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O Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União
(MP-TCU) pediu a abertura de
investigação para apurar possível
superfaturamento na compra, sem
licitação, de matéria-prima produção de cloroquina e hidroxicloroquina. O procurador Lucas Furtado
pede que seja averiguada a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro no caso.

Entre março e abril, o Exército
aumento em 84 vezes o volume de
produção de medicamentos. Bolsonaro falou em diversas ocasiões
que ordenara à Força Armada a
fabricação de cloroquina. O presidente é um ferrenho defensor do remédio, embora não existam provas
de que ele é eficaz no tratamento
da Covid-19 e quase todos os países, inclusive os Estados Unidos,
tenham abandonado seu uso.
Em 15 de maio, a coluna Fatos &
Comentários alertou, na nota “Grana”: “A defesa a qualquer custo do
uso da cloroquina, que vai contra
as pesquisas até agora realizadas,
ultrapassa a fronteira da desinformação e da ideologia. Deve ter dinheiro metido nisso.”

Ronaldo
Ferraz

Rio de Janeiro, sexta-feira,
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MP pede a TCU
que investigue
superfaturamento
na cloroquina
Denúncia da produção
do medicamento pelo
Exército sem licitação
envolve Bolsonaro

Ronaldo Ferraz e Sérgio Braga, página 4
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Brasil, um país
devastado pelos
desmandos e
autoritarismo
Paulo
Alonso,
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No documento enviado ao TCU,
o procurador Furtado menciona
reportagens que indicaram que
durante um ano o preço pago pelo
Comando do Exército pela matéria
prima aumentou seis vezes. “Embora o possível aumento do custo
dos insumos, do transporte e do
dólar possam ter influenciado o
aumento do preço, ainda assim adquirir o produto por um valor seis
vezes maior numa compra sem licitação, a meu ver, representa um
forte indício de eventual superfatu-

ramento, situação que merece ser
devidamente apurada pelo controle
externo da administração pública”,
destaca o membro do MP.
“No caso da fabricação em massa de medicamento que não se
comprova eficaz para o tratamento
da Covid-19, resulta num desperdício de recursos públicos que deve
ser devidamente apurado, e os responsáveis penalizados na forma da
lei, especialmente se há suspeitas
de superfaturamento na aquisição
de insumos”, afirma o procurador.

Atividade econômica desaba 15% em relação a 2019
Analistas acham
que pior já passou,
mas PIB deve cair
7,4% no ano

A atividade econômica registrou
forte queda em abril. O Índice de
Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) apresentou retração de 9,73% em abril em relação a
março deste ano. Foi a maior queda
mensal da série histórica, iniciada
em janeiro de 2003.

O indicador foi afetado pelas
medidas de isolamento social. Mas
a economia já não vinha bem antes disso: em janeiro, houve estagnação (crescimento de apenas
0,06%), e em fevereiro a expansão
se limitou a 0,31%. Em março, com
os primeiros efeitos das medidas
para conter a pandemia, houve recuo de 6,16%, sempre em comparação com o mês anterior.
Na comparação entre abril deste ano e abril de 2019, a retração
chegou a 15,09%. Em 12 meses encerrados em abril, o indicador apresentou queda de 0,52%. No ano, o
IBC-Br acusou retração de 4,15 %.
Na opinião dos analistas do

Ipea propõe abono salarial
emergencial durante pandemia
Tornar o abono salarial (PIS)
uma medida emergencial enquanto durar a pandemia é proposto
no estudo divulgado pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). A medida prevê a adição de
R$ 5 bilhões anuais nos gastos já
previstos para o benefício, considerando 2020 e 2021, um acréscimo
de cerca de 25% na despesa total.
Presente no estudo intitulado
“Perfil dos beneficiários do abono
salarial no Brasil e proposta emergencial no contexto da Covid-19”,
desenvolvido pelos pesquisadores
Sandro Pereira, Brunu Amorim e
Felipe Mendonça, a proposta surgiu a partir da verificação sobre o
alcance do programa de abono salarial na análise do perfil dos beneficiários.
Com a utilização da base já existente de beneficiários do abono
salarial, não seria necessária uma
nova engenharia operacional. Assim, o governo não precisaria gastar com implementações extras de
sistemas para que os recursos che-

gassem ao trabalhador.
Desde sua criação, o valor anual
do benefício era de um salário mínimo para todos os trabalhadores que
cumpriam as exigências de acesso.
Essa regra só foi modificada por
meio da Medida Provisória 665, de
30 de dezembro de 2014, e depois
pela Lei 13.134, de 16 de junho de
2015. Pelas regras atuais, o cálculo
do benefício é feito na proporção
de 1/12 avos do salário mínimo por
cada mês de trabalho registrado no
ano de referência.
Dentro das regras atuais são gastos anualmente em torno de R$ 20
bilhões, algo próximo a 0,3% do
Produto Interno Bruto, depositados
em parcela única com diferentes
valores até o teto de um salário mínimo para mais de 20 milhões de
trabalhadores. A proposta prevê um
retorno às regras anteriores à MP
665/2014, garantindo o teto do benefício de um salário mínimo a todos os trabalhadores que cumprem
os requisitos.

Mitsubishi UFJ Financial Group
(MUFG), o pior mês em termos de
contração pode ter sido abril, com
o impacto total das medidas de distanciamento social. “Alguns indicadores de atividade coincidentes
em maio sugerem um crescimento
moderado, como confiança de empresas e consumidores, tráfego de
caminhões nas rodovias com pedágio e produção & vendas de veículos”, assinalam.
“Certamente, esse possível crescimento não significa recuperação,
uma vez que o nível de atividade
econômica diminuiu significativamente em abril, levando a uma base
de comparação fraca. A reabertura

gradual de alguns segmentos da
atividade econômica em algumas
cidades e estados do Brasil também
abre espaço para algum crescimento em junho. Mas não mudamos
nossa avaliação de que o PIB do
segundo trimestre possa mostrar
contração de 12% em relação ao
primeiro trimestre”, analisam.
“Com o controle gradual e contínuo da Covid-19 durante o segundo semestre deste ano, há espaço
para a retomada do crescimento do
PIB, que atenua um pouco o ritmo
de contração esperado para todo o
ano, embora ainda possa ser bastante profundo (-7,4%)”, finaliza o
MUFG.

