reaquecer a economia. O vi-
gor demonstrado pelo agro-
negócio em meio à crise nos 
autoriza a manter o otimismo. 
A safra de grãos este ano de-
verá somar novo recorde, de 
250 milhões de toneladas. O 
movimento nos terminais por-
tuários, por onde passam 95% 
de nossas exportações, man-
tém-se dinâmico, sem grandes 
recuos, o que contribui para a 
atrair os investimentos em in-
fraestrutura.

Mas a distensão política 
será decisiva. Cabe dizer 
que ao governo os atritos só 
trouxeram prejuízo, como 
demonstraram os indica-
dores de rejeição ao presi-
dente da República, que só 
agora arrefecem, bem como 
os pedidos de impeachment 
enfileirados na Câmara. É 
preciso ser um “torcedor” 
muito otimista (como, aliás, 
são os apoiadores do presi-
dente Bolsonaro) para não 
interpretar esses dados como 
sintomas de fragilidade e 
vulnerabilidade política. O 
prejuízo, contudo, foi maior 
para o país, que perdeu a 
chance de estabelecer uma 
política unificada e mais efi-
caz de enfrentamento da cri-
se sanitária, o que certamen-
te poderia ajudar a reduzir os 
seus danos.

Num momento de cri-
se, o que se espera das li-
deranças – e nas diferentes 
esferas – é um discurso de 
união, não a reiteração dos 
antagonismos e a aposta na 
polarização. Em respeito à 
verdade, não se pode dizer 
que os números no Brasil, 
apesar de dramáticos, sejam 
o de uma “carnificina” (ou 

“genocídio”, como prega a 
narrativa de oposição), uma 
vez que as estatísticas aqui 
não são relativamente pio-
res, considerando o tamanho 
da população, às de outros 
países, em especial os euro-
peus, sempre referência em 
virtude do grau de desenvol-
vimento. Mas é razoável de-
duzir que, unidos e sob uma 
liderança conciliadora, tería-
mos muito melhores condi-
ções de superar a pandemia 
e a crise econômica que se 
seguiu a ela.

De qualquer forma, para 
aqueles que desconfiam da 
solidez da democracia bra-
sileira, o recente período de 
turbulência veio reforçar a 
tese paradoxal de que é em 
meio aos conflitos que as 
instituições democráticas 
revelam o seu vigor. Quem 
disse que democracia não é 
uma obra acabada e sim um 
processo de construção que 
exige esforço e vigilância 
constantes estava certo. E é 
o que têm feito o Legislativo 
e o Judiciário, reiteradamen-
te, barrando ímpetos incons-
titucionais do Executivo. Os 
ministros do Supremo nem 
sempre estão cobertos de ra-

zão, mas há meios legais de 
contestar suas decisões, sem 
necessidade de afrontas ou 
ameaças.

Por isso ajudaria muito se 
o próprio presidente da Re-
pública abandonasse o ca-
coete de reiteradamente tes-
tar os limites institucionais, 
senão por genuíno respeito 
às instituições, por prag-
matismo. Afinal, tem muito 
a perder: além do próprio 
mandato (os processos ga-
nham força), o fim do sonho 
de reeleição.

A não ser que esteja fa-
zendo uma aposta ainda 
mais arriscada para si, sendo 
difícil acreditar que as For-
ças Armadas apoiariam uma 
aventura golpista. Lembran-
do que, a essa altura, só uma 
parcela reduzida do eleito-
rado não entendeu que, ao 
delimitar o raio de ação do 
Executivo dentro dos parâ-
metros constitucionais, Exe-
cutivo e Legislativo nada 
mais fazem do que cumprir 
o seu papel, atuando como 
freio e contrapeso. É a de-
mocracia funcionando.

q  Nilson Mello
Jornalista e advogado.

Recuperação de empresas diante do cenário da pandemia da Covid-19
A Organização Mundia de 

Saúde – OMS divulgou em 
seu relatório de notícias so-
bre doenças que em 20 de ja-
neiro de 2020 foi notificado 
pelo Ponto Focal Nacional 
do Regulamento Sanitário 
Internacional (PFN-RSI) o 
primeiro caso de novo co-
ronavírus na República da 
Coreia.

Atualmente, toda a aten-
ção mundial está voltada para 
a crise sanitária e econômica 
que tem como o protagonis-
ta o novo coronavírus, Co-
vid-19. Estudos publicados 
recentemente pelo grupo de 
pesquisadores do Youth Am-
bassadors da Unesco expli-
cam que a doença faz parte 
de uma família de vírus que 
causam doenças respirató-
rias dos mais variados níveis 
de gravidade.

A recente descoberta de 
um vírus da família do grupo 
de coronavírus é a Covid-19, 
que pode atingir animais e 
seres humanos, causando 
grandes danos a saúde e afe-
tando toda a população mun-
dial direta ou indiretamente, 
nos mais diversos setores da 
sociedade.

No aspecto econômico e 
financeiro, no âmbito global 
há inúmeras empresas que 
estão sentindo os impactos 
da pandemia em diversos ní-
veis, desde dificuldades lo-
gísticas à prestação de servi-
ços. As organizações que não 
fazem parte do rol dos servi-
ços considerados essenciais 
estão enfrentando problemas 
para manter seus orçamentos 
positivos, já que suas ativi-
dades estão suspensas pelos 
órgãos sanitários dos países. 
Esta situação tende a forma-
ção de sérios problemas com 

seus credores.
Em momentos de difi-

culdade econômica e finan-
ceira culminada por eventos 
externos às organizações, a 
exemplo de uma pandemia, 
torna-se inevitável que algu-
mas empresas passem a en-
frentar problemas para hon-
rar compromissos e passem 
a figurar no rol de insolven-
tes. A incapacidade de hon-
rar seus compromissos leva 
as empresas a entrarem com 
pedido de recuperação judi-
cial, pedido que pode chegar 
a uma ação judicial de decre-
tação de falência.

 Os problemas enfrenta-
dos pelas empresas podem 
gerar situações de danos 
financeiros irremediáveis, 
levando, inclusive, a insol-
vência e até mesmo o encer-
ramento de suas atividades 
de forma definitiva.

Para Marlon Tomazette, 
em seu livro Curso de direi-
to empresarial: Teoria geral 
e direito societário, quan-
do uma empresa não possui 
patrimônio suficiente para 
honrar o pagamento de todos 
os seus credores, é inevitável 
que a falência desta empre-
sa seja decretada. A falência 
de empresas e a crise sani-
tária são uma realidade que 
não está distante das ações 
do Poder Judiciário, e é ba-
sicamente este o intuito das 
ações do Governo Federal 
para que as empresas pos-
sam resistir a este momento 
de crise.

O autor destaca em seu li-
vro que a competência para 
julgar casos de recuperação 
judicial e falência cabe ao 
juízo da recuperação, do lo-
cal onde tem o principal es-
tabelecimento empresarial, e 

não do Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) ou do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
Inclusive, o autor destaca de 
forma clara que é obrigação 
do liquidante reconhecer o 
estado de insolvência da em-
presa; este reconhecimen-
to de insolvência dar-se-á 
quando o ativo da empresa 
for inferior ao passivo.

Em caso de não possibili-
dade de acordo e negociação 
de dívidas entre credores e 
devedores, os procedimen-
tos de recuperação judicial 
e recuperação extrajudicial 
são homologados obedeci-
das as regras procedimen-
tais e processuais inerentes 
a cada tipo de empresa. As 
empresas que passam por 
problemas de solvência e 
negociação de pagamentos 
de seus credores podem ser 
alvo de ações de recuperação 
judicial e extrajudicial. Estas 
ações surgem no ordena-
mento jurídico como meios 
para prevenir prejuízos e 
danos maiores para todas as 
partes envolvidas, garantin-
do os direitos dos credores e 
a continuidade da atividade 
empresarial.

Estes chamados remé-
dios jurídicos têm o intuito 
de contribuir para que seja 
possível sanear as dívidas 
do empresário individual ou 
coletivo.

Nos casos onde a recu-
peração judicial ou extra-
judicial não alcançam a re-
solução dos problemas das 
empresas, surge a figura do 
instituto da falência. A falên-
cia significa o encerramen-
to da vida de uma empresa, 
sendo permitido, inclusive, 
ao devedor falido repassar 
para um terceiro a empresa; 

neste caso o adquirente da 
empresa passa a dar conti-
nuidade às atividades em-
presariais.

Esta possibilidade de 
preservação da atividade 
empresarial tem fulcro na 
Lei 11.101/2005, que ganha 
reforço neste momento de 
pandemia devido ao novo 
coronavírus e de outros dis-
positivos legais. Diante das 
conhecidas dificuldades en-
frentadas pelas empresas em 
épocas de estado de calami-
dade, o governo brasileiro, 
através do Decreto 6, de 18 
de março de 2020, decidiu 
declarar estado de calamida-
de no Brasil.

Em face desta situação 
crítica, o Governo Federal 
decidiu lançar um pacote de 
medidas para minimizar os 
possíveis danos decorrentes 
da pandemia, algumas des-
tas medidas estão elencadas 
na Resolução 152/2020, que 
prorroga as datas de venci-
mento dos tributos federais 
apurados através do Simples 
Nacional, a redação da Me-
dida Provisória 927/2020, 
que elenca as medidas para 
a suspensão do prazo para 
que empresas efetuem o pa-
gamento do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e a renegociação e 
prorrogação de dívidas das 
empresas junto aos bancos 
garantida por resoluções 
anunciadas do Conselho 
Monetário Nacional (CMN). 
Estas medidas surgem como 
propostas que possuem o in-
tuito de amenizar os efeitos 
negativos dessa pandemia na 
economia do país.

No Brasil, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
decidiu sugerir a uniformi-

zação do tratamento dado 
aos procedimentos jurídicos 
no que tange os processos 
que disponham sobre recu-
peração judicial e outros as-
pectos abrangidos pela atual 
legislação falimentar.

Esta uniformização se deu 
através da Recomendação de 
número 63, que foi aprova-
da em sessão realizada vir-
tualmente, dada a gravida-
de da pandemia no país e a 
impossibilidade dos órgãos 
realizarem suas atividades 
de forma presencial. A uni-
formização do tratamento 
aplicado aos procedimentos 
recuperatórios foram suge-
ridas para que sejam obser-
vadas enquanto perdurar o 
cenário de crise gerado pelo 
novo coronavírus, conferin-
do maior previsibilidade e 
segurança jurídica.

Esta iniciativa do CNJ 
tem foco na mitigação do 
impacto desta pandemia e 
das medidas adotadas pelos 
órgãos sanitários, a exemplo 
da suspensão das atividades 
de diversos setores da so-
ciedade, visando a redução 
do contagio pelo novo coro-
navírus. O CNJ, através da 
Portaria 162/2018, criou o 
Grupo de Trabalho para de-
bater e sugerir medidas vol-
tadas à atuação do Poder Ju-
diciário no que se refere aos 
processos de recuperação 
judicial e falência. Assim, 
nota-se que não é recente o 
interesse do órgão em tornar 
modernas e efetivas as ações 
do Judiciário voltadas para 
este problema enfrentado 
pelas empresas.

Desta forma, insta ressal-
tar que todas estas ações do 
CNJ estão ancoradas na Lei 
11.101/2005, chamada de 

Lei de Recuperação e Fa-
lência, que em seu primeiro 
artigo expõe de forma clara 
e objetiva que o intuito da 
referida lei é disciplinar a 
recuperação judicial, a re-
cuperação extrajudicial e a 
falência dos empresários e 
sociedades empresariais de-
vedoras.

Então, com base nos es-
forços governamentais para 
que as empresas tenham um 
período para que as ações 
relacionadas aos processos 
de recuperação judicial e de-
cretação de falência, é pos-
sível avaliar como positivas 
as medidas adotadas até o 
momento, medidas que bus-
cam minimizar os efeitos da 
pandemia nos setores produ-
tivos da sociedade.

Sendo assim, conclui-se 
que os meios para negocia-
ção de dívidas, dilação de 
prazos tanto para pagamen-
tos de tributos, quanto para 
os atos processuais em juí-
zos que tenham competên-
cia para julgar ações de na-
tureza falimentar, são ações 
pontuais que repercutirão de 
forma positiva para a econo-
mia nacional; em especial 
para os pequenos negócios 
que não possuem lastro para 
a sustentação de dívidas e 
juros exorbitantes oriundos 
de períodos de inatividade 
produtiva e atrasos de paga-
mentos.

q  Andreia R. F. Baro
Bacharel em Administração, 

é mestranda no Programa 
de Pós-Graduação em 

Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia 

para a Inovação – Profnit 
na Universidade Federal de 

Alagoas (Ufal).
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Por que letalidade da Covid no 
Rio é 13x maior que em SC?

A taxa de letalidade da Covid-19 na cidade do Rio 
de Janeiro é de 12%, 13 vezes maior que a de Flori-
anópolis. Belém vem logo em seguida aos cariocas, 
com 11% de letalidade. Palmas, capital do Tocantins, 
aparece logo depois da capital catarinense, com taxa 
de 1,1%, enquanto a média nacional atinge 5,1%. O 
que explicaria tamanha disparidade? Subnotificação é 
um problema sério no Brasil, diante da falta de testes 
na maioria dos municípios. A desigualdade social tam-
bém é uma pista.

Levantamento elaborado pelo Programa Cidades Sus-
tentáveis (PCS) acrescenta uma explicação: ao comparar 
os dados do coronavírus com outras informações relati-
vas à saúde, os pesquisadores do PCS chegaram à con-
clusão que, de forma geral, a letalidade da Covid-19 é 
maior nas cidades em que as taxas de mortalidade por 
doenças respiratórias já apresentavam índices elevados 
antes da pandemia.