Queiroz preso em casa de advogado
dos Bolsonaro não abala mercado
Fabrício Queiroz, ex-assessor
do hoje senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ) e amigo e faztudo do presidente Jair Bolsonaro,
foi preso pela polícia no início da
manhã desta quinta-feira em Atibaia, interior de São Paulo. Ele foi
levado para o Rio de Janeiro e cumprirá prisão preventiva no presídio
de Bangu.
Queiroz foi localizado em uma
casa que pertence a Frederick Wassef, advogado de Flávio e Jair Bolsonaro. A ação faz parte da Operação Anjo, que investiga a chamada
rachadinha, em que servidores da
Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj) devolveriam parte dos seus
vencimentos ao então deputado estadual Flávio Bolsonaro.
A necessidade de prisão de
Queiroz foi justificada pelo Ministério Público em razão do entendimento de que ele continuava cometendo crimes, estava fugindo e
interferindo na coleta de provas.
João Beck, assessor de investimentos e sócio do escritório de

renda variável BRA, avalia que o
simples ato da prisão do Queiroz
não trouxe grandes turbulências
no mercado. “É mais um capítulo
na investigação para piorar a relação do governo entre o Executivo
e STF. Isso pressiona o dólar, que
está subindo. Mas é preciso lembrar
que ontem (quarta) mesmo tivemos
uma decisão de política monetária
de baixar taxa de juros. A gente tá
caminhando para o menor nível de
taxa de juros no Brasil que se tem
na história. Então, isso também
reforça uma pressão do dólar para
cima.”
“O risco político que afeta os
mercados tem sido cada vez menor
desde aquela divulgação da gravação da reunião ministerial. Desde
aquela gravação e com a aproximação do Centrão, o mercado tem se
desligado um pouco dessas notícias
políticas, que têm afetado menos.
Prisão pode ser agravante, mas é
muito pouco perto de tudo que tem
acontecido nas últimas semanas”,
afirma Beck.

Maia sobre ida de
Weintraub para
BM: lembrem
Votorantim
“Não quero discutir os motivos da
minha saída, não cabe. O importante
é dizer que recebi o convite para ser
diretor de um banco, eu já fui diretor de um banco no passado, volto
ao mesmo cargo, porém, no Banco
Mundial. O presidente já referendou. Com isso, eu, a minha esposa,
os nossos filhos, e até a nossa cachorrinha, Capitu, a gente vai ter a
segurança que hoje me está deixando preocupado”, afirmou Abraham
Weintraub, ao confirmar sua saída
do Ministério da Educação.
A demissão foi comemorada na
Câmara dos Deputados e no Senado
e teve aplausos de quase a totalidade da sociedade. Perguntado sobre
a ida de Weintraub para o Banco
Mundial (BM), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
lembrou do passado do economista
no Banco Votorantim, “que quebrou em 2009”. Página 3

Projeto que susta
dívida do Fies
durante pandemia
vai a sanção
O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação da
proposta que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes
ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante o estado de
calamidade pública relacionado
ao coronavírus.
Os deputados rejeitaram três
destaques que pretendiam alterar o
substitutivo do Senado para o Projeto de Lei 1079/20, do deputado
Denis Bezerra (PSB-CE). A matéria será enviada à sanção, segundo
a Agência Câmara de Notícias.
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Estranhas coincidências na terra onde a elite não dá bola para o povo
Uma frase marcante do decano
Carlos Lessa, que acaba de nos deixar abatido pela pandemia que nos
assola, dá bem o sentimento geral
na terra da jabuticaba e do juro pornográfico: “A elite atual é igual à
elite do passado e não dá bola para
o povo, não busca mais o desenvolvimento das forças produtivas, mas
apenas seu próprio enriquecimento
pessoal.”
Pois bem, estima-se que 18%
dos cariocas tiveram que buscar o
auxílio emergencial do Governo
Federal para evitar passar fome.
Isso dá bem o tamanho do abaca-

xi que nossas elites endinheiradas nos meteram. Assim também,
cerca de 14 mil trabalhadores
comprovadamente sem renda receberam o benefício do auxílio
emergencial, na primeira leva da
liberação de recursos na terra do
açúcar, portanto, estavam fora do
CadUnico e eram os novos informais que a crise sanitária fez surgir.
Autônomo não exige melhores
salários, não faz greve nem exige
melhores condições de trabalho,
ao autônomo ninguém tem que
dar garantia alguma. A glamori-

zação midiática da informalidade
não é a troco de nada: essa tragédia neoliberal que querem nos
empurrar como “empreendedorismo” na realidade é INFORMALIDADE!!
Em países periféricos, o liberalismo econômico, tão aclamado por alguns políticos e economistas banqueiros, transforma o
Brasil em um país importador de
manufaturados, destrói as nossas
indústrias e empregos, fazendo
com que milhões de pessoas tenham que se atirar na informalidade para sobreviver.

Autônomo não exige
melhores salários,
não faz greve nem
critica condições de
trabalho
Segundo estudo do Ibre/FGV,
38% dos empresários reduziram
jornada de trabalho. Menos de 10%
das empresas de serviços operam
normalmente, e a indústria pro-

jeta voltar à normalidade apenas
em 2021. Isso mostra que, muito
provavelmente, o nível de pedidos
de recuperação judicial e falências
tende a explodir no segundo semestre de 2020.
“É aprender com tudo o que foi
feito e também com tudo que deixou de ser feito, como rasgar o caminho da esperança que lateja, que
lateja, na frágua da paciência operária”, nos ensina o poeta Thiago
de Mello. Vida que segue.

 Ranulfo Vidigal
Economista.

Os Correios no Brasil, um país devastado pelos desmandos e autoritarismo
pós-pandemia
No período que se seguirá à pandemia, algo sobre o que não há dúvida é a utilização cada vez mais
intensa do comércio eletrônico. O
isolamento social imposto às pessoas as obrigou a lançar mão de
serviços de delivery e a adquirir à
distância produtos que normalmente eram comprados diretamente em
lojas físicas. E a comodidade trazida por essa alternativa tende a permanecer para muitas pessoas.