Em 2018 (último ano com dados disponíveis do in-
dicador), o Rio de Janeiro foi a capital com maior taxa 
de mortalidade por doenças respiratórias (111 óbitos por 
100 mil habitantes). Belém registrou 94 mortes por 100 
mil habitantes. Florianópolis e Palmas registraram índi-
ces bem menores. A primeira contabilizou 42 óbitos, e a 
segunda, 21 por 100 mil habitantes. Ambas ficaram bem 
abaixo da média nacional, que alcançou 74.

A subnotificação ajuda a entender o caso de Campo 
Grande (MS). Embora tenha alto índice de mortali-
dade por doenças respiratórias de 95 óbitos por 100 
mil habitantes em 2018, o índice de letalidade do novo 
coronavírus se situa entre os mais baixos do levanta-
mento do PCS: 1,8% de pessoas contaminadas mor-
reram na cidade. Mas levantamentos feitos por órgão 
de comunicação como a revista Piauí apontam a de-
sproporção entre mortes por Covid e por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG) de causas descon-
hecidas. No Mato Grosso do Sul, para cada 10 mortes 
por coronavírus, há 87 por SRAG indeterminada. Em 
Minas Gerais, 10 por 45. Na média do Brasil, a relação 
é de 10 por 8.

Números que ajudam a explicar a alta taxa de mor-
talidade em algumas capitais e a alta taxa de maquiagem 
em outras.

São João cai na rede
Com programação de seis horas, a Fundação Joaquim 

Nabuco (Fundaj) leva para o ambiente virtual, em 24 de 
junho, a festa de São João. Serão oficinas, exibição de 
filmes e shows, com a presença de folcloristas, historia-
dores e cantores, como Cristina Amaral.

“Vamos levar o São João, essa festa tão tradicional 
do Nordeste, para a casa das pessoas. Estejam onde esti-
verem, poderão vivenciar o período junino e conhecer o 
acervo da Fundaj sobre o tema”, explica Antônio Cam-
pos, presidente da Fundação.

José Francisco Borges, conhecido por sua arte, os cor-
déis e a xilogravura será o homenageado do São João na 
Rede. A festa terá início às 15h em saojoaodafundaj.com.
br e nas redes sociais da instituição.

Bye, bye, Tio Sam
Quatro empresas chinesas gastarão este ano US$ 8,1 

bilhões para deixar o mercado de ações dos EUA. A 
Petrobras gastaria entre US$ 7 bi e US$ 17 bi para dar 
tchau para o Tio Sam e para suas interferências que só 
visam – por óbvio – os interesses estadunidenses.

Rápidas
Instituto Butantan, Hospital das Clínicas e Fapesp dis-

cutem a importância da iniciativa privada para alavancar 
seus projetosna live “Conexões para construir um futuro 
mais solidário”, promovida pelo escritório Leite, Tosto e 
Barros Advogados com apoio da Associação Brasileira 
de Infraestrutura e Indústria de Base (ABDIB), nesta 
quinta-feira, às 17h, pelo YouTube (bit.ly/2XRFE0U) 
*** A Aasp realizará em 19, 22, 24 e 26 de junho, sem-
pre às 10h, o webinar “Direito Concursal (análise com-
pleta)”. Inscrições: mla.bs/f4079bf1 *** “Fake news e 
liberdade de expressão” é o assunto do webinar Papo 
com o IAB nesta quinta-feira, às 10h30, no canal TVIAB 
no YouTube, com o ex-deputado federal Miro Teixeira, 
entre outros *** A especialista em Marketing Digital e 
professora da A+Online, Elis Monteiro, e o consultor de 
varejo, Marco Quintarelli realizam live dia 25, às 20h30, 
para falar sobre o boom das vendas online durante a pan-
demia, no Instagram: @marcoquintarelliconsultor *** 
Nesta quinta,18h30, a nutricionista da Clínica Neurovida 
Ana Paula Cony participa de uma live organizada pelo 
colégio Faria Brito, no Recreio, para falar de alimenta-
ção nos tempos de pandemia e isolamento social, em in-
stagram@fariabrito

BRF BIOREFINO DE LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF n° 13.912.675/0001-59 - NIRE 33.3.0029771-5

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
a ser Realizada Exclusivamente no Formato Digital. 

O Presidente do Conselho de Administração da BRF Biorefino de Lubrificantes 
S.A. (“Companhia”) no uso das suas atribuições resolve convocar os senhores 
acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar Ex-
clusivamente no Formato Digital por intermédio da plataforma Zoom (conforme 
convite enviado eletronicamente aos acionistas), no dia 01 de julho de 2020, às 
15:00 horas a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar o ajui-
zamento de ação de reparação de danos causados à Companhia, contra o acio-
nista, Petrobras Distribuidora S.A.; e (ii) autorizar os administradores a praticarem 
todos os atos necessários ao efetivo ajuizamento de ação de reparação de danos. 
Os documentos e informações adequados para que os acionistas possam se po-
sicionar a respeito da matéria objeto da presente convocação estão disponíveis na 
sede da Companhia e enviados pelo e-mail indicado pelos acionistas. Os acionis-
tas deverão enviar até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertu-
ra dos trabalhos, para a Diretoria da Companhia, os documentos que atestem sua 
capacidade de representação do acionista: (i) no caso do acionista representado 
por seu diretor: (a) ata de eleição do diretor; (b) comprovante de identidade; e (c) 
comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas (“CPF/ME”) do Minis-
tério da Economia; (ii) no caso do acionista representado por procurador: (a) ata 
de eleição do diretor signatário do instrumento de mandato; (b) cópia do estatuto 
sócia atestando a existência do cargo do diretor; (c) instrumento de mandato com 
poderes de representação do acionista na assembleia geral extraordinária, obser-
vadas as disposições do artigo 126, parágrafo 1°; (d) comprovante de identidade 
do outorgado; e (c) comprovante de inscrição no CPF/ME do outorgado. Duque de 
Caxias, 15 de junho de 2020. Diogo Valle Bueno – Presidente do Conselho de Ad-
ministração. Diego Valle Bueno - Presidente do Conselho de Administração

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia 
S.A. para se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) a ser realizada na sede da Companhia, na Av. das 
Américas nº 3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, às 10 horas do dia 03 de julho de 2020, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Ratificar o pedido de 
recuperação judicial da Companhia, realizado em conjunto com algumas 
de suas controladas diretas e indiretas, e com autorização do Acionista 
Controlador, perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, 
em 27/04/2020; (II) Autorizar a administração da Companhia a tomar 
as providências e praticar os atos necessários com relação ao referido 
processo, bem como ratificar todos os atos praticados até a presente 
data. Estão à disposição dos Srs. Acionistas, em sua sede social, e no 
endereço eletrônico na internet da Companhia (www.joaofortes.com.br/ri), 
documentos com maiores informações sobre a matéria da ordem do dia. Os 
acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários, 
para participar presencialmente da referida AGE. Os procuradores dos 
acionistas deverão comprovar a representação legal constituída há menos 
de 1 (um) ano, através dos respectivos instrumentos de mandato, com 
reconhecimento de firma dos outorgantes, que deverão ser enviados para 
o e-mail ri@joaofortes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas da realização da AGE e os originais entregues na referida AGE. 
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2020. Antonio José de Almeida Carneiro - 
Presidente do Conselho de Administração.

Educação já tem nome  
para substituir Weintraub
STF mantém, por 
9 votos a 1, nome 
do ministro no rol 
das fake news

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), por 9 votos a 1, 
decidiu manter o ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, na mira do inquérito 
que apura ameaças, ofen-
sas e fake news disparadas 
contra integrantes da corte e 
seus familiares. Os ministros 
Luiz Fux, Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Rosa 

Weber, Celso de Mello, Cár-
men Lúcia, Luís Roberto 
Barroso e o presidente do 
STF, Dias Toffoli, acompa-
nharam o entendimento do 
relator, ministro Edson Fa-
chin, de que não cabe habeas 
corpus contra decisão de um 
integrante da corte. 

Essa decisão levou o pre-
sidente Bolsonaro a afastar 
um dos seus ministros dire-
tamente ligado a linha ide-
ológica do governo. O atual 
secretário de Alfabetização 
da pasta, Carlos Nadalim, 
deve ser nomeado ministro 
interino enquanto um nome 
definitivo não for escolhido. 
A informação foi confirma-
da pelo Congresso em Foco 

com auxiliares de Bolsona-
ro. A decisão deve ser pu-
blicada no Diário Oficial da 
União até sexta-feira.

O ministro Abraham 
Weintraub, já estaria lim-
pando as gavetas para deixar 
o governo e o anúncio deve 
ser feito a qualquer momen-
to. Ao menos é o que infor-
mam os bolsonaristas do 
site Terça Livre. “A saída de 
Abraham Weintraub do Mi-
nistério da Educação (MEC) 
está próxima de ser anuncia-
da”, diz postagem do site do 
blogueiro Alan dos Santos, 
que é próximo de Weintraub.

O estopim da saída teria 
sido a participação de Wein-
traub em ato contra o STF no

domingo (14). “Já falei a mi-
nha opinião, o que faria com 
esses vagabundos”, disse. 
Ele é alvo de investigação do 
Supremo por ter defendido, 
em reunião ministerial de 
22 de abril, que os ministros 
da mais importante corte do 
país fossem presos.

A troca de comando no 
MEC já era vista como pos-
sibilidade desde o final de 
2019. Weintraub é alvo de 
insatisfação no Congresso, 
no STF e na ala militar do 
governo. Ele já protagoni-
zou atritos envolvendo o 
Enem, o Fundeb, método de 
escolha de reitores e resistiu 
a negociação de cargos no 
governo.

Colocar o que ‘em seu devido lugar?’
Ao ver sua desaprovação 

aumentando, seus apoiado-
res sendo presos, sua ima-
gem ficando comprometida 
no exterior e o STF apuran-
do insultos nas fake news, 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem par-
tido) manteve o rigor nas 
suas mensagens a ponto de 
afirmar, nesta quarta-feira  
que “está chegando a hora 
de colocar tudo em seu de-
vido lugar”. A fala talvez 
seja uma alusão a marchinha 

carnavalesca que diz: “ai ai 
ai Está chegando a hora O 
dia já vem raiando, meu bem
Eu tenho que ir embora’. 

Em conversa com apoia-
dores e o ouvir uma apoiado-
ra que fazia parte do grupo 
de extrema-direita 300 pelo 
Brasil afirmar que seria pre-
sa, Bolsonaro se irritou com 
o que considerou conselhos 
da mulher e disse saber o 
que está fazendo. “Estou fa-
zendo exatamente o que tem 
que ser feito. Eu não vou ser 

o primeiro a chutar o pau da 
barraca. Eles estão abusan-
do, isso está a olhos vistos. 
O ocorrido no dia de ontem, 
quebrar sigilo de parlamen-
tar, não tem história vista 
numa democracia por mais 
frágil que seja.” 

Além da operação de bus-
ca e a apreensão da Polícia 
Federal que envolveu 21 
aliados bolsonaristas, in-
cluindo o deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ), o 
ministro do STF Alexandre 

de Moraes determinou a que-
bra de sigilos bancário, fiscal 
e telemático (de comunica-
ções) de 11 deputados fede-
rais. Além de Silveira, estão 
na listaBia Kici (PSL- DF) 
e Carla Zambelli (PSL-SP), 
também muito próximas a 
Bolsonaro. As investigações 
apuram o financiamento de 
manifestações de cunho anti-
democrático que pedem uma 
intervenção militar no Brasil 
e o fechamento do Supremo 
e do Congresso Nacional.

TSE divulga como 
dividirá R$ 2 bi do  
fundo eleitoral

Pandemia no Brasil  ainda é grave 
apesar de sinais de estabilização 

Este é um momento de ex-
trema cautela. A afirmação 
foi feita por Michael Ryan, 
diretor executivo do progra-
ma de emergências da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), durante a coletiva de 
imprensa nesta quarta-feira. 
O evento informa sobre os 
andamentos nas pesquisas 
e a evolução no combate ao 
novo coronavírus em escala 
global.

Outros países

De acordo com Ryan a 
situação no Brasil ainda é 
classificada como grave. Os 
sinais de estabilização do 
contágio e do número de ca-
sos graves e óbitos não são, 
necessariamente, sinais de 

vitória sobre a doença.
“Já vimos isso antes em 

epidemias em outros países. 
Pode-se ver um sinal de esta-
bilização durante um dia, ou 
alguns dias, e a ocorrência 
da] doença pode subir nova-
mente. Deve haver um foco 
no distanciamento social, na 
higiene e nos esforços para 
evitar aglomerações”, afir-
mou.

Michael Ryan frisou ainda 
que populações de minorias 
étnicas e pessoas em condi-
ções de pobreza nos ambien-
tes urbanos devem ter apoio 
especial, já que não possuem 
condições para realizar o 
distanciamento social e man-
ter a higiene necessária para 
conter o avanço do novo co-
ronavírus.

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) divulgou 
nesta quarta-feira o cál-
culo da divisão de recur-
sos do Fundo Especial de 
Financiamento de Cam-
panha (FEFC) destinado 
para as campanhas dos 
partidos nas eleições de 
2020.

No total, R$ 2 bilhões 
serão distribuídos para 
as 33 legendas. O PT vai 
receber R$ 201 milhões, 
a maior quantia. O PSL 
ficou em segundo lugar 
no rateio e receberá R$ 
199 milhões. Na terceira 
posição está o MDB, com 
R$ 148 milhões. A tabela 
com a distribuição para 
todos os partidos pode 
ser acessada no site do 
TSE,

Sem recursos

O partido Novo e o 
PRTB abriram mão do 
fundo e não vão receber 
recursos para financiar 
as campanhas de seus 
candidatos a prefeito, 
vice-prefeito e vereador.

A distribuição dos re-
cursos leva em conta os 
votos válidos recebidos 
pelo partido e número 
de parlamentares da si-
gla na Câmara dos De-
putados e no Senado.