Milhares de
empresas dependem
da infraestrutura
postal pública
Neste contexto, a estrutura de logística provida pelos Correios para
os operadores de comércio eletrônico será fundamental, por diversas
razões, entre as quais o fato de cobrir todo o país e de ser uma estrutura pública com regras aplicáveis
a todos os operadores.
Manter e fortalecer essa infraestrutura é uma decisão estratégica que
deveria se sobrepor à intenção de
privatização manifestada pela área
econômica do governo. Afinal, tal
infraestrutura será muito mais útil ao
mercado e ao governo se permanecer
operando normalmente.
Se o Executivo federal não perceber isso, será importante que o
Congresso Nacional saiba proteger
a infraestrutura postal pública, a
bem das milhares de empresas que
dependem dos Correios para levar
seus produtos a todo o país e dos
milhões de brasileiros que se beneficiam da capilaridade do serviço
postal, que supera distâncias e dificuldades logísticas para chegar a
todos os municípios.
Um país como o Brasil, com
suas dimensões continentais e suas
grandes diferenças regionais, tem
num correio público e presente
uma infraestrutura pública muito
valiosa para apoiar a recuperação
econômica que deverá se dar no
pós-pandemia, especialmente no
que se refere a oferecer a base para
o surgimento e desenvolvimento de
novos negócios de comércio eletrônico. Proteger e fortalecer essa infraestrutura, em vez de desmontála, só fará bem aos brasileiros.

 Marcos César Alves Silva
Vice-presidente da Associação dos
Proﬁssionais dos Correios (Adcap).

A gripezinha está alcançando
um número histórico no Brasil
e chegando à casa do milhão.
O Centrão, poderoso, emplaca
mais um nome. Agora, à frente
do recém-recriado Ministério
das Comunicações, que, desde
ontem (17), tem como titular o
deputado federal Fábio Faria,
em seu quarto mandado pelo
Rio Grande do Norte – um político habilidoso, educado e bem
relacionado com os integrantes
dos Três Poderes.
O ainda ministro da Educação está esvaziando suas gavetas e arrumando suas malas
para deixar a Pasta, mas pode
ganhar a diretoria executiva no
Banco Mundial, como prêmio
pela sua defenestrada atuação
à frente do MEC. E Fabrício
Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro foi preso, nesta quinta-feira,
em Atibaia, São Paulo.
Já o Supremo Tribunal Federal, por seus ministros, manteve atuação das mais dignas e
honrosas à favor do Estado Democrático de Direito, zelando
pela liberdade de imprensa e,
principalmente, resguardando
os princípios de autonomia que
devem resguardar os poderes
da República, salientando sempre, em seus votos, que ninguém
está acima da Carta Magna.
Em julgamento que começou na última quarta-feira, os
ministros do STF, de goleada,
votaram a favor da continuidade do inquérito das fake news,
que apura a disseminação de
notícias falsas e ameaças a integrantes da corte. Os votos
dos ministros Alexandre de
Moraes, relator do inquérito
no STF, Luís Roberto Barroso,
Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen
Lúcia, Ricardo Lewandowski
e Gilmar Mendes acompanharam o entendimento do relator,
ministro Edson Fachin, de que
não cabe habeas corpus contra
decisão de um integrante da
Corte. Com o placar obtido, fica
autorizado o prosseguimento
das investigações.
Os magistrados, em seus extensos e contundentes votos,
entenderam e provaram com
argumentos e se utilizando de
jurisprudências que o inquéri-

to tem como alvo manifestações
de “risco efetivo” ao próprio
tribunal e a seus integrantes e
reafirmaram o direito do Ministério Público e dos advogados
de defesa de acompanharem a
apuração.
Esse inquérito incomoda sobremaneira o presidente Bolsonaro, sem partido, pois mira em
políticos, empresários e blogueiros apoiadores do mandatário
da Nação, todos eles investigados por suspeitas de integrarem
uma rede para disseminação de
notícias falsas e ameaças contra
os ministros do Supremo.

Não é possível que,
com tantas provas,
Rodrigo Maia, não
coloque impeachment
em pauta
Foi, inclusive, nesse inquérito que o ministro da (des)Educação precisou dar explicações
após ser divulgado o vídeo da
reunião ministerial, do dia 22
de abril, no Planalto, em que ele
defendia a prisão de ministros
do STF: “Botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.” Aliás, no último
domingo, esse mesmo personagem folclórico defendeu, na Esplanada dos Ministérios, idêntico pensamento, em mais uma
manifestação antidemocrática,
que pregava o fechamento do
STF, do Congresso Nacional e
ataques a seus integrantes e à
imprensa livre.
Mas não foi somente essa goleada do STF que marcou esta
semana. Por 9 votos a 1, essa
mesma Corte Suprema decidiu
manter o ministro da Educação
(sempre ele...) no inquérito das
fake news, negando-lhe ação
de habeas corpus apresentada
pelo ministro da Justiça, André
Mendonça, que pedia a exclusão
de Weintraub da investigação.
O ministro Alexandre de Moraes não votou porque se declarou
impedido, e o ministro Marco
Aurélio Mello foi o único voto
contrário, sob a alegação de que

o habeas corpus é “ação constitucional voltada a preservar
a liberdade de ir e vir do cidadão”.
O habeas corpus em favor
de Weintraub também tinha
como objetivo beneficiar outros
investigados no inquérito das
fake news, como empresários,
blogueiros e ativistas que foram
alvo de ofensiva da Polícia Federal recentemente.
Ao defender a legalidade do
inquérito, Alexandre de Moraes, relator, sublinhou que as
investigações sob o comando
do STF não miram críticas aos
ministros, mas ameaças de atos
violentos contra os integrantes
do tribunal. Ainda segundo o
magistrado, foi identificado no
inquérito um plano de atentando contra um dos ministros, que
contava com horários de voos
e da sua rotina. A investigação,
ainda de acordo com Moraes,
identificou um segundo plano
de ataque que incluía uma planta arquitetônica do STF, além
de ameaças de estupro a filhas
dos integrantes do STF.
Durante a sessão, Moraes citou algumas das mensagens que
se tornaram alvo do inquérito,
como a publicação de uma advogada do Rio Grande do Sul
que citava o estupro de filhas
dos ministros do STF e uma outra publicação que se referia a
“atirar à queima-roupa” contra
os integrantes do tribunal.
Em seu voto, o vice-presidente do STF, Luiz Fux, afirmou
que os atos cometidos contra a
corte são gravíssimos, como se
fossem “germe do terrorismo”.
Acrescentando: “Temos que
matar no nascedouro esses atos
abomináveis que têm sido praticados contra o Supremo Tribunal Federal.” Em seu turno, o
ministro Edson Fachin, relator
da ação que questiona o inquérito, defendeu a imposição de
regras à investigação, como o
acompanhamento das investigações pelo MP, o acesso ao inquérito pela defesa dos investigados e a exclusão da apuração
de reportagens jornalísticas e
manifestações particulares de
pessoas na internet.
O STF julgou a legalidade
do inquérito aberto em março
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do ano passado pelo presidente
da corte, ministro Dias Toffoli,
após o tribunal se tornar alvo de
críticas nas redes sociais.
E como se não bastasse, Fabrício Queiroz, ex-assessor e
ex-motorista do senador Flávio
Bolsonaro foi preso, nesta quinta-feira, em Atibaia, São Paulo.
O mandado de prisão preventiva – sem prazo para acabar – foi
expedido pela Justiça do Rio de
Janeiro, num desdobramento da investigação que apura o
esquema de rachadinha, na Assembleia Legislativa do estado.
Nesse esquema, segundo a
investigação, funcionários de
Flávio, então deputado estadual, devolviam parte do salário, e
o dinheiro era lavado por meio
de uma loja de chocolate e através do investimento em imóveis.
Queiroz foi preso quando estava
em um imóvel de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro. Na quarta-feira, Wassef
estava no Palácio do Planalto,
na cerimônia de posse do novo
ministro das Comunicações.
O senador Flávio Bolsonaro
disse, por uma rede social, que
encara “com tranquilidade os
acontecimentos de hoje”.
Em setembro de 2019, o advogado Wassef disse ao programa Em Foco que não sabia
o paradeiro de Queiroz e que
não era advogado dele. Um caseiro do imóvel disse à polícia,
entretanto, que o ex-assessor se
encontrava nesse endereço havia um ano. Na casa, em uma
parede sobre a lareira, havia
um cartaz do AI-5, ato institucional de 1968 que endureceu a
ditadura militar.
O cerco ao presidente Bolsonaro, filhos e amigos está cada
vez mais próximo. E não é possível que, com a robustez de
tantas provas, o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, não coloque o impeachment na pauta
da Casa. De fato, o Brasil encontra-se numa nau desgovernada,
com homens, sem ética e moral,
fingindo que atuam pelo Brasil.
Triste país chamado Brasil.
Vergonha no Brasil e no exterior.

 Paulo Alonso
Jornalista.
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Avulso (RJ) .............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados) ...........................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não reﬂetem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana
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No esconderijo da defesa
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Fratelli
Os restaurantes Fratelli, da Barra e do Leblon, que pertencem ao casal Bernadete Simonelli e Joaquim Moreira,
conseguiram uma proeza em tempos de crise: o delivery
dobrou e tiveram que contratar motoboys extras. Referência na comida italiana no Rio, entregou 850 pratos no
Dia das Mães e 740 no Dia dos Namorados. Fora que não
dispensou nenhum colaborador. “Somos uma família”,
diz Bernadette, “conheço cada integrante da equipe pelo
nome e tenho um apreço muito grande por cada atividade
desenvolvida”.

Música no Museu
Sérgio Costa e Silva continua trabalhando ativamente
com seus projetos de Música no Museu e Festival de
Harpas. Recentemente, no aniversário de 58 anos da Eletrobras, promoveu um concerto de harpas. O Rio Harp
Festival, patrocinado até 2019 pelo CCBB, deverá acontecer na versão virtual de 1º a 31 de agosto, com transmissão online pela TV Brasil-Absolute web e inaugurar
o Rádio Musica no Museu, no endereço radiomusicanomuseu.com

Memorias dos filhos dos exilados
Os filhos de 4 exilados na época da ditadura resolveram se reunir e lançar um livro no mês de novembro.
Serão relatos de suas vidas na Argélia. Moçambique,
Angola, Portugal entre outros. Estarão presentes na obra
Lula, Mariana e Pedro Arraes, Vanessa e Vanuza Campos, Cristina e Olga Mourthé, Eduardo Ferreira Lima,
além deste colunista.

Uana Etê
O Uana Etê, considerado um dos mais belos jardins
do mundo, em Engenheiro Paulo de Frontin, mobilizou a
comunidade de crocheteiras para gerar renda, em tempo
de crise. Elas estão confeccionando roupagem artística
para as árvores centenárias do jardim. Os músicos Cristina Braga e Ricardo Medeiros, que são os gestores do
local, conseguiram a plantação de um campo de azaleas e
lavandas que vão estar no auge da primavera. Com muita
criatividade, lançaram o ingresso resiliência, que pode
ser comprado antecipadamente pelo sympla para ajudar
na manutenção do paraíso eco cultural, e o ingresso gratidão, para todos os profissionais de saúde, garis, caminhoneiros, profissionais de correio e supermercado, de
segurança e limpeza visitarem o jardim gratuitamente no
mês de novembro.

Atendimento online – 1
A conceituada psicóloga Priscila Valério está atendendo online e triplicou seus atendimentos em meio à pandemia, onde o isolamento tem trazido alguns problemas
de depressão e ansiedade, entre outros. Ela possui uma
página com ótimas dicas sobre mente e comportamento,
além de lives semanais em seu Instagram @psicologapriscilavalerio.

Atendimento online – 2
O nutricionista Peterson Mendes também aderiu ao
atendimento online, com os objetivos de melhor desempenho no esporte ou emagrecimento, através de uma
dieta sem deixar de comer o que se gosta e usando um
aplicativo para o paciente com todas as informações necessárias. As consultas podem ser marcadas pelo nutricionistapeterson.com.br

Modernistas
O modernista Hospedagem e Arte de Thelma Innecco
e Lorena Coutinho, em Santa Teresa, completou sete
anos. São apenas cinco suítes decoradas em homenagem
ao movimento artístico Modernismo de 1922, como por
exemplo os quartos Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral,
Bispo do Rosário, com elementos de cada artista. Ao
lado da hospedagem, está uma linda galeria de arte que
sediou 70 exposições nos últimos anos.