Na sessão desta terça-
feira do TSE, após pedi-
do de revisão do primei-
ro cálculo, divulgado no 
início do mês, o tribunal 
decidiu considerar que 
também deve ser leva-
do em conta na divisão 
dos recursos do fundo 
o número de senadores 
eleitos pela legenda nas 
eleições de 2018, mas 
que saíram dos parti-
dos. 

A divisão inicial levou 
em conta a representati-
vidade das legendas no 
primeiro dia útil de ju-
nho. O Fundo Especial 
de Financiamento de 
Campanha (FEFC) foi 
criado pelo Congresso 
após a decisão do STF 
que, em 2015, proibiu o 
financiamento privado 
de campanhas políticas.

A Câmara dos Deputados concluiu, nesta quarta-feira, 
a análise da medida provisória que altera regras tra-
balhistas durante a pandemia do novo coronavírus 

(covid-19). Entre as medidas estão a previsão de adoção do 
teletrabalho, a antecipação de férias e de feriados e a con-
cessão de férias coletivas. A matéria segue para o Senado.A 
MP 927/20 prevê que acordo individual entre o empregado ou 
empregador deve se sobrepor sobre leis e acordos coletivos, 
respeitados os limites estabelecidos na Constituição. O texto 
estabelece ainda que o empregador poderá optar, caso queira, 
celebrar acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de 
trabalho com o sindicato da categoria profissional para adotar 
as medidas.
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AgeRio poderá refinanciar veículos 
usados por permissionários do Detro

A Agência de Fomen-
to do Estado (AgeRio) 
poderá refinanciar as 
parcelas dos veículos 
utilizados pelos per-
missionários do Depar-
tamento de Transporte 
Rodoviário do Estado 
(Detro), integrantes do 
Sistema Intermunicipal 
de Transporte Alter-
nativo Complementar, 
vencidas durante os 
meses de vigência do 
estado de calamidade, 
decretado em função da 
covid-19. É o que auto-
riza a Lei 8.891/2020, 
que foi sancionado pelo 
governador do estado 
Wilson Witzel e publi-
cado pelo Diário Oficial 
do Estado, nesta quarta-
feira.

As parcelas pagas 
pela AgeRio serão fi-
nanciadas para os per-
missionários em até 12 
meses, com carência mí-
nima de 60 dias, após o 
encerramento do estado 
de calamidade, com ju-
ros máximos de 1% ao 
mês. O financiamento 
aos permissionários po-
derá ser garantido por 
até 20% do faturamen-
to de cada permissioná-
rio junto ao sistema de 
pagamentos, na forma 
que o Poder Executivo 
regulamentar.

Segundo a norma, a 
AgeRio também poderá 

SP: reabertura de comércio não 
salva primeira quinzena de junho

Frio, Dia dos Namorados 
e flexibilização do comércio 
- nada disso foi suficiente 
para recuperar os números 
de vendas do comércio da 
primeira quinzena de junho, 
de acordo com os dados do 
Balanço de Vendas da As-
sociação Comercial de São 
Paulo (ACSP).

“O consumidor empo-
breceu. Profissionais libe-
rais, empregados por CLT 
e informais perderam renda 
e estão consumindo suas 
reservas ou se endividando. 
Com a reabertura ou não do 
comércio, levará tempo até 
o consumidor recompor seu 
orçamento” diz Marcel Soli-
meo, economista da ACSP. 

Desde a última quarta-
feira, o comércio de rua na 
capital paulista teve seu fun-
cionamento parcial liberado, 
podendo funcionar entre 11h 
e 15h. E, embora o levanta-
mento da entidade considere 
o movimento do comércio 
contabilizando cinco dias da 
reabertura, a queda no con-
sumo ainda é muito grande, 
segundo Solimeo.

Numa comparação dia a 
dia após o governo ter redu-
zido as restrições relaciona-
das à Covid para as empre-
sas, Solimeo afirma que a 
atividade econômica ainda 
se deu de maneira muito 
fraca. O Dia dos Namora-
dos, comemorado no último 
dia 12, não se converteu em 
vendas, e o mesmo se repe-
tiu no fim de semana, quan-
do os comerciantes espera-
vam ver mais sacolas cheias.

Elaborado pelo Instituto 
de Economia da ACSP, com 

base em amostra fornecida 
pela Boa Vista Serviços, o 
Balanço de Vendas da ACSP 
mostra que as vendas do co-
mércio paulistano registra-
ram queda média de 69% na 
comparação com o mesmo 
período de 2019. O levan-
tamento indica que o mo-
vimento de vendas a prazo 
caiu 56,5% na comparação 
anual, enquanto as vendas 
à vista recuaram 81,4%. Já 
comparação com a primeira 
quinzena de maio deste ano, 
o resultado das vendas à vis-
ta teve aumento de 16,3%, e 
de 9,4% nas vendas a prazo.

De acordo com Solimeo, 
não é possível traçar nenhu-
ma expectativa de como o 
varejo irá se comportar, pois 
ainda não há nenhuma ten-
dência definida. “A reação 
será gradual e tudo tem um 
começo. A reabertura já é 
um marco, mas até o último 
trimestre do ano deveremos 
ter um ritmo fraco”.

No Rio de Janeiro, come-
çou a segunda fase de seis 
programadas pela prefeitura 
do Rio de Janeiro para a re-
abertura das atividades eco-
nômicas da cidade, após as 
medidas restritivas iniciadas 
em meados de março. Nesta 
fase da flexibilização pode-
rão ser abertos shoppings 
populares. Ontem, foi per-
mitido o funcionamento do 
Mercadão de Madureira, um 
dos principais da Zona Nor-
te da cidade. Os shoppings 
centers tiveram a autoriza-
ção antecipada para quinta-
feira passada.

Segundo o prefeito Mar-
celo Crivella (PRB), os lo-

cais terão que seguir todos 
os parâmetros de controle 
sanitário e distanciamento 
entre os clientes para poder 
reabrir. Também deverá ser 
feita a verificação de tem-
peratura dos funcionários e 
clientes e os horários serão 
restritos de 9h às 17h.

A prefeitura informou que 
a reabertura gradual foi au-
torizada com base em índi-
ces como números de óbitos 
e quantidade de leitos dis-
poníveis na rede pública de 
saúde.

Lanchonetes, bares, res-
taurantes, quiosques e cafés 
podem funcionar com entre-
gas e retiradas. O comércio 
ambulante legalizado está 
autorizado, mas não pode 
ocorrer na faixa de areia, 
nem nos calçadões da orla, 
bem como nas praças e par-
ques. Feiras de arte e arte-
sanato permanecem proibi-
das. Podem ser retomadas 
as atividades nos escritórios 
de prestadores de serviços 
como contabilidade, publici-
dade, advocacia, tecnologia 
de informação, informática, 
comunicação, administra-
ção, imobiliária e aluguel de 
veículos, máquinas e equi-
pamentos.

Consultórios e clínicas 
médicas e odontológicas, 
fisioterapeutas, clínica de 
imagem e congêneres po-
dem funcionar com res-
trições, atendendo com 
agendamento e restrição 
do acesso de acompanhan-
tes. Hotéis e hostels podem 
funcionar, mas os pontos 
turísticos permanecem fe-
chados.

oferecer as mesmas con-
dições de financiamento 
das parcelas aos veículos 
integrantes dos sistemas 
municipais de transpor-
te alternativo comple-
mentar, vinculadas às 92 
prefeituras fluminenses, 
desde que estes sistemas 
sejam atendidos por pes-
soas físicas, microempre-
endedores individuais, 
microempresas ou em-
presas de pequeno porte, 
excluídas as empresas de 
transporte detentoras de 
múltiplas linhas e veícu-
los.

A lei também autoriza 
àqueles permissionários 
cujo sistema de trans-
porte adote pagamento 
eletrônico a realização de 
operação de antecipação 
de créditos futuros. Essa 
operação financeira po-
derá ser realizada junto 
a qualquer instituição 
financeira. A centraliza-

dora do sistema de paga-
mentos eletrônicos atu-
ará como interveniente 
da operação de cessão de 
créditos, devendo limi-
tar a parcela a 30% da 
média histórica de fatu-
ramento do permissio-
nário. A AgeRio poderá 
atuar como facilitadora 
do processo ou realizar 
diretamente as operações 
de crédito.

“Esta situação de saú-
de trouxe sérias conse-
quências econômicas aos 
permissionários e seus 
motoristas auxiliares, não 
havendo como arcar com 
o custeio das prestações 
de seus veículos, instru-
mentos de trabalho, além 
das taxas e demais paga-
mentos inerentes às suas 
funções, como seguros, 
impostos, entre outros”, 
ressaltou o deputado Max 
Lemos (PSDB), autor ori-
ginal da medida.
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Receita Federal com 
mercadorias apreendidas

Muitas e muitas garra-
fas de vinhos apreendidas 
e abandonadas serão ven-
didas em leilão público 
na quarta-feira (24) às 
14h, pela Receita Fede-
ral, para pessoas físicas 
e jurídicas que se habili-
tarem antecipadamente 
e enviarem suas propos-
tas até terça-feira (23) às 
18h. A comissão de lici-
tação da delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo 
Ângelo (RS), foi designada para fazer a sessão pública de 
classificação e ordenação das propostas que erá na próxima 
quarta-feira, mesmo dia da realização do leilão (24) às 9h.

O portal da Receita (receita.fazenda.gov.br) tem os edi-
tais com todos os lotes e descrição com foto, avisando que 
se não for possível a realização do leilão no dia marcado, 
este fica adiado para o primeiro dia útil subsequente.

As mercadorias em licitação constituem 19 lotes, descri-
tos e avaliados por valor mínimo conforme relação anexa 
ao edital, constante de 96 páginas, e podem ser examina-
das, em dias de expediente normal, no local, na quinta-feira 
(18) das 9h às 11h e das 14h às 17h.

São vinhos e espumantes de procedências diversas, para 
os apreciadores ficarem tentados e levar um lote com de-
zenas de garrafas, para encher a adega e oferecer aos ami-
gos. As mercadorias serão vendidas e entregues no estado e 
condições em que se encontram, não cabendo à promotora 
do leilão a responsabilidade por qualquer modificação ou 
alteração que venha a ser constatada na constituição, com-
posição ou funcionamento dos itens.

Os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão 
ser destinados a uso ou consumo, vedada sua destinação co-
mercial; os bens arrematados por pessoas jurídicas poderão 
ser destinados a uso, consumo, industrialização ou comércio.

Lotes e fotos com descrição: www25.receita.fazenda.
gov.br/sle-sociedade/portal/edital/1010800/2/2020. O pá-
tio e depósito da Delegacia da Receita Federal do Brasil em 
Santo Ângelo, localizada na Avenida Brasil, 1400, Centro, 
Santo Ângelo (RS), tem todas as medidas atuais contra a 
proliferação do Covid-19, onde todos devem usar equipa-
mento de proteção.

Bens móveis em classes
Será online que o leiloeiro 

Alexandro da Silva Lacerda 
venderá vários móveis mo-
dernos na terça-feira (23) às 
10h, pela plataforma BrBid, 
descritos no link brbid.com/
lei loes/ETNRJ10-20/#/
lotes#painel-leilao. Os in-
teressados deverão se ca-
dastrar na plataforma com 
antecedência mínima de 24 
horas para o início da dispu-
ta online.

Os lotes revisados serão 
classificados em classes, 
onde as mercadorias “A” 
têm descontos, passaram 
por uma avaliação e foram 
consideradas novas, como 
novas ou em condições 
muito boas. Itens são funcionais e estão prontos para o uso 
ou revenda. As “B” estão próximas de uma condição nova 
e geralmente estão em condições de funcionamento. Po-
dem apresentar pequenos arranhões e/ou amassados nos 
produtos, podendo precisar de pequenos reparos estéticos.

Os “C” são usados para reparo, que apresentam sinais 
maiores de uso, podendo incluir manchas, rasgos ou outros 
danos e imperfeições. Geralmente precisam de reparos e re-
posição de peças e acessórios, e podem ou não serem fun-
cionais. Os “D” são para reciclagem, os produtos têm racha-
duras, arranhões e amassados significativos e são destinados 
ao reaproveitamento de peças, remanufatura ou reciclagem.

O usuário devidamente cadastrado e habilitado poderá re-
meter seus lances, pela plataforma de leilões, em tempo real. A 
partir do horário previsto o pregão eletrônico de cada lote, por 
meio de um contador regressivo, a cada novo lance, o relógio 
retroagirá. Quando o cronômetro chegar a zero, será conside-
rado arrematante o participante que tiver oferecido o maior 
lance – ressalvados os lances condicionais.

Serão aceitos “lances programados”, a modalidade em 
que o usuário define o valor máximo que está disposto a 
pagar pelo lote, e o sistema passa a disputar por ele, auto-
maticamente, até o limite definido. A critério do leiloeiro, 
os lotes poderão ser apregoados fora de ordem. Detalhes 
dos leilões de Alexandro Lacerda estão no wesbite alexan-
droleiloeiro.com.br e em seu escritório na Avenida Almi-
rante Barroso, 90, grupo 606, Centro (RJ).

Veículos e bens diversos
Rogério Menezes é leiloeiro que tem vasta experiência 

em pregões de bens de bancos e financeiras, atuando duran-
te muitos anos no estado do Rio de Janeiro com sua agenda 
online para quem quer se habilitar a participar. Muitos bens 
móveis e imóveis passaram pelo seu martelo, mudando de 
proprietário e continuando com valor.

A semana de Rogério Menezes tem pregões em vários 
dias, como o da quarta-feira (24) às 14h, quando vende-
rá diversos veículos de diferentes marcas. Tem modelos 
para todos os gostos, como da Ford, Chevrolet, Volkswa-
gen, Renault, Fiat, Citroen, Hyundai, Nissan, Peugeot, e 
outros. Os preços bases variam de R$ 6 mil por uma Chana 
SC23D 2010/11 a gasolina a R$ 37,8 mil por um Ford Fo-
cus 2014/15 gasolina/álcool.

As fotos com informações deste pregão e de outros já es-
tão no website rogeriomenezes.com.br e em seu escritório 
na Avenida Brasil, 51.467, Campo Grande (RJ).

Bebidas no pregão da
Receita Federal

Armário moderno com 
Alexandro Lacerda

PETRA GOLD SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. / CNPJ/MF 25.243.894/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
próximo dia 24 de junho de 2020, às 7:00 horas em sua sede social na situada na Praça Floriano, 55, sala 1004, 
Centro da Cidade do Rio de Janeiro para apreciar os seguintes itens propostos pela atual Diretoria: 1. Apreciação 
das contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 
2019; 2. Destituição de Diretor; 3. Alteração do artigo 16 do Estatuto social; e 4. Consolidação do Estatuto Social. 
Para tomar parte e/ou votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar a sua qualidade como tal apresentando, 
enviando com até 02 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral, o seu documento de 
identidade, para a sede da Companhia, através do e-mail: nanceiro@petragold.com.br. Os acionistas 
representados por procuradores deverão exibir as procurações e seus documentos de identidade até o mesmo 
momento e pelo mesmo procedimento. Os originais dos documentos antes mencionados deverão ser exibidos à 
Companhia até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral. 

Eduardo Monteiro Wanderley - Diretor Presidente

Assine o

Monitor
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Firjan propõe cola de benefício fi scal 
para retomada econômica do Rio

A Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan) propõe a 
cola de benefício fiscal con-
cedido por São Paulo, Es-
pírito Santo e Minas Gerais 
para que o setor fluminense 
tenha condições de fazer 
frente a concorrentes de ou-
tros estados e do exterior. A 
proposta foi feita pelo pre-
sidente da Firjan, Eduardo 
Eugênio Gouvea Vieira, du-
rante videoconferência com 
o presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), deputado 
André Ceciliano (PT), nesta 
quarta-feira.

Caso o Rio adote essa 
política tributária, haveria 
avanço da economia, com a 
geração de mais de 41 mil 
empregos, segundo a Fir-
jan. “Foi mais uma reunião 
produtiva com a Firjan para 
debater medidas de fortale-
cimento do nosso estado, do 
ponto de vista fiscal. O Rio 
de Janeiro precisa ser mais 
competitivo e se destacar 
entre os estados da região 
Sudeste. Nós, deputados, te-
mos disposição para enfren-
tarmos a substituição tribu-
tária; esse é nosso desafio. O 
momento é importante, não 
tenho dúvida de que a médio 
e longo prazo conseguire-
mos reverter essa questão”, 
disse Ceciliano.

Já Eduardo Eugênio des-
tacou a importância do de-
bate: “Ao construirmos uma 
agenda conjunta com a Alerj, 
estamos promovendo uma 
união de forças histórica no 
Rio e de compromisso com a 
sociedade”.

De acordo com estudo 
apresentado pela federação 

para destravar os gargalos 
que inviabilizam o cresci-
mento do Rio, a retomada 
econômica está calcada em 
quatro pilares: infraestrutura 
e mobilidade urbana, segu-
rança pública, competitivi-
dade tributária e regulatória, 
e acesso ao crédito. Quanto 
à elaboração de um Plano 
Estadual de Concessão, a 
Firjan identificou 142 opor-
tunidades para concessões 
e PPPs no estado, represen-
tando potencial de R$ 54,8 
bilhões em investimentos. 
Além da inclusão de novos 
projetos, a federação enten-
de que cabe avaliar a eventu-
al expansão das concessões 
rodoviárias estaduais com a 
inclusão de outros trechos.

Na área de infraestrutura e 
mobilidade, a Firjan aponta 
para a criação de um comitê 
estadual voltado à coorde-
nação de ações no setor de 
energia elétrica. O objetivo 
é enfrentar os problemas de 
custo de energia (tributário 

e de produção) e de qualida-
de, já que o Rio de Janeiro 
possui a maior tarifa do país, 
sendo 20% mais cara que a 
média brasileira. O estudo 
cita também a possibilida-
de de utilização de créditos 
tributários na geração de 
energia elétrica a gás natu-
ral, dando competitividade a 
projetos do gênero.

Com relação à carga tri-
butária, a indústria defende a 
aprovação do PL 2626/2020 
- que propõe a suspensão 
da aplicação do regime de 
ST (Substituição Tributária) 
nas produções de leite e de-
rivados, bebidas destiladas, 
alambiques e cachaçarias -, 
bem como reivindica a in-
clusão de outros setores nes-
se PL como o de plástico.

No caso do setor de tri-
go, o estudo sinaliza a pos-
sibilidade de antecipação de 
ICMS devido pelo varejista 
e concessão de crédito pre-
sumido, nos termos da le-
gislação existente em Minas 

Gerais. Quanto ao pescado 
fluminense, busca-se colar 
nesse tipo de indústria o in-
centivo dado por São Paulo 
e Espírito Santo.

O estudo abordou, ainda, 
a questão do Repetro, des-
tacando a relevância da re-
cente aprovação pela Alerj 
do projeto de lei 1771/2019, 
que determina a adoção de 
uma série de incentivos e 
benefícios fiscais para o 
setor de petróleo e gás na-
tural do estado. O PL é 
considerado fundamental 
para a internalização de re-
gime tributário nos termos 
do convênio do Confaz, 
permitindo a isonomia en-
tre fornecedores nacionais 
e internacionais nos bens 
destinados à exploração ou 
produção de petróleo e gás. 
Com isso, a indústria desse 
setor vislumbra a oportuni-
dade de atender a encomen-
das oriundas de mais de 30 
projetos de Sistemas de Pro-
dução até 2030.

Entregadores de aplicativos fazem greve no dia 1º de julho
No dia 1º de julho, os en-

tregadores por aplicativos 
de alimentação como IFood, 
Rappi e Uber preparam pa-
ralisação de 24 horas, em 18 
estados do país, em protesto 
contra o baixo valor pago 
por quilômetro rodado, os 
bloqueios feitos pelas em-
presas, caso eles se neguem 
a fazer corridas por não 
compensar financeiramente, 
e também conta o completo 
desrespeito à categoria, que 
é uma das que mais correm 
risco de contaminação por 
coronavírus, em função da 
atividade que exercem.

De acordo com um dos 
participantes do grupo que 
organiza a greve, o entrega-
dor conhecido como Minei-
ro, a mobilização da catego-
ria é feita pelo WhatsApp, 
que conta com 275 inte-
grantes em cada um dos 18 
grupos criados em diferentes 
estados. A previsão, diz ele, 
é de que pelo menos 5.000 
trabalhadores de aplicativos 
parem em todo o país no dia 
da greve e, por isso, esperam 
atingir ao menos uma das 
diversas empresas de aplica-
tivo.

Mineiro pediu para não 
ter seu nome divulgado 
para evitar mais retaliações. 
Depois de ter sua imagem 
divulgada em algumas re-
portagens de jornais e TV, 
defendendo a união e para-
lisação dos entregadores, foi 
bloqueado pelos aplicativos 
Uber, Rappi e Ifood e hoje 
só está trabalhando com a 
Loggi, com uma carga diária 

de trabalho em torno de 17 
horas.

A greve tem o apoio de 
entregadores como Pau-
lo Lima, conhecido como 
Galo, um dos trabalhadores 
que já deu várias entrevistas 
dizendo que a luta é também 
por alimentação, pois para-
doxalmente, entregadores de 
comida trabalham com fome 
na maioria das vezes. “A ali-
mentação é a coisa que mais 
dói, ter que trabalhar com 
fome carregando comida nas 
costas”, disse ele recente-
mente ao Brasil de Fato. À 
reportagem do Portal CUT, 
Galo disse que não é respon-
sável pela organização da 
greve, mas que o movimento 
tem o seu apoio.

Pelo último levantamento 
feito nos grupos de What-
sApp, Mineiro calcula que 
são cerca de 57 mil entrega-
dores somente no estado de 
São Paulo, mas, ele acredita 
que a pandemia fez dobrar o 
número de trabalhadores que 
estão sobrevivendo das en-
tregas que fazem.

“Eu trabalho das sete da 
manhã até a meia noite, ro-
dando 400 quilômetros por 
dia para levar para casa entre 
R$ 2.500 e R$ 3.000 líqui-
dos por mês. A ‘motoca’ que 
roda menos chega a 250 qui-
lômetros por dia. Antes da 
pandemia, conseguia o dobro 
disso, mas como aumentou o 
número de desempregados 
que recorrem ao trabalho de 
entrega, a concorrência au-
mentou e as empresas se va-
lem disso para não melhorar 

nosso rendimento”, afirma.
Mineiro que está na pro-

fissão há cinco anos, explica 
que as empresas de entrega 
por aplicativo pagam apenas 
R$ R$ 0,93 por km roda-
do, sem incluir os custos de 
combustível e a manutenção 
da motocicleta, por isso o 
valor que acaba sobrando no 
final do mês é bem menor do 
que eles ganham por quilô-
metro rodado.

Ainda segundo ele, os 
entregadores são obrigados 
a aceitar qualquer corrida e 
caso o valor não compense 
por ser uma corrida curta, 
o Uber os bloqueia por três 
horas e se a recusa for feita 
três vezes, eles são banidos 
do aplicativo. Já no Ifood 
basta uma recusa para ser 
bloqueado.

Por isso, a reivindicação 
dos entregadores é de que a 
taxa mínima suba para R$ 
2 e que eles tenham acesso 
aos clientes para saber quais 
tipos de corrida vão fazer, já 
que são obrigados a calcular 
o que vão receber pelo tem-
po que as empresas dizem 
que a corrida vai ter.

“O Uber ,por exemplo, 
não diz na hora que a gente 
aceita a corrida pra onde eu 
vou, somente o valor e quan-
to tempo vai durar a corrida. 
Aí eu deduzo  que se eles di-
zem que são cinco minutos, 
sei que vou rodar pelo menos 
1,5 quilômetro. Para ganhar 
em torno de R$ 6 tenho de 
rodar dez quilômetros”, diz.

Mineiro critica ainda a 
falta de contato com as em-

presas de aplicativo que não 
ouvem suas justificativas 
por terem recusado uma cor-
rida e impede o contato deles 
com os clientes.

“Nosso movimento é por 
melhorias nas condições de 
trabalho, pelo aumento das 
taxas pagas, por suporte para 
falar com os clientes e pela 
volta de todos os entregado-
res que foram bloqueados 
injustamente sem direito de-
fesa. A gente quer saber por 
que foram bloqueados”, afir-
ma Mineiro.

O entregador diz que, 
apesar das represálias das 
empresas, pretende montar 
uma associação dos entre-
gadores de delivery, que é, 
segundo ele, diferente dos 
motoboys que entregam do-
cumentos. Para isso, procu-
ra apoio tanto dos colegas 
de profissão quanto de enti-
dades e pessoas que possam 
contribuir na luta da catego-
ria que está apenas come-
çando.

“A última paralisação, dia 
11 de abril, teve adesão de 
só 480 entregadores, mas aí 
veio a imprensa e disse que 
a gente estava fazendo um 
movimento contra o Doria 
(governador de São Paulo), 
mas a gente só quer melho-
ria no trabalho. A gente até 
sonha com CLT, (Consolida-
ção das Leis do Trabalho), 
com carteira assinada, mas 
aí as empresas também fica-
riam responsáveis pelo paga-
mento do uso da moto, que é 
nossa, as despesas são todas 
nossas”, explica Mineiro.
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Tecnologia para incrementar vendas online 
Baeta leva aos 
corretores 
organização para 
o período pós-
pandemia

Um aparato tecnológi-
co desenvolvido pelas em-
presas do Grupo Baeta está 
alavancando as vendas dos 
corretores de seguros duran-
te a pandemia e são a aposta 
da organização para o perí-
odo pós-pandemia. Além de 
desenvolver uma série de 
plataformas próprias para fa-
cilitar o dia a dia desses pro-
fissionais, incluindo canais 
personalizados de comuni-
cação digital com o cliente, a 
empresa oferece capacitação 
gratuita à categoria.

“Neste momento em que 
estamos vivendo, ficou ain-
da mais claro que a presença 
online e a constante atualiza-
ção sobre produtos é funda-
mental”, afirma o fundador 
e presidente do Grupo, Luiz 
Philipe Baeta Neves. O mais 
novo lançamento deste ano 
é o CorretorPRO (corretor-
pro.online), uma ferramenta 
da Segbox que tem como 
missão oferecer uma identi-
dade na internet para todos 
os corretores de seguros do 

Brasil. “Disponibilizamos 
uma plataforma online, onde 
o próprio corretor cria um 
site personalizado, por meio 
do qual seus clientes podem 
entrar em contato, fazer co-
tações online, conhecer seus 
produtos e tirar dúvidas”, 
explica o diretor da Baeta 
Assessoria, João Arthur Ba-
eta Neves.

Também implementa-
do em 2020, o LeadsClube 
leadsclube.com.br chegou 
para democratizar o acesso 
a clientes de seguros. Como 
o nome indica, a ferramenta
é utilizada para gerenciar le-
ads, de acordo com as con-
figurações escolhidas pelo 
corretor. O profissional pode 
selecionar os seguros que 
deseja comercializar (en-
tre auto, moto, vida, saúde 
e equipamentos portáteis), 
analisar quanto está sendo 
investido em cada ramo e 
marcar o status de atendi-
mento de todos os leads, en-
tre outras funções.