Queiroz é
encontrado na
casa do advogado
da família
Bolsonaro

Causou estranheza o fato
de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro
quando deputado estadual
pelo Rio de Janeiro e envolvido em processo que apura
lavagem de dinheiro, peculato e organização, conhecido
como “rachadinha”, ser preso pela polícia na casa Frederick Wassef. advogado da
família Bolsonaro. Queiroz
está preso no complexo penitenciário de Bangu (RJ) e
sua mulher Márcia Oliveira
de Aguiar continua foragida
Também está sendo visto
como estranho o longo desconhecimento do local onde

Queiroz estava, uma casa em
Atibaia (SP), a mesma cidade em que a turma da Lava
Jata concentra sua atençao
no processo contra o ex-presidente Lula. Isso porque, a
filha de Olavo de Carvalho,
astrólogo e ‘guru’ do governo Bolsonaro, uma das
denunciantes de que o paradeiro de Queiroz conhecia o
endereço da casa em Atibaia.
“Desde abril eu sabia que ele
estava aqui”, revelou numa
live”.
No dia 20 de maio, ela e
o amigo Bruno Maia, candidato a deputado federal pelo
PSOL nas últimas eleições,
publicaram no Instagram
uma foto da fachada da casa
de Frederick Wassef no interior de São Paulo. Na legenda, informavam que Queiroz
estava escondido no local.
Reação do presidente

Em live feita nas redes

A guia e historiadora petropolitana Neyse de Aguiar
Lioy ganhou esta semana uma exposição sobre sua vida
no Facebook. Dividida em 3 partes, mostra o relevante
trabalho que desenvolveu não só como guia, mas na
regulamentação da profissão, na criação da primeira associação de guias e na preservação da cultura petropolitana.

Startup ajuda na gestão de loteamentos
Julian Tonioli, sócio da Auddas, foi investidor-anjo
na transação da statup Hent, que automatiza a gestão de
cobranças e oferece acesso a capital para proprietários e
compradores de loteamentos. A Hent levantou R$ 5 milhões em rodada liderada pelo fundo de venture Capital
Canary.

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

sobre o caso da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Aler ), envolvendo o exdeputado Flávio Bolsonaro.
STF

Ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF)
acreditam que a operação
policial que prendeu Fabrício Queiroz na casa de um
advogado da família Bolsonaro atingiu o coração do
governo e pode ter consequências imprevisíveis. Segundo informação da jornalista Mônica Bergamo, em
sua coluna no jornal Folha
de S.Paulo. um dos magistrados avalia que ela pode
resultar até na cassação do
senador Flávio Bolsonaro,
caso fique configurada quebra de decoro parlamentar,
por envolvimento em esquema de rachadinhas, ou
tentativa de obstrução da
Justiça.

Brasileiros devem cada vez mais
O número de brasileiros
com dívidas em cheque prédatado, cartão de crédito,
cheque especial, carnê de
loja, empréstimo pessoal,
prestação de carro e seguro
atingiu o percentual mais
alto da história em junho,
aponta a Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC).
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), que avaliou a proporção de famílias
endividadas, diz que a alta
chegou a 67,1%, renovando
o maior patamar da série –
iniciada em janeiro de 2010

–, registrado, até então, em
abril deste ano (66,6%). O
índice apresentou aumento
mensal de 0,6 ponto percentual e anual de 3,1 pontos
percentuais. A pesquisa foi
divulgada nesta quinta-feira
pela CNC.
O presidente da CNC,
José Roberto Tadros, explica que a nova alta do
endividamento indica que
as famílias estão demandando mais crédito do sistema
bancário, seja para pagar
dívidas e despesas correntes ou mesmo manter algum
nível de consumo. “Apesar
do contexto negativo em
relação ao mercado de tra-

balho e à renda, a inflação
controlada e a queda da taxa
Selic são fatores que podem favorecer o poder de
compra dos consumidores.
Além disso, as transferências emergenciais do coronavoucher” também impactam positivamente a renda e
o consumo, especialmente
dos itens considerados essenciais”, avalia Tadros,
reforçando a importância da
ampliação do acesso ao crédito a custos mais baixos e
do alongamento dos prazos
de pagamento das dívidas,
“neste momento de incertezas sobre a recuperação da
economia no pós-crise”.

O número de famílias
com dívidas ou contas em
atraso chegou a 25,4% em
junho, atingindo o maior nível desde dezembro de 2017
e registrando crescimento
nas bases mensal (+0,3 ponto percentual) e anual (+1,8
ponto percentual).
Já o total de famílias que
declararam não ter condições de pagar suas contas
ou dívidas em atraso e que,
portanto,
permaneceriam
inadimplentes chegou a
11,6% – patamar mais alto
desde novembro de 2012.
O indicador também apresentou aumento mensal (+1
ponto percentual

Weintraub gostará
de Washington?

Trump perde em
política imigratória

mocrata Barack Obama, foi
ilegal.

Lula volta a pedir
impeachment

O décimo ministro a deixar o governo de Jair Bolsonaro (sem partido), o economista Abraham Weintraub,
trocará o Ministério da Educação por um cargo de diretor-executivo do grupo de
países que o Brasil lidera no
Banco Mundial.
Ele receberá um salário de US$ 250 mil ao ano
(cerca de R$ 1,34 milhão,
em valores de desta quintafeira). Talvez o valor dado
pela transferência de atividade seja suficiente para
suportar morar em Washington que, a exemplo de
Brasília tem a importância
política e administrativa de
Brasília, cidade que tanto
despreza.

A Suprema Corte dos Estados Unidos, por 5 votos
a 4 dos seus juízes, impôs
um grande revés às políticas
imigratórias rigorosas do
presidente Donald Trump,
ao rejeitar, nesta quintafeira, a tentativa do governo
de encerrar um programa
que protege da deportação
centenas de milhares de
imigrantes que entraram no
país ilegalmente na infância.
Foram mantidos os veredictos de instâncias inferiores segundo os quais a decisão de 2017 de Trump de
rescindir o programa Ação
Adiada para a Chegada de
Crianças (Daca), criado em
2012 por seu antecessor de-

Senado e adiamento
das eleições

O ex-presidente Lula
voltou a defender o impeachment do presidente Jair
Bolsonaro durante entrevista à Rádio Arapuan, da
Paraíba, nesta quinta-feira
e disse que o maior crime
cometido por Bolsonaro
foi o genocídio em razão
da postura diante do coronavírus. “O Bolsonaro já
cometeu muitos, muitos
crimes de responsabilidade.
Eu acho que ele cometeu
um imperdoável, que é esse
genocídio que está acontecendo no Brasil com a crise
do coronavírus”, declarou o
ex-presidente. “Ele não cuidou antes, no começo e nem
agora”, completou.

NIRE JUCERJA: 33.3.0027791-9
ANS - nº 41.577- 4
COMUNICADO

Neyse de Aguiar Lioy

sociais na noite desta quinta-feira, Jair Bolsonaro tentou se dissociar do caso, no
mesmo momento em que
criticava a forma como foi
feita a prisão e deixando
claro que sabia o motivo
pelo qual Queiroz estava escondido no sítio do advogado de seu filho Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef.
“Deixo bem claro, não
sou advogado do Queiroz
e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz
não estava foragido e não
havia nenhum mandado de
prisão contra ele. E foi feita uma prisão espetaculosa”,
disse Bolsonaro no início da
transmissão.
“Que a Justiça siga o seu
caminho, mas parecia que
estavam prendendo o maior
bandido da face da Terra”.
Na sua manifestação ignorando o fato dã que Queiroz não ter comparecido a
depoimentos do Ministério
Público do Rio de Janeiro

Caberj Integral Saúde S.A., CNPJ 07.844.436/0001-06, NIRE JUCERJA
33.3.0027791-9, ANS 41.577-4, vem comunicar a mudança de endereço
de sua sede para avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 467. Sala 1411 parte - Centro - Niterói - RJ - CEP 24.020-073.
Fredemar de Andrade - Presidente do Conselho de Administração

O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre declarou
nesta quinta-feira que já
está sendo preparado um estudo para subsidiar a futura
proposta de emenda à Constituição (PEC) que deve
adiar as eleições municipais
de outubro para novembro
de 2020.
Davi explicou que, com
base no parecer científico,
médicos e infectologistas,
os profissionais que estudam a pandemia da covid-19 no Brasil e no mundo, sugeriram ao Congresso
Nacional o adiamento das
eleições.

ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.

CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 333.0032964-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 19 DE MAIO DE 2020. LOCAL, DIA E HORA: Sede da ENGETEC
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A. (“Companhia”), com sede na
Avenida Rio Branco, n° 156, salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036,
Centro, CEP: 20.040-003, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, em 19 de maio de 2020, às 10:30 horas. CONVOCAÇÃO E
PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de
acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do §4º
do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).
MESA: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes; e Secretário:
Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação
acerca da aprovação da celebração, pela Companhia, do Instrumento
Particular de Constituição de Consórcio ENGETEC PCE (“TCC”), que será
formado pela Companhia e pela PCE PROJETOS E CONSULTORIAS DE
ENGENHARIA LTDA (“PCE”), sob a liderança da Companhia (“TCC”), cujo
objeto é a participação conjunta na execução do objeto do Edital de Licitação
RDC nº 001/2019 (“Edital de Licitação”), para a elaboração de projetos
básico e executivo de engenharia e execução de obras de infraestrutura
em área urbana para implantação do “trecho 2” do empreendimento
“Corredores de Transporte Público Integrado de Salvador – Lapa/L.I.P.”,
nos termos impostos pelo Edital de Licitação. DELIBERAÇÕES: Após
exame e discussão da ordem do dia, as acionistas deliberaram, por
unanimidade: (a) Aprovar a celebração pela Companhia, do TCC, que será
formado pela Companhia e pela PCE , sob a liderança da Companhia, nos
termos impostos pelo Edital de Licitação. (b) A lavratura sumariada desta
ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados
pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia geral realizada.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida
e aprovada. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles
Lima Brederodes; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionistas:
Queiroz Galvão S.A., por Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Amilcar
Bastos Falcão; e QGSEE Participações Ltda., por Manoel Francisco
Jayme Galvão Neto. Confere com o original lavrado no livro próprio.
Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja
- Registrada sob o nº 00003881999 em 10/06/2020. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário-Geral.
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Presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso

TSE decide adiar
eleições municipais
Depois de muitas idas e vindas, o adiamento das eleições municipais deste ano já é consenso. Na última terça-feira, uma reunião virtual com membros do Superior
Tribunal de Justiça (TSE), do Congresso Nacional e especialista em saúde jogou um balde de água fria sobre os
que defendiam a manutenção do pleito em 4 de outubro.
Mas ainda há muita indefinição. Na reunião, a proposta mais aceita foi o adiamento do primeiro turno para 15
de outubro e o segundo turno no início de dezembro. O
presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, quer evitar a
todo custo que as eleições sejam transferidas para o ano
que vem, porque assim os mandatos dos atuais prefeitos e
vereadores terão que ser estendidos.

Primeiro turno pode ter duas etapas
Uma das propostas, para evitar aglomerações nas sessões de votação, é a divisão do primeiro turno em dois
períodos. Metade dos eleitores votaria no dia 15 de outubro (uma quinta-feira) e a outra metade no dia seguinte
ou no domingo, 18 de outubro. Outra medida que pode
ser adotada para evitar a disseminação do coronavírus é
a suspensão do uso da biometria e um horário específico
para as pessoas dos grupos de risco votarem, mas esse
assunto ainda vai ser discutido novamente.

Eleição só com queda nos casos
O presidente do TSE quer as eleições em um momento
em que os números de casos tenham diminuído no país,
garantindo, assim, maior segurança aos eleitores. Por
isso, Luiz Roberto Barroso, deve se reunir mais vezes
com especialistas da área de saúde antes de uma decisão
definitiva em relação a datas.

Congresso terá que aprovar mudança
A Constituição Federal estabelece que o primeiro turno
das eleições seja realizado no primeiro domingo de outubro, que, neste ano, será dia 4. E no caso de segundo
turno, no último domingo do mesmo mês, que será dia 25.
A mudança nas datas exige a aprovação de uma proposta
de emenda à Constituição (PEC) pelo Congresso, em dois
turnos de votação na Câmara e em dois turnos no Senado.

Enfermeira Rejane

Deputada defende
valorização da enfermagem
Desde a sua formatura na Escola de Enfermagem Ana
Néri, na UFRJ, Rejane de Almeida é engajada nas lutas
da categoria. Hoje conhecida como Enfermeira Rejane, a
deputada aproveita a pandemia do coronavírus para aprovar na Alerj diversas legislações que beneficiam a categoria. Agora mesmo, tramita na Casa um dos projetos de
lei apresentados por ela: o que classifica de insalubre em
grau máximo os estabelecimentos de saúde com pacientes com Covid-19. Outro projeto estabelece parâmetros
mínimos para a formação de equipes de enfermagem que
trabalham diretamente com pacientes infectados.