“Com esse serviço, da-
mos aos pequenos e médios 
corretores a oportunidade de 
encontrar potenciais segura-
dos pela internet, sem pre-
cisar investir em uma estru-
tura completa de marketing 
digital, que normalmente só 
corretores maiores consegue 
ter”, diz Luiz Philipe Baeta 
Neves.

Já na área de capacitação, 

João Arthur Baeta Neves: ‘ajudar o corretor a tirar dúvidas, 
consultar produtos e se capacitar para vender mais’

a solução do Grupo é a Bae-
ta Academy academy.baeta.
com.br, plataforma aberta 
de conteúdos para o merca-
do segurador. Lançado no 
ano passado, o site é atua-
lizado semanalmente com 
novos conteúdos. “Criamos 
esta ferramenta para ajudar 
o corretor a tirar dúvidas, 
consultar produtos e se ca-
pacitar para vender mais”, 
explica João Arthur. Hoje, 
o portal conta com mais de 
500 materiais com detalhes 
sobre produtos, tutoriais, di-
cas, vídeos, treinamentos e 

webinars. A previsão é que 
esse número dobre até o fi-
nal de 2020. Todas essas fer-
ramentas estão disponíveis 
para corretores parceiros da 
Baeta: www.baeta.com.br.

Maior assessoria de segu-
ros do Brasil, a Baeta Asses-
soria tem mais de 20 anos de 
operação. Com sede no Rio 
de Janeiro, conta com escri-
tórios em Niterói, Volta Re-
donda e Campos dos Goyta-
cazes, atendendo a mais de 
1.800 corretores de seguros 
e 23 seguradoras e operado-
ras.

Fundo de previdência turbinado dedicado ao varejo
O Banco Inter, por meio 

da gestora DLM Invista, 
acaba de lançar mais uma 
importante opção para quem 
quer garantir um futuro mais 
tranquilo. O Inter Selection 
Top Previdência já está dis-
ponível na Plataforma Aber-
ta de Investimentos (PAI), 
com acesso pelo Super App. 
Lá, é possível investir de 
forma 100% digital, sem sair 
do aplicativo e com apenas 
R$ 50 mensais.

“Com um valor muito 
baixo, quem ainda está co-
meçando a investir ou quer 
conhecer nossas opções já 
pode ter acesso aos melho-
res fundos de previdência 
do mercado”, diz Daniel 
Castro, sócio diretor da 
DLM Invista. “Lançamos 
recentemente o Inter Se-
lection Ações, o primeiro 
de uma série de fundos de 

fundos com investimentos 
a partir de R$ 100. Agora, 
oferecemos uma outra op-
ção bastante acessível, para 
que todos possam planejar 
seu futuro e ter mais tran-
quilidade”, completa.

O Inter Selection Top 
Previdência é uma seleção 
composta por cotas dos me-
lhores fundos de previdência 
do mercado. Com aportes 
mensais, é possível investir 
em de forma simples, segura 
e digital, para garantir uma 
aposentadoria mais tranquila 
com poucos cliques.

“Através de nossa parce-
ria, este novo produto chega 
a um público muito mais am-
plo de investidores, demo-
cratiza o acesso aos melho-
res investimentos. Além de 
facilitar a diversificação, a 
oferta permite que pequenos 
investidores acessem fundos 

antes acessíveis apenas para 
valores mais altos, e usufrua 
de nossa expertise de gestão 
profissional, trazendo mais 
eficiência dentro do contex-
to cada vez mais sofisticado 
dos investimentos”, conclui 
Castro.

O investimento em Fun-
dos de Fundos oferece 
ainda o acompanhamento 
profissional do portfólio, 
já que a seleção dos fundos 
que irão compor a cartei-
ra do FOF é realizada por 
uma equipe de gestores al-
tamente especializada na 
análise de investimentos.
Com 25 anos de mercado, 
o Banco Inter é a única pla-
taforma de serviços finan-
ceiros e não financeiros to-
talmente digital do Brasil. 
No aplicativo, os clientes 
contam com opções de con-
ta corrente, financiamento, 

consórcios, câmbio, segu-
ros, crédito, além da possi-
bilidade de comprar produ-
tos nas principais lojas de 
varejo do país, tudo em um 
só lugar, de forma simples 
e rápida.

O Inter é o único banco 
digital listado na bolsa de 
valores B3. Recentemente, 
a instituição atingiu a mar-
ca de 5 milhões de clientes. 
A carteira de crédito atual é 
de mais de R$ 5,6 bilhões, 
com patrimônio líquido de 
R$ 2,1 bilhões e R$ 10,5 
bilhões de ativos totais.
A DLM Invista é gestora 
de investimentos fundada 
em 2003 com cerca de R$ 4 
bilhões sob gestão, que em 
2020 passou a integrar o gru-
po Inter (Banco Inter adqui-
riu 70% de participação na 
DLM, mantendo sua equipe 
e atividade segregados).

Clube dos Seguradores da 
Bahia retorna atividades 
no ambiente digital

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. Cia Aberta.
CNPJ 00.743.065/0001-27. - NIRE: 33.300.161899.
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Adm.

Às 15h do dia 29/05/20, reuniram-se via videoconferência, os membros do 
Conselho de Adm da Cia, Srs. João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva, 
Gryecos Attom Valente Loureiro e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, secretariados 
pela Sra. Marcelle Vasconcellos, onde tomaram conhecimento das renúncias 
apresentadas pelos atuais membros da Diretoria da Cia, a saber, Srs. Ivan Luiz 
Modesto Schara, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Marcel Juviniano Barros e Sra.
Marilia de Oliveira Carmo. Os conselheiros agradeceram os membros da Diretoria 
pelos serviços prestados à Cia ao longo dos seus respectivos prazos de mandatos. 
Em razão das renúncia, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a 
eleição do Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio, brasileiro, casado, bacharel 
em economia, inscrito no CPF/ME sob o nº 633.270.906-53, portador da carteira 
de identidade  M2981614 – SSP/MG, para o cargo de Diretor Presidente e 
de DRI, passando este a ser o responsável perante a RFB, e da Sra. Marcelle 
Santos de Vasconcellos, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/ME 
sob o nº 115.021.217-94, titular da carteira de identidade nº 159.511, expedida 
pela OAB/RJ, para o cargo de Diretora sem designação específica, ambos com 
endereço profissional na R da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, RJ 
– RJ, para o cumprir o prazo remanescente do mandato até a primeira reunião 
do CA que se realizar após a AGO de 2021. Nesta data toma posse os Diretores 
ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro 
societário, para os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes 
previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos 
requisitos previstos no art 1.011 da Lei n. 10.406/2002, no art 147 da Lei n. 6.404/76 
e na ICVM 367, de 29/05/2002. Adicionalmente, os conselheiros por unanimidade 
aprovaram: (i) o valor de R$ 10.000,00 como remuneração bruta mensal devida a 
cada membro do CA, tendo em vista a fixação, na AGOE de 26/05/20, do montante 
global anual da remuneração do Conselho de Adm em até R$ 576.000,00; e, (ii) 
o valor de R$ 4.000,00 como remuneração bruta mensal devida a cada membro 
da Diretoria, tendo em vista a fixação, na AGOE de 26/05/20, do montante global 
anual da remuneração da Diretoria em até R$288.000,00. Atesto que a deliberação 
acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
de Adm da Litel. RJ, 29/05/20. Jucerja em 09/06/2020 sob nº 00003881385 – 
Bernardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.

Com objetivo de dar con-
tinuidade a interação entre 
os associados e o mercado 
de seguros, a entidade rea-
lizou uma palestra online no 
último dia, ministrada pelo 
fundador do Portal CQCS, 
Gustavo Dorea, com o tema 
“O Corretor Biônico, o pro-
tetor do novo normal”.

Para o presidente Fausto 
Dorea, compartilhar conhe-
cimento é essencial. “De-
vido a pandemia, nossos 
almoços presenciais com 
a participação dos grandes 
players do setor foram can-
celados. Aproveitamos a di-
nâmica das lives para intera-
gir com nossos associados e 

desde já, todos os corretores 
de seguros estão convidados 
a estarem presentes nas nos-
sas transmissões. Vamos nos 
qualificar e celebrar o nosso 
retorno, com os próximos 
eventos online”, explicou

A próxima live realizada 
pelo clube será no dia 17 de 
julho, às 19 horas, com di-
retor Comercial Vida da Su-
daSeg, David Novloski. O 
executivo fará uma apresen-
tação sobre o microsseguro e 
as suas oportunidades. Para 
acessar é só ir ao Instagram: 
@clubedossegueadoresda-
bahia www.instagram.com/
clubedosseguradoresda-
bahia.

Fenacor aponta novos desafios do mercado

CCS-RJ marca encontro  
virtual com associados

O Clube dos Corretores 
de Seguros do Rio de Janei-
ro (CCS-RJ) vai realizar o 
seu primeiro compromisso 
no formato virtual. Adap-
tando-se ao novo normal, a 
diretoria convocou todos os 
associados a participarem de 
uma reunião às 15 horas nes-
ta sexta-feira (19).

O encontro vai inaugurar 
uma nova fase para a entidade 
e seus associados. Numa se-
gunda etapa, o clube planeja 
contar com a participação de 
representantes das segurado-
ras e operadoras parceiras, 

assim como acontecia tradi-
cionalmente em seus almoços 
presenciais, antes da pande-
mia do coronavírus.

Entre os temas que serão 
expostos, estão a atuação do 
CCS-RJ até o momento e a 
apresentação do novo con-
tador da entidade. “Essa pri-
meira reunião será um que-
bra-gelo, para que possamos 
estrear esse novo canal, rever 
os associados, matar a sauda-
de e também ouvir o que eles 
têm a dizer, como sempre 
fizemos no clube”, afirmou 
o presidente Fabio Izoton.

CVG RS apresenta  
assessoria de imprensa

No pós-pandemia, um 
dos principais desafios do 
mercado será o de moldar 
produtos adequados para as 
camadas da população que 
ainda não tiveram acesso ao 
seguro, pois crescerá muito a 
demanda por proteção.

A afirmação foi feita pelo 
presidente da Federação 
Nacional dos Corretores de 
Seguros Privados e de Res-
seguros, de Capitalização, 
de Previdência Privada, das 
Empresas Corretoras de Se-
guros e de Resseguros (Fe-
nacor), Armando Vergilio, 
ao participar, na última se-
gunda-feira (dia 15), da live 
CNC Responde, promovida 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
na qual abordou diferentes 
questões de grande relevân-
cia para o mercado de segu-
ros e, particularmente, para 
os corretores.

Ele apontou o microsse-
guro como alternativa para 
esse novo cenário, mas, lem-
brou que esse tipo de produ-
to ainda não teve sucesso no 
Brasil, porque necessita de 
uma escala muito alta, o que 
pode surgir agora.

Vergilio projetou uma pro-
funda mudança no compor-
tamento do mercado, que, 
segundo ele, “dificilmente vai 
retornar ao modelo de ativida-

de que se tinha” Para o presi-
dente da Fenacor, além de o 
trabalho remoto ganhar força, 
por vir “funcionando muito 
bem” haverá necessidade de 
mais dinamismo nas relações 
e de reprecificação dos produ-
tos, além do desenvolvimento 
de novas modalidades que 
permitam maior acessibilida-
de principalmente das pessoas 
das classes C, D e E.

Nesse contexto, deverá 
prevalecer e ficar ainda mais 
evidente o relevante papel que 
cabe ao corretor de seguros. 
“Os corretores vêm demons-
trando a sua importância es-
tratégica para a continuidade 
dos negócios e para amparar 
as pessoas e as famílias”, sa-
lientou Armando Vergilio.

O presidente da Fenacor 
frisou que os corretores agi-
ram rapidamente e conse-
guiram a dilatação do prazo 
de pagamento dos prêmios 
do seguro. Com isso, muitas 
apólices não foram cancela-
das com a perda de direitos. 
A categoria também teve que 
trabalhar com afinco para 
atender o amento vertical na 
procura por seguros de vida 
e de saúde.

Ele acrescentou que o 
mercado de seguros, como 
um todo, “respondeu muito 
be” às novas necessidades 
que surgiram com a pande-
mia, com destaque para a 

ampla adesão de segurado-
ras à campanha lançada pela 
Fenacor para que o mercado 
pudesse afastar a cláusula de 
exclusão de pandemias. “Ra-
pidamente atenderam nossa 
solicitação. Praticamente 
quase todas estão pagando 
as indenizações nos seguros 
de pessoas” relatou, assina-
lando ainda que, nos seguros 
patrimoniais, está sendo feita 
a avaliação em casos como o 
fiança locatícia, uma vez que 
muitas pessoas e empresas 
não estão conseguindo pagar 
o aluguel em decorrência da 
pandemia.

Em contrapartida, ele la-
mentou o comportamento 
da Superintendência de Se-
guros Privados (Susep), que, 
ao contrário do que vem 
ocorrendo em praticamente 
todos os demais segmentos 
da economia, não apresen-
tou, até agora, qualquer me-
dida de incentivo para o de-
senvolvimento do mercado 
de seguros no pós-pandemia.

“O seguro pode ser um 
grande fator para desonerar 
o Estado. Então, o Governo 
precisa pensar em medidas 
para desenvolver o setor, 
que é muito resiliente, e tem 
crescido muito acima da mé-
dia da economia há pratica-
mente 15 anos, mesmo em 
anos mais difíceis” observou 
Vergilio, enfatizando que o 

mercado dispõe de reservas 
da ordem de R$ 1 trilhão que 
podem ser aplicadas no se-
tor produtivo, fortalecendo a 
poupança interna e ajudando 
na retomada do crescimento 
econômico. Nesse cenário, o 
mercado também se destaca 
por gerar praticamente 500 
mil empregos diretor, dos 
quais 400 mil por corretores 
de seguros, isso sem contar 
os prestadores de serviços e 
rede credenciada, como ofi-
cinas, hospitais, laboratórios 
e fornecedores do setor.

Ainda sobre a Susep, Ar-
mando Vergilio criticou o fato 
de a autarquia ser comandada, 
no momento, por uma pessoa 
sem preparo, que não conhece 
o mercado de seguros e que 
não teve a “humildade” para 
aprender, até mesmo com o 
“excelente corpo técnico” da 
própria autarquia. O presiden-
te da Fenacor lamentou ainda 
o comportamento arrogante e 
prepotente da superintendente 
da Susep, que não tem dialo-
gado e prejudica o mercado, 
afetando diretamente o consu-
midor, através de atitudes que 
vão de encontro ao que tem 
sido feito em outros países e 
em desalinho com práticas 
modernas.

A íntegra da live pode ser 
assistida aqui: https://www.
ins tagram.com/tv/CBe-
F3GzDvlj.

O Clube de Seguros de 
Vida e Benefícios do Rio 
Grande do Sul (CVG RS) 
apresenta nova assessoria de 
imprensa para cuidar de seu 
relacionamento com a mídia, 
jornalistas, influenciadores e 
entidades. O clube, com 30 
anos de história no segmen-
to de seguros de vida, quer 
compartilhar todas as suas 
informações e novidades da 
melhor forma com a impren-
sa (online e offline).

Acreditamos na importân-

cia do bom relacionamento 
para fortalecer os vínculos. 
Por isso, a partir de agora, 
divulgaremos todas as ações 
do CVG RS (cursos, even-
tos, webnários), ressaltando 
seu portfólio e experiência 
no mercado regional e na-
cional. Em breve, enviare-
mos novidades sobre a cele-
bração dos seus 30 anos de 
história. O atendimento do 
CVG RS será realizado pela 
assessora de comunicação 
Sandra César.

Covid-19 e inverno exigem cuidados 
redobrados de pacientes asmáticos

Para pacientes com doen-
ças respiratórias crônicas, a 
mudança climática pode re-
presentar um agravamento 
dos sintomas, especialmente, 
em pessoas que não seguem 
o tratamento corretamente. 
Em 21 de junho, é celebrado 
o Dia Nacional de Comba-
te à Asma, que esse ano traz 
um peso ainda maior com a 
pandemia da Covid-19, já que 
pacientes com a doença estão 
incluídos no grupo de risco. A 
condição ainda é bastante ne-
gligenciada pelos pacientes, 
mesmo com o alto número de 
hospitalização e mortalidade. 

O tratamento correto é essen-
cial, especialmente durante o 
inverno, e permite uma vida 
normal e sem complicações.

Falta de ar, tosse, chiado e 
aperto no peito, despertar no-
turno e dificuldade para reali-
zar tarefas simples são alguns 
dos sintomas da asma, uma 
das condições crônicas mais 
comuns do mundo. Segundo a 
Iniciativa Global contra a Asma 
(GINA, da sigla em inglês), 
essa doença respiratória é a 
quarta maior causa de hospita-
lização no Brasil, e cerca de seis 
pessoas morrem por complica-
ções da doença por dia.
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Quatro empresas chinesas gastarão 
US$ 8,1 bi para sair dos EUA

As empresas chinesas começaram a sair das bolsas 
norte-americanas, pelos seguintes motivos: a) tensões 
crescentes entre os governos de Pequim e Washington; 
b) sentimento negativo sobre tudo o que é relacionado à 
China; e c) a pandemia de Covid-19 fez com que algu-
mas parecessem relativamente subvalorizadas. A última 
deslistagem foi a da 58.com Inc., maior empresa de classi-
ficados online da China, cujos controladores, para fechar o 
capital, na segunda-feira, concluíram acordo com o grupo 
liderado pelas companhias de private equity Warburg Pin-
cus e General Atlantic. Na semana passada, o chinês Pony 
Ma, da Tencent, arrecadou US$ 1,1 bilhão de investidores 
para que o Bitauto, site da venda de carros, abandone a 
listagem da Nasdaq.

Assim, desde janeiro deste ano, com esse objetivo, já 
foram anunciadas aquisições de US$ 8,1 bilhões. Esse é 
o valor mais alto anual desde 2015, quando foram dis-
pendidos US$ 29,8 bilhões para a saída de várias em-
presas. O presidente dos EUA, Donald Trump, defende 
um exame mais rigoroso das empresas chinesas após 
escândalos contábeis, incluindo o da Luckin Coffee. A 
Nasdaq planeja novas regras para dificultar as ofertas 
públicas iniciais.

STF prejudica MG, Localiza, Unidas e Movida
O STF aprovou uma decisão que obriga as locadoras 

a pagar o IPVA no estado em que operam e não mais na 
unidade administrativa onde o veículo foi adquirido. A 
medida pode trazer impactos negativos para as locadoras, 
visto que o setor concentra 72% de suas compras de carros 
no estado de Minas Gerais, onde a alíquota do imposto é 
1%, e a média ponderada no Brasil é de 1,1%.

Para os analistas do Santander, se essa regra for imple-
mentada após todos os recursos, Localiza, Unidas e Movida 
enfrentarão duas consequências negativas: a) a enorme com-
plexidade fiscal adicionada às operações das empresas; e b) 
0,17% de aumento potencial de impostos para as companhias, 
o que significará R$ 38 milhões, ou 2,6% do lucro líquido.

Os da XP Investimentos também veem na medida 
possíveis prejuízos para as locadoras de veículos, tendo 
impacto negativo sobre as suas despesas e redução nas 
margens, pois o IPVA é uma despesa anual recorrente, e 
hoje as companhias pagam de forma geral uma alíquota 
reduzida, próxima de 1%, enquanto que em São Paulo, as 
alíquotas estaduais variam entre 1,5% e 4%, conforme o 
tipo de veículo e o combustível.

Ação da Oi pode subir 111%?
A InfraCo., empresa que será criada para atuar em in-

fraestrutura de telecomunicações da Oi, valerá R$ 20 bil-
hões, e a Oi herdará dívida líquida de R$ 3,6 bilhões. As-
sim, a operadora que surgirá da reestruturação, segundo 
os analistas do BTG Pactual, será 11% mais valiosa que 
hoje em dia. Essa estimativa é com base nos números que 
a companhia incluiu no plano que será discutido na assem-
bleia de credores. Os especialistas da instituição estimam 
que o valor de mercado da Oi é R$ 5,83 bilhões, e após a 
reestruturação a companhia deterá 74,5% das operações 
de infraestrutura para telecomunicações e dados, que pas-
sará a ser o foco do grupo, por meio da criação de uma 
sociedade de propósito específico que segregará esses ati-
vos. Assim, concluem que a Nova Oi valerá R$ 12,3 bil-
hões, ou 111% mais que a cotação atual.

Testes na China podem atrasar carnes
O porto de Tianjin, na costa norte da China, está tes-

tando todos os lotes de contêineres que chegam ao país. 
Como isso provocará atrasos, importadores chineses e ex-
portadores brasileiros de carnes já começam a dar sinais 
de preocupação. Para os analistas do Bradesco BBI, são 
necessárias mais informações sobre as regras atuais para 
inspeção, com clareza para não afetar o acompanhamento 
só setor de proteínas. Por enquanto, mantiveram a classi-
ficação da JBS como acima da média do mercado e obje-
tivo em R$ 32, enquanto ficaram como neutras a Marfrig e 
BRF, com objetivo em respectivamente em R$ 15 e R$ 25.

Cade aprova compra da Nakata
Em 17 de dezembro, o Conselho da Randon aprovou 

a compra da Nakata pela Fras-Le por R$ 457 milhões. 
Somente agora, a Superintendência do Cade aprovou o 
acordo sem restrições.

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

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária. Convocamos os acio-
nistas da XP Controle Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 24 de junho de 
2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Pai-
va, nº 153, Sala 201, Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
a fim de ratificar a permuta de ações de emissão da Companhia. Os acionistas po-
derão ser representados na Assembleia, mediante a apresentação do mandato de 
representação, outorgado na forma do parágrafo 1°, do Art. 126 da Lei das Socieda-
des por Ações. Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020. XP Controle Participações S.A.

Devedor atingido pela pandemia 
pode renegociar dívida com a União

Empresas e pessoas físicas 
cuja capacidade de pagamen-
to tenha sido limitada por cau-
sa da pandemia da covid-19, 
que já provocou paralisia de 
alguns setores de atividade 
econômica e aumento do de-
semprego, podem procurar a 
Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN), ligada 
ao Ministério da Economia, e 
abrir um novo programa para 
pagamento de dívidas ativas 
com a União. O novo regime 
chamado de Transação Ex-
cepcional estará aberto para 
adesões entre 1º de julho a 31 
de dezembro deste ano para 
inscreção. Os interessados de-
verão apresentar comprova-
ção do faturamento em 2019 
e nos seis primeiros meses de 
2020.

O novo regime, uma mo-
dalidade de transação tri-
butária prevista em lei, foi 
regulamentado por portaria 
da PGFN publicada nesta 
quarta-feira. De acordo com 
o recém-nomeado procura-
dor-geral da Fazenda Na-
cional, Ricardo Soriano, a 
modalidade não se asseme-
lha às edições passadas do 
Programa de Recuperação 
Fiscal. “Transação tributária 

não é Refis. É Um instru-
mento muito mais refinado”, 
descreveu. Segundo ele, o 
Refis é um “benefício line-
ar”, que não consegue aten-
der a especificidade de cada 
contribuinte inadimplente. A 
PGFN estima negociar um 
volume total de dívida de 
até R$ 60 bilhões. O novo 
regime foi concebido para 
débitos considerados de di-
fícil recuperação ou irrecu-
peráveis.

Quem tem direito

Podem tentar a transação 
excepcional, contribuintes indi-
viduais e empresas inscritas na 
dívida ativa, inclusive micro-
empresas, empresas de peque-
no porte, santas casas, institui-
ções de ensino e organizações 
da sociedade civil. Por ora, não 
está aberta a possibilidade para 
empresas optantes do regime 
tributário Simples Nacional. A 
inclusão depende de votação 
de lei complementar no Senado 
Federal.

A transação excepcional 
ainda não abrange débitos 
junto ao Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Não existe possibi-

lidade de renegociar débitos 
relativos a multas criminais.

Para aderir à transação 
excepcional, os contribuin-
tes devedores de até R$ 150 
milhões poderão se inscre-
ver no período de adesão no 
Portal Regularize. Em caso 
de dívidas acima desse valor, 
deverão ser tratadas pessoal-
mente pelos contribuintes 
em unidades da PGFN.

Acordada a negociação 
individual do contribuinte 
com a PGFN, os pagamentos 
acontecerão durante dois mo-
mentos distintos: o período de 
estabilização fiscal, de 12 me-
ses, e o período de retomada 
fiscal. No período de estabili-
zação, será cobrado 4% da dí-
vida em 12 parcelas de 0,33%. 
O restante será cobrado em 
parcelas posteriores.

No caso de pessoas físi-
cas, microempresas, empre-
sas de pequeno porte, santas 
casas, instituições de ensino 
e organizações da sociedade 
civil que fizerem a negocia-
ção com a PGFN, terão mais
133 meses adicionais para 
efetuarem o pagamento res-
tante em parcelas mensais, 
conforme capacidade indi-
cada pelo faturamento. Para 

esses contribuintes, há possi-
bilidade de descontos de até 
100% sobre multas, juros e 
encargos, desde que não ul-
trapassem 70% do valor total 
da dívida.

No caso das demais em-
presas, o restante da dívida 
poderá ser quitado nos 72 
meses seguintes - período 
de retomada fiscal. Os va-
lores restantes deverão ser 
pagos também em parcelas 
mensais. No caso de débitos 
previdenciários, o prazo de 
parcelamento é de no máxi-
mo 48 meses.

Para as empresas, há pos-
sibilidade de descontos de 
até 100% sobre multas, juros 
e encargos, desde que isso 
não ultrapasse a metade do 
valor total da dívida. A ade-
são à transação excepcional 
implica em renúncia do con-
tribuinte em processos judi-
ciais relativos à dívida ativa 
com a União.

As empresas que tenham 
dívida ativa com a União, mas 
que suas atividades não tenham 
sido impactadas pela covid-19, 
tem possibilidade de negocia-
ção no regime de transação ex-
traordinária previsto na Portaria 
PGFN nº 9.924/2020.

Petrobras quer vender o que restou da BR Distribuidora
Em julho de 2019, a BR 

Distribuidora realizou uma 
oferta secundária, na qual a Pe-
trobras reduziu sua participação 
na empresa de combustível de 
71,25% para 37,5%. levantan-
do R$ 9,6 bilhões. Nesta quar-
ta-feira, o burburinho foi que 
a petroleira pretende vender o 
que restou de ativo na empresa 
de combustíveis. Conforme a 
Reuters, que ouviu algumas 
fontes, a Petrobras estaria re-
tomando os planos de venda 
de sua participação remanes-
cente na BR.

Na semana passada, a BR 
Distribuidora apresentou os 
resultados do primeiro tri-
mestre, com números fracos 
e quedas acentuadas. A receita 
líquida foi de R$ 21,2 bilhões, 
queda de 5,5% na compara-

ção anual. O Ebitda foi de R$ 
545 milhões, queda de 36,6%.
O lucro líquido foi de R$ 
234 milhões, queda de 51% 
no comparativo com o mes-
mo período de 2019. Pesou 
na linha além da redução nas 
receitas e a queda nas mar-
gens operacionais, a piora no 
resultado financeiro devido a 
variação cambial. A distribui-
dora de combustíveis fechou 
o período com uma dívida 
líquida de R$ 3,9 milhões e 
uma relação dívida líquida so-
bre Ebtida 12m de 1,4x.