Governador segue sem aliados na Alerj
A pandemia do coronavírus está sendo um obstáculo a
mais para o governador Wilson Witzel em busca de aliados na Assembleia Legislativa. Poucos parlamentares estão indo aos seus gabinetes, já que as votações estão sendo virtuais. Com isso, os emissários do governador estão
tendo dificuldades até para um primeiro contato. Sem um
líder de governo e sem bancada que o defenda, o processo
de impeachment toma corpo. Na comissão formada por
26 deputados para analisar a abertura do processo não há
um único defensor de Witzel.

Finalmente Hospital de Campanha
é inaugurado em São Gonçalo
Prometido pelo governo do Rio de Janeiro para o
fim de abril, o Hospital de
Campanha de São Gonçalo
foi inaugurado nesta quintafeira, com 40 dos 200 leitos
em funcionamento. A estrutura receberá apenas pacientes com covid-19, que serão
transferidos a partir do encaminhamento da rede pública
de saúde.
A unidade foi anunciada
no fim de março, quando o
governo divulgou que pretendia construir sete hospitais de campanha para fazer
frente ao aumento da demanda que era previsto devido à
pandemia de coronavírus.
Entre eles, apenas o do
Maracanã ficou pronto, com
400 leitos, e mais dois foram
inaugurados pela iniciativa

privada: o Leblon-Lagoa, na
zona sul da capital, e o do
Parque dos Atletas, na zona
oeste - cada um com 200 leitos. Além destes, a Prefeitura
do Rio de Janeiro construiu
o Hospital de Campanha do
Riocentro.
O Hospital de Campanha
de São Gonçalo recebe a
partir de hoje pacientes para
20 leitos de enfermaria e 20
leitos de unidade de terapia
intensiva (UTI). O número de vagas abertas foi menor do que o total devido à
quantidade insuficiente de
medicamentos no mercado,
segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de
Janeiro (SES-RJ). Quando
estiver em plena capacidade,
a unidade terá 120 leitos de
enfermaria e 80 de UTI.

A secretaria prevê que
o hospital de campanha de
Nova Iguaçu será o próximo
a entrar em funcionamento.
As outras unidades prometidas são as de Casimiro de
Abreu, Nova Friburgo, Duque de Caxias e Campos dos
Goytacazes.
O hospital de São Gon-

çalo será administrado pela
Fundação Saúde, da própria
SES-RJ, já que o governo
do estado rompeu com a
organização social Instituto
de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas), após
atrasos na construção e uma
série de denúncias de irregularidades.

Bebidas em cápsulas da Ambev e Brastemp
registra aumento de 40% em vendas
Com o isolamento social
provocado pela pandemia
de coronavírus, os hábitos
de consumo mudaram e os
canais digitais se tornaram
prioridade para manter os
negócios ativos e prósperos. Dentro desse contexto, a
B.blend, empresa de bebidas
em cápsulas formada pela
joint-venture entre Ambev
e Whirlpool, obteve 40% de
aumento no volume comercializado em bebidas no mês
de março e abril, na comparação com janeiro e fevereiro deste ano. Além disso,
o espaço de tempo entre a
recompra das bebidas diminuiu 25%, o que significa
que os clientes estão consumindo mais, em menos tempo, e preferindo bebidas em
cápsulas.
Os drinks alcoólicos,
como Gin & Tonic, Orange
Spritz e Skol Beats Senses,

também demonstraram uma
crescente nas vendas dos últimos três meses.
“O cenário atual trouxe
uma busca por atividades
e entretenimento dentro de
casa, além da preferência
pelas compras online. Nossa
alta demanda é relacionada
a isso e também à variedade
de bebidas, que são fáceis
de armazenar e comprar. As
vendas via WhatsApp têm
sido uma boa surpresa, ficou
claro que uma venda consultiva digital faz todo sentido
nesse momento para melhor
atender aos consumidores”,
comenta o diretor de marketing e vendas da B.blend,
Francisco Neves.
Em 2019, o volume de
vendas das cápsulas B.blend
representaram mais de 80%
comparado com o período
em 2018. Hoje, o mercado de máquinas de bebidas

em cápsulas tem diversos
players, mas nenhum deles
entrega uma plataforma all.
in.one capaz de fazer sucos, refrigerantes, chás, cafés, energéticos, néctares e
drinks alcoólicos ao toque
de um botão. A empresa
busca entregar produtos e
experiências personalizadas que democratizam tendências, sempre com foco
em facilitar a vida de seus
clientes.
Dentre as soluções da
companhia, em janeiro, houve a diminuição fixa de até
35% nos valores de todas as
cápsulas. Além disso, para
proporcionar maior flexibilidade, conveniência e diminuição de desperdício, a
B.blend lançou a possibilidade do consumidor personalizar sua caixa de cápsulas e
um plano de assinatura para
que o estoque de bebidas do

cliente esteja sempre abastecido. Segundo um estudo da
iMedia Research realizado
na China pós-quarentena, a
experiência de isolamento
acomodou os consumidores, aumentando o desejo da
conveniência, mesmo que
não seja mais arriscado ir ao
supermercado.
“Somos uma marca versátil, atendemos às necessidades individuais e todo perfil
de consumidor com mais de
30 opções de bebidas smart
que ficam prontas em segundos, na medida e temperatura
adequada, sem a necessidade
de comprar os ingredientes
separadamente. Permitimos
que cada um escolha a bebida mais apropriada para
cada momento de sua rotina,
no local que achar mais conveniente, seja na cozinha,
varanda ou sala”, completou
Francisco Neves.

Produção de aço bruto cai 15,9% até maio

A produção brasileira de
aço bruto foi de 12,1 milhões de toneladas nos cinco
primeiros meses de 2020, o
que representa uma queda
de 15,9% frente ao mesmo
período do ano anterior. A
produção de laminados no
mesmo período foi de 8,5
milhões de toneladas, 13,4%
menor do que o registrado
no mesmo período de 2019.
A produção de semiacabados para vendas totalizou
3,3 milhões de toneladas de
janeiro a maio de 2020, uma
redução de 11,4% na mesma
base de comparação.
As vendas internas foram
de 6,8 milhões de toneladas
de janeiro a maio de 2020,
o que representa uma queda

de 12,3% quando comparada com o apurado em igual
período do ano anterior. O
consumo aparente nacional
de produtos siderúrgicos foi
de 7,6 milhões de toneladas
no acumulado até maio de
2020, o que representa uma
redução de 12,6% frente ao
ocorrido nos cinco primeiros
meses de 2019.
As importações alcançaram 854 mil toneladas no
acumulado de janeiro a maio
de 2020, com uma queda de
21,7% frente ao mesmo período do ano anterior. Em
valor, as importações atingiram US$ 908 milhões, uma
redução de 17,2% na mesma
base de comparação.
As exportações atingiram