A venda da distribuidora 
faz parte do programa de de-
sinvestimento da Petrobras, 
que pretende vender até US$ 
30 bilhões em ativos até 
2024, visando reduzir sua 
dívida. De acordo com as 

fontes, ouvidas pela Reuters, 
a Petrobras pretende tentar 
vender sua fatia no segundo 
semestre, numa data ainda 
não definida.

A BR Distribuidora foi 
privatizada no ano passado 
por meio de uma oferta de 
ações. Agora, a Petrobras 
quer vender o máximo que 
conseguir da participação re-
manescente de 37,5% na dis-
tribuidora, que opera 7.700 
postos de combustíveis em 
todo o país, segundo infor-
mações de seu website.

Os planos foram desace-
lerados recentemente por 
causa das turbulências no 
mercado relacionadas à pan-
demia de coronavírus, o que 
levou a empresa a revisar 
suas projeções para dívida 

bruta ao final de 2020 para 
o mesmo patamar de fecha-
mento de 2019.

Pelas cotações atuais, a 
fatia da Petrobras vale 9,7 bi-
lhões de reais. As ações da BR 
Distribuidora afundaram em 
meio às medidas de restrição 
impostas para conter o avanço 
do coronavírus. Elas se recu-
peraram parcialmente desde 
então, mas ainda acumulam 
queda de 25% no ano.

As fontes acrescentaram 
que a BR Distribuidora tam-
bém vai levantar capital com 
a emissão de novas ações, 
com o objetivo de fortalecer 
seu caixa, mas a porção des-
sa oferta será muito menor 
do que a que compreende as 
ações de propriedade da Pe-
trobras.

Banco aumenta rendimento de CDBs
O Banco RCI Brasil, bra-

ço financeiro das montado-
ras Renault e Nissan, está 
fazendo 20 anos de atuação 
no mercado brasileiro. Para 
marcar a data e atrair no-
vos investidores, a institui-
ção lançou um conjunto de 
ações. A primeira é o aumen-
to da taxa de todos os seus 
Certificados de Depósito 

Bancário (CDBs). “O CDB 
é uma opção para quem não 
pretende resgatar os valores 
no curto prazo”, sugere a 
instituição.

Um dos destaques é a 
nova taxa do CDB esca-
lonado, que tem liquidez 
diária e que foi recente-
mente lançado. A rentabili-
dade agora pode chegar até 

124% do CDI (antes a taxa 
era de 120%). Esse produto 
permite que a rentabilidade 
do investimento aumente a 
cada três meses até o ven-
cimento do prazo da apli-
cação, que é de dois anos. 
Como as taxas são escalo-
nadas, começa com taxa de 
104% (antes 100%), a ren-
tabilidade acumulada será 

de aproximadamente 112% 
do CDI.

Segundo o diretor ad-
ministrativo-financeiro do 
Banco RCI Brasil, Fabien 
Tournier, esse CDB é uma 
ótima opção para quem quer 
ter liquidez diária no seu in-
vestimento, mas acredita que 
não usará o recurso no curto 
prazo.

Quarentena elimina cláusula de 
consumo mínimo de energia elétrica 

Com a implantação da 
quarentena, a maioria das 
empresas tiveram que parali-
sar ou reduzir sua produção, 
considerando que muitos 
de seus clientes cancelaram 
pedidos, ou simplesmente 
pelo fato da diminuição da 
demanda. Muitas empresas 
se viram prejudicadas pela 
queda de faturamento e de 
produção no parque indus-
trial, porém, continuaram 
compelidas à obrigatorieda-
de de pagamento de consu-
mo mínimo, em suas contas 
de energia elétrica, nos casos 
de contratação de Comer-
cialização e Distribuição de 
Energia Elétrica, o que sig-
nifica dizer que, na prática, 
pagariam mais do que o va-
lor efetivamente consumido.

Uma empresa do setor de 
fibra de vidro e termoplástico 
conseguiu junto ao Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, em recente acórdão 
publicado pela 15ª Câmara 
de Direito Privado, em sede 
de Agravo de Instrumento, a 
concessão de tutela antecipa-
da para, no sentido de permi-
tir que ela pague apenas pela 

energia elétrica efetivamente 
consumida, até dezembro de 
2020, ou até decisão definitiva 
a ser proferida nos autos prin-
cipais, o que representará para 
a empresa uma redução apro-
ximada de 50% no pagamento 
das faturas.

De acordo com a advoga-
da Sandra Lopes, sócia da 
Lopes & Castelo Sociedade 
de Advogados, escritório 
que representa a empresa, 
“ainda que seja notória a 
grave situação que vivemos, 
acreditamos que em muitas 
situações, não será possível 
chegar a um denominador 
comum de forma extraju-
dicial e, nesse caso, infeliz-
mente, a questão deverá ser 
levada ao judiciário, uma 
vez que em muitos casos 
os credores das obrigações 
se recusam a reconhecer a 
ocorrência de causa de ‘for-
ça maior’ que impede que 
os devedores cumpram suas 
obrigações, não porque que-
rem, mas por estarem impe-
didos por situação que não 
poderiam prever e que tam-
pouco podem administrar, 
como é o caso da pandemia”.
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A. A. PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 42.461.863/0001-06

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)

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

Demonstrações do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)

Alexandre de Araújo Abreu - Diretor presidente;
Salvador Liporace - Diretor administrativo e financeiro; 

Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor superintendente; 
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0

Despesas operacionais 31/12/19 31/12/18
Administrativas (254) (365)
Outras receitas/(despesas) operacionais 1.343 1.468

Total despesas operacionais 1.089 1.103
Resultado financeiro, líquido (1) 1

Lucro antes do IR e da contribuição social 1.088 1.104
Lucro líquido do exercício 1.088 1.104
Lucro líquido atribuído aos acionistas:
Controladores 770 633
Não controladores 318 471

Lucro por ação básico (em R$) 0,41 0,57

(Em R$ mil) Capital 
social

Reserva  
de capital

Prejuízo 
acumulado Total

Saldo em 31/12/2017 5.168 416 (9.887) (4.303)
Aumento de capital 414 (414) - -
Adiantamentos para futuro aumento de capital - 998 - 998
Lucro líquido do exercício - - 1.104 1.104
Saldo em 31/12/2018 5.582 1.000 (8.783) (2.201)
Aumento de capital 1.000 (1.000) - -
Adiantamentos para futuro aumento de capital - 2.858 - 2.858
Ajustes de exercícios anteriores - - 295 295
Lucro líquido do exercício - - 1.088 1.088
Saldo em 31/12/2019 6.582 2.858 (7.400) 2.040

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Companhia: A A.A. Participações 
S.A. (doravante denominada como “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital 
nacional fechado com sede social localizada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1204, sala 
605, parte, Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ. A Companhia tem por objeto a 
participação em empreendimentos de qualquer natureza e participação em outras so-
ciedades. 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 In-
ternacionais (International Accounting Standards Board - IASB). As demonstrações 
financeiras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação utilizadas 
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das de-

monstrações 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 recuperabili-
dade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, as estimativas do 
valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determina-
ção 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. A Companhia 
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 Companhia. Todas as informações 
apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo 
possível, exceto quando indicado de outra forma.

31/12/19 31/12/18
Ativo circulante 510 79
Caixa e equivalentes de caixa 464 56
Créditos tributários 46 21
Outros créditos - 2

Ativo não circulante 1.950 2.118
Realizável a longo prazo: Depósitos judiciais 1.906 2.074

Permanente: Investimentos 44 44
Total do ativo 2.460 2.197
Passivo circulante 18 2.265
Fornecedores 13 2.263
Tributos a recolher 5 2

Passivo não circulante 402 2.133
Provisão para contingências 143 1.874
Outros débitos 259 259

Patrimônio líquido 2.040 (2.201)
Capital social 6.582 5.582
Reservas de capital 2.858 1.000
Prejuízo acumulado (7.400) (8.783)

Total do passivo e patrimônio líquido 2.460 2.197

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/19 31/12/18
Lucro líquido do exercício 1.088 1.104
Ajustes por: Provisão para contingências (1.731) (4.320)

(643) (3.216)
(Aumento)/diminuição nas contas a receber 2 (2)
(Aumento)/diminuição nos créditos com ativos (25) (1)
(Aumento)/diminuição nos depósitos judiciais 168 (1)
Aumento/(diminuição) nos fornecedores (2.250) 2.247
Aumento nos tributos a recolher e parcelamentos 3 -
Aumento de outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 295 -

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (2.450) (973)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de investimento - -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.858 998
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 2.858 998
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 408 25
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 56 31
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 464 56

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.a670.505/0001-75 / NIRE nº 33.2.0793142-6

Convocação. Ficam convocados os sócios da ELOGROUP DESENVOL-
VIMENTO E CONSULTORIA LTDA., a reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se em 24 de junho de 2020 às 18:00 para deliberar 
sobre a inclusão de serviços no objeto social da Sociedade.Em razão da 
pandemia que assola o país(COVID 19), a assembleia será realizada por 
vídeo conferência, o endereço e senha para acesso serão informados aos 
cotistas por e-mail até 24 horas antes da realização da assembleia. E em 
caso de dúvidas o cotista poderá solicitar informações adicionais por telefo-
ne ou pelo e-mail contato@elogroup.com.br.br. Rio de Janeiro, 15/06/2020. 
Sonia Marilia Teixeira Faciroli - Diretora.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33.3.0029416-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE 
JUNHO DE 2020. Data, hora e local: 17 de junho de 2020, às 10 horas, na 
sede social localizada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Ataulfo de 
Paiva nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, na cidade e Estado do Rio 
de Janeiro. Convocação e Presença: Independentemente de Convocação, 
nos termos do § 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 
1976, com a presença unânime dos acionistas, conforme verificado no Livro 
de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Parente de 
Oliveira Alves e Secretário: Mariano Augusto Cristovão de Andrade. Ordem 
do Dia: 1 - Apreciação das contas dos administradores, exame e votação das 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 
31/12/2019. 2 - Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019. 
3- Reeleição dos membros do Conselho de Administração. 4 - Fixação da verba 
global anual para remuneração da administração da Companhia. 5 - Lavratura 
da ata. Deliberações tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas:
DELIBERAÇÃO Nº 1: Dispensada a leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço 
Geral e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2019 por já serem do conhecimento de todos os acionistas, 
sendo as contas dos administradores e demonstrações financeiras aprovadas 
sem ressalvas. O Balanço da Sociedade foi publicado no dia 20/05/2020 no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas 08 e 09 - parte V e no jornal 
Monitor Mercantil, páginas 05 e 06, na mesma data. DELIBERAÇÃO Nº 2:
Do lucro líquido do exercício de 2019, no valor de R$40.379,43 (quarenta mil, 
trezentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), as destinações 
foram as seguintes: (i) constituição da Reserva Legal correspondente a 5% 
(cinco por cento) do saldo, no valor de R$2.018,97 (dois mil e dezoito reais 
e noventa e sete centavos), (ii) destinação a título de Dividendos Mínimos 
Obrigatórios no valor de R$9.590,11 (nove mil, quinhentos e noventa reais e 
onze centavos), já provisionados em balanço, com pagamento a ser efetuado 
observando o prazo do Art. 205, § 3º, da Lei 6.404/73, e o saldo remanescente 
de R$28.770,34 (vinte e oito mil, setecentos e setenta reais e trinta e quatro 
centavos), foi deliberada a destinação à reserva de lucros. DELIBERAÇÃO 
Nº 3: Os acionistas deliberaram pela reeleição dos membros do Conselho de 
Administração, para o mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Assim, 
o referido órgão permanecerá com a seguinte composição: i) para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração, o Sr. MARCOS DUARTE SANTOS, 
com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro à Av. Ataulfo de 
Paiva, 204 – 10º andar (parte), Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22440-033, 
inscrito no CPF sob o n° 014.066.837-36; ii) para o cargo de Vice-Presidente do 
Conselho de Administração, o Sr. CLÁUDIO JOSÉ CARVALHO DE ANDRADE, 
com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro à Av. Ataulfo 
de Paiva, 204 – 10º andar (parte), Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22440-
033, inscrito no CPF sob o n° 595.998.045-20; e iii) o Sr. ANDRÉ PINES, com 
endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro à Av. Ataulfo de Paiva, 
204 – 10º andar (parte), Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22440-033, inscrito 
no CPF sob o n° 016.700.107-83, como Conselheiro. Os membros ora eleitos, 
presentes a este ato, individualmente, declaram que não estão condenados a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, conforme Termo de Posse lavrado em Livro próprio (Anexos). 
DELIBERAÇÃO Nº 4: Os administradores expressamente renunciam a qualquer 
direito ao recebimento de remuneração (honorários) no período para o qual foram 
reeleitos, com aprovação unânime dos acionistas. DELIBERAÇÃO Nº 5: Aprovar 
a lavratura da presente ata de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 
130 da lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente ata, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia 
e que segue assinada por todos e pelo presidente e secretário. Assinaturas: 
Acionistas: MARCOS DUARTE SANTOS (acionista e Presidente do Conselho 
de Administração); CLÁUDIO JOSÉ CARVALHO DE ANDRADE (acionista e 
Vice Presidente do Conselho de Administração) e ANDRÉ PINES (acionista e 
conselheiro do conselho de Administração). Diretores presentes: CARLOS 
EDUARDO PARENTE DE OLIVEIRA ALVES (DIRETOR PRESIDENTE); 
MARIANO AUGUSTO CRISTOVÃO DE ANDRADE (DIRETOR DE RELAÇÕES 
COM INVESTIDORES); FLAVIO JARCZUN KAC (DIRETOR). Certificamos que 
a presente é cópia fiel extraída do Livro próprio da Sociedade. Rio de Janeiro, 
17 de junho de 2020. Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves - Presidente da 
Mesa; Mariano Augusto Cristovão de Andrade - Secretário da Mesa.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. CIA ABERTA.
CNPJ Nº 05.495.546/0001-84. - NIRE: 33300271406.

Extrato Ata da Reunião do Conselho de Adm. 
Às 16h do dia 29/05/20, reuniram-se via videoconferência, os membros do CA 
da Cia, Srs. João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva, Gryecos Attom 
Valente Loureiro e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, secretariados pela Sra. 
Marcelle Vasconcellos, onde tomaram conhecimento das renúncias apresentadas 
pelos atuais membros da Diretoria da Cia, a saber, Srs. Ivan Luiz Modesto Schara, 
Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Marcel Juviniano Barros e Sra. Marilia de Oliveira 
Carmo. Os conselheiros agradeceram os membros da Diretoria pelos serviços 
prestados à Cia ao longo dos seus respectivos prazos de mandatos. Em razão 
das renúncia, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a eleição 
do Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio, brasileiro, casado, bacharel em 
economia, inscrito no CPF/ME sob nº 633.270.906-53, portador da carteira 
de identidade M2981614 – SSP/MG, para o cargo de Diretor Presidente e de 
Relação com Investidores, passando este a ser o responsável perante a RFB, e
da Sra. Marcelle Santos de Vasconcellos, brasileira, casada, advogada, inscrita 
no CPF/ME nº 115.021.217-94, titular da carteira de identidade 159.511, expedida 
pela OAB/RJ, para o cargo de Diretora sem designação específica, ambos com 
endereço profissional na R da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, RJ 
– RJ, para o cumprir o prazo remanescente do mandato até a primeira reunião 
do CA que se realizar após a AGO  de 2021. Nesta data toma posse os Diretores 
ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro 
societário, para os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes 
previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos 
requisitos previstos no art 1.011 da Lei n. 10.406/2002, no art 147 da Lei n. 6.404/76 
e na ICVM 367, de 29/05/2002. Adicionalmente, os conselheiros por unanimidade 
aprovaram: (i) o valor de R$ 10.000,00 como remuneração bruta mensal devida a 
cada membro do Conselho de Adm, tendo em vista a fixação, na Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária de 26/05/20, do montante global anual da remuneração 
do CA em até R$ 576.000,00; e, (ii) o valor de R$ 4.000,00 como remuneração 
bruta mensal devida a cada membro da Diretoria, tendo em vista a fixação, na 
AGOE de 26/05/20, do montante global anual da remuneração da Diretoria em até 
R$216.000,00. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro 
de Atas de Reuniões do CA da Litela. RJ, 29/05/2020. Jucerja nº 00003883324 em 
16/06/2020 – Bernardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. Cia Aberta.
CNPJ 00.743.065/0001-27. - NIRE: 33.300.161899.
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Adm.

Às 15h do dia 29/05/20, reuniram-se via videoconferência, os membros do 
Conselho de Adm da Cia, Srs. João Ernesto de Lima Mesquita, Arthur Prado Silva, 
Gryecos Attom Valente Loureiro e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, secretariados 
pela Sra. Marcelle Vasconcellos, onde tomaram conhecimento das renúncias 
apresentadas pelos atuais membros da Diretoria da Cia, a saber, Srs. Ivan Luiz 
Modesto Schara, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Marcel Juviniano Barros e Sra.
Marilia de Oliveira Carmo. Os conselheiros agradeceram os membros da Diretoria 
pelos serviços prestados à Cia ao longo dos seus respectivos prazos de mandatos. 
Em razão das renúncia, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram aprovar a 
eleição do Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio, brasileiro, casado, bacharel 
em economia, inscrito no CPF/ME sob o nº 633.270.906-53, portador da carteira 
de identidade  M2981614 – SSP/MG, para o cargo de Diretor Presidente e 
de DRI, passando este a ser o responsável perante a RFB, e da Sra. Marcelle 
Santos de Vasconcellos, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/ME 
sob o nº 115.021.217-94, titular da carteira de identidade nº 159.511, expedida 
pela OAB/RJ, para o cargo de Diretora sem designação específica, ambos com 
endereço profissional na R da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, RJ 
– RJ, para o cumprir o prazo remanescente do mandato até a primeira reunião 
do CA que se realizar após a AGO de 2021. Nesta data toma posse os Diretores 
ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no devido livro 
societário, para os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes 
previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos 
requisitos previstos no art 1.011 da Lei n. 10.406/2002, no art 147 da Lei n. 6.404/76 
e na ICVM 367, de 29/05/2002. Adicionalmente, os conselheiros por unanimidade 
aprovaram: (i) o valor de R$ 10.000,00 como remuneração bruta mensal devida a 
cada membro do CA, tendo em vista a fixação, na AGOE de 26/05/20, do montante 
global anual da remuneração do Conselho de Adm em até R$ 576.000,00; e, (ii) 
o valor de R$ 4.000,00 como remuneração bruta mensal devida a cada membro 
da Diretoria, tendo em vista a fixação, na AGOE de 26/05/20, do montante global 
anual da remuneração da Diretoria em até R$288.000,00. Atesto que a deliberação 
acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
de Adm da Litel. RJ, 29/05/20. Jucerja em 09/06/2020 sob nº 00003881385 – 
Bernardo Feijo Berwanger – Secretário Geral.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

Ata da RCA realizada em 21/05/2020. 1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada em 
21/05/2020, às 11h, por meio de sala virtual no aplicativo Zoom, de acordo com a disposição 
da Medida Provisória nº 931, de 30/03/2020, que permite que a votação e participação dos 
acionistas nas assembleias das sociedades seja feita à distância. 2. Convocação: Dispensada 
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia.. 
3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, 
que convidou o Sr. Haroldo Nogueira Solberg para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
a respeito (i) da aprovação para assinatura do 2º Termo Aditivo ao contrato de financiamento 
mediante a abertura de crédito nº 14.2.0390.1 (“Empréstimo”), celebrado no dia 17/07/2014 entre 
o BNDES (“BNDES”), OceanPact Navegação Ltda. (“OCP NAVEGAÇÃO”), na qualidade de 
beneficiária e com a interveniência da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“OCP SERVIÇOS”); 
cujo os termos e condições do aditivo segue anexado à presente Ata que objetiva a suspensão 
pelo período de 6 meses do pagamento das parcelas habituais e dos respectivos juros 
remuneratórios dos Subcréditos “A1”, “A3”, “A4”, “B1” e “B3” do Empréstimo; (ii) da autorização 
para os integrantes da Diretoria da Cia. tomarem todas as providências e celebrarem todos 
os instrumentos necessários para a implementação da operação descrita nos item (i) acima. 
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram: (i) Aprovar a assinatura do 2º Termo Aditivo ao contrato de 
financiamento mediante a abertura de crédito nº 14.2.0390.1, celebrado no dia 17/07/2014 entre 
o BNDES e a OCP NAVEGAÇÃO, com a interveniência da OCP SERVIÇOS na qualidade de 
fiadora; aditivo esse anexado à presente Ataque pretende a suspensão pelo período de 6 meses 
o pagamento das parcelas habituais e dos respectivos juros remuneratórios dos Subcréditos 
“A1”, “A3”, “A4”, “B1” e “B3” do Empréstimo; (ii) Autorizar os integrantes da Diretoria da Cia., 
na forma do Estatuto Social, a tomarem todas e quaisquer providências e a celebrarem todos 
e quaisquer instrumentos necessários para a implementação da operação descrita no item (i) 
acima, incluindo, mas não se limitando à negociação e celebração do aditivo e se necessário 
dos ajustes nos Instrumentos de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Conta Vinculada, bem 
como quaisquer contratos/documentos necessários à formalização da operação descrita nos 
item (i) acima; 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se 
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, sendo autorizada sua 
lavratura na forma de sumário. Rio de Janeiro, 21/05/2020. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de 
Andrade - Presidente. Haroldo Nogueira Solberg - Secretário. Conselheiros Presentes: Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Fernando José de Oliveira 
Pires dos Santos. Jucerja nº 3882916, em 15/06/20. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Empresas deverão mais aos bancos
Segundo semestre 
representará 
aumento de 
30% das dívidas 
bancárias

Os cinco maiores bancos 
do País (Itaú; Bradesco; San-
tander; Banco do Brasil e Cai-
xa Econômica Federal) reser-
varam mais de R$ 30 bilhões 
para cobrir potenciais perdas 
com devedores duvidosos no 
1º trimestre de 2020. Trata-se 
do 2º maior valor já registrado 
num trimestre, segundo le-
vantamento da Economática. 
O valor é R$ 10 bilhões maior 
do que igual período em 2019.

“O provisionamento dos 
bancos no Brasil para De-
vedores Duvidosos deverá 
saltar para R$ 40 bilhões no 
2º trimestre de 2020, uma 
vez que pequenas, médias e 
grandes empresas de todo o 
país estão entrando em co-
lapso financeiro. A quantida-

de de pedidos de Recupera-
ção Judicial no período de 12 
meses entre julho/2020 a ju-
lho/2021 pode chegar a 5 mil 
empresas, o que continuará a 
impactar no provisionamen-
to dos bancos” calcula Cidi-
naldo Boschini, especialista 
em Recuperação Judicial de 
empresas e sócio-diretor da 
Cronos Capital.

Os montantes são regis-
trados na chamada PDD 
(Provisão para Devedores 
Duvidosos) – uma espécie 
de “fundo” que os bancos 
deixam reservado para se 
proteger em caso de possí-
veis calotes de seus clientes. 
No 1ª trimestre, o Itaú Uni-
banco lidera como o banco 
com maior o provisiona-
mento: R$ 10,8 bilhões. Em 
seguida aparecem Brades-
co (R$ 7,3 bilhões), Banco 
do Brasil (R$ 6,6 bilhões), 
Santander (R$ 3,5 bilhões) 
e posteriormente Caixa Eco-
nômica Federal.

Devido a pandemia do 
Covid-19, o Banco Central 
estima queda de 5,12% do 
PIB brasileiro para o ano de 
2020, conforme recente le-

vantamento do Banco Cen-
tral junto a economistas de 
várias instituições financei-
ras. Algumas destas possuem 
previsão mais alarmante, e 
estimam que a queda do PIB 
pode chegar a 8%.

Oportunidade

Atentos a essa movimen-
tação de mercado, Cidinal-
do Boschini e um grupo de 
sócios fundaram há um ano 
a primeira empresa de inves-
timentos do Centro-Oeste 
especializada na negociação 
e compra de ativos estressa-
dos, créditos não performa-
dos (Non Performing Loan 
- NPL) junto a instituições 
financeiras privadas, a Cro-
nos Capital.

Segundo ele, o objetivo 
da Cronos Capital é a com-
pra de créditos não perfor-
mados (dívidas) de institui-
ções financeira privadas, que 
tenham alguma garantia, de 
preferência de bem imóveis. 
“O nosso objetivo é gerar va-
lor, tanto os bancos privados 
que receberão parte de um 
crédito tido como perdido, 

como para o devedor pessoa 
física ou pessoa jurídica que 
tem uma nova chance de re-
negociar seu débito e se re-
estruturar financeiramente, 
assim como pagar a Cronos 
Capital com um imóvel”, diz 
Cidinaldo.

Carteira

Com apenas 12 meses de 
operações, a Cronos Capital 
já realizou negócios de mais 
de R$ 40 milhões e a previ-
são é quase que triplicar esse 
valor nos próximos 12 me-
ses. “Esperamos chegar até 
o fim do ano de 2020 com 
carteira superior a R$ 100 
milhões de ativos estressa-
dos. As operações são feitas 
com capital próprio”, revela 
Cidinaldo.

O tamanho do mercado de 
dívidas em aberto no Brasil 
– de pessoas físicas e empre-
sas no Brasil – é estimada 
em cerca de R$ 600 bilhões, 
mas, se considerados os dé-
bitos acumulados nos últi-
mos 15 anos, chega a quase 
R$ 1 trilhão, segundo dados 
do Banco Central.

Time multidisciplinar

Com sede em Goiânia-
GO, a empresa atua em todo 
Brasil. Cidinaldo Boschini 
revela que apesar do grande 
potencial, ainda é peque-
no no Brasil o número de 
empresas especializadas na 
compra de crédito não per-
formado, especialmente com 
foco em ativos imobiliários. 
“Também compramos imó-
veis de pessoas físicas ou 
jurídicas que estejam com 
dificuldades financeiras e 
precisam de liquidez”.

A opção em trabalhar 
com a compra de dívidas 
que tenham imóveis como 
garantia se dá pela exper-
tise acumulada pelos só-
cios da Cronos. Além de 
Cidinaldo Boschini, que é 
empreendedor serial e es-
pecialista em Recuperação 
Judicial de empresas, onde 
já renegociou mais de R$ 
15 bilhões de dívidas ao 
longo dos últimos 15 anos; 
integram o corpo societário 
da empresa Pedro Toledo 
França que juntamente com 
Thiago Castro, fazem parte 

da 2º geração do grupo fa-
miliar Joule, onde possuem 
participação em projetos 
imobiliários como o Hos-
pital Órion, shopping cen-
ters, incorporações e lote-
amentos e, por fim, Felipe 
Pinho, outro player expe-
riente do setor imobiliário, 
conselheiro do Secovicred, 
2º geração da Tropical Ur-
banismo, tendo seu grupo 
familiar desenvolvido di-
versos projetos imobiliá-
rios no Centro-Oeste, como 
o Hospital Órion, shoppin-
gs centers, incorporações e 
loteamentos.

“Investir nesse segmento 
de ativos estressados requer 
um conjunto complexo de ha-
bilidades e estratégias. Faze-
mos uma avaliação profunda 
de cada ativo, análise esta ju-
rídica, mercadológica, econô-
mica e financeira. Possuímos 
um entrosamento e confiança 
muito grande dentro da socie-
dade, uma vez que já possuí-
amos outros negócios desen-
volvidos em conjunto, o que 
faz toda a diferença em nosso 
negócio”, conta Pedro França, 
um dos sócios da Cronos.