5,1 milhões de toneladas e
US$ 2,6 bilhões de janeiro a
maio de 2020. Esses valores
representam, respectivamente, uma queda de 9,3% e de
22,4% na comparação com o
mesmo período de 2019.
Em maio de 2020 a produção brasileira de aço bruto
foi de 2,2 milhões de toneladas, uma queda de 22,6%
frente ao mesmo mês de
2019. Já a produção de laminados foi de 1,4 milhão de
toneladas, 29,3% menor que
do que a registrada em maio
de 2019. A produção de semiacabados para vendas foi
de 630 mil toneladas, uma
retração de 3,2% em relação
ao mesmo mês de 2019.
As vendas internas caí-

ram 23,2% frente a maio de
2019, atingindo 1,2 milhão
de toneladas. O consumo
aparente de produtos siderúrgicos foi de 1,3 milhão de
toneladas, 24,8% abaixo do
apurado no mesmo período
de 2019.
As importações de maio
de 2020 foram de 149 mil
toneladas e US$ 163 milhões, o que resulta em uma
redução de 36% em quantum
e de 31,4% em valor na comparação com o registrado em
maio de 2019. As exportações foram de 940 mil toneladas e US$ 464 milhões,
o que significa queda de
23,9% e de 39%, respectivamente, na comparação com
o mesmo mês de 2019.

Transportadoras em situação crítica
Após três meses de pandemia da Covid-19 no Brasil,
as transportadoras encontram-se em situação crítica.
Só em maio, terceiro mês da
crise, 80,6% das empresas
de transporte apresentaram
queda de demanda, sendo
que quase dois terços delas
(61,2%) indicaram que essa
retração foi significativa.
É o que revela a 3ª rodada
da Pesquisa de Impacto no
Transporte Covid-19, divulgada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte),
nesta quinta-feira (18). Foram ouvidas 619 empresas
de cargas e de passageiros
de todos os modais de transporte entre os dias 5 e 10 de
junho.
De acordo com o levantamento, 74,8% dos transportadores estimam impactos
negativos da crise nos seus
negócios por mais de quatro meses. Diante da queda
abrupta de demanda, 63,8%

dos entrevistados declararam que estão com sua
capacidade de pagamento
comprometida - de financiamentos, folha de pagamentos, tributos e fornecedores
-, sendo que, para 34,1%, a
capacidade está muito comprometida. Além disso, 27%
informaram que conseguem
operar por, no máximo, mais
um mês sem apoio financeiro, e 18,3% já precisaram recorrer a empréstimos .
O presidente da CNT,
Vander Costa, avalia que
esses resultados atestam a
continuidade dos efeitos da
profunda crise provocada
pela pandemia do novo coronavírus. Ele também chama
atenção para as dificuldades
enfrentadas pelas empresas
do setor para encontrar mecanismos efetivos a fim de
reduzir os impactos negativos. “Esse cenário demonstra, de maneira prática, que
as ações anunciadas pelos

governos (federal, estaduais
e municipais) para apoiar o
setor, durante a crise da Covid-19, ainda não chegaram
às empresas e não representaram o socorro emergencial
necessário”, diz.
Vander Costa ressalta, porém, que o sucesso das ações
e estratégias visando à retomada da economia no período pós-pandemia passam,
necessariamente, pelo apoio
consistente às empresas de
transporte de cargas e passageiros do Brasil.
Na linha das dificuldades
com as quais as empresas
têm se deparado, 42,2% das
entrevistadas afirmam que
buscaram crédito desde o
início da pandemia e, dessas,
44,8% tiveram a solicitação
de crédito para capital de
giro negada.
Nesse sentido, para 49,1%
dos transportadores, a principal medida a ser adotada pelo
Poder Público para amenizar

a atual crise seria a isenção
de tributos federais durante
a pandemia. Já 47,8% destacaram a necessidade da disponibilização de crédito com
carência estendida e taxas de
juros reduzidas, desde que as
condições do financiamento
sejam adequadas à realidade
das empresas.
Com dificuldades de
acessar crédito, as empresas
se viram obrigadas a lançar
mão de medidas de ajuste
nas relações de trabalho previstas na medida provisória n.º 936. Das transportadoras entrevistadas, até
maio, 45,6% já adotaram
a suspensão temporária do
contrato de trabalho e 42,2%
aplicaram redução proporcional de carga horária e
salários. Além disso, 38,1%
dos transportadores efetuaram demissões em virtude
da pandemia e a expectativa
é haver novas demissões nos
próximos 30 dias.
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, publicamos as Demonstrações Financeiras, referente ao exercício encerrado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
em 31 de dezembro de 2019, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Agradecimentos: Agradecemos o apoio de nossos
clientes, fornecedores e acionistas, bem como expressamos nosso reconhecimento a todos os funcionários e colaboradores da companhia, dedicados e
2019
2018
2019
2018
comprometidos com os nossos objetivos. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.
Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais
Balanços Patrimoniais
Demonstração dos Resultados
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais) Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (8.312) (8.152) 8.563 10.851
Controladora
Consolidado
Consolidado
No- Controladora
Ativo
Notas
2019
2018
2019
2018
tas
2019
2018
2019
2018 Ajustes por:
. Despesa de depreciação e amortização
27.373 27.373 27.373 27.373
Ativo Circulante
Receita bruta de aluguéis e
Caixa e equivalentes de caixa
4
9
7
552
25 arrendamento
26.789 26.423 57.244 56.879 . Apropriação a receita de direitos creditórios
Aluguéis a receber
236
220
236
220 Deduções de Impostos e contribuições
(978)
(964)
(978)
(964) e aluguéis antecipados
(24.034) (23.832) (38.787) (40.363)
Devedores por alienação de ativos
6
61
103
61
103 Total da Receita Líquida de
. Encargos financeiros apropriados
Pagamentos de despesas a ressarcir 7
1.289
580 1.289
580 Aluguéis e Arrendamento
25.811 25.459 56.266 55.915 Total do lucro (prejuízo) ajustado
(4.973) (4.611) (2.851) (2.139)
Adiantamentos a fornecedores
164
164
- (Despesas) Receitas Operacionais
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Créditos diversos
351
351 Despesas administrativas
(1.217) (2.682) (1.530) (3.014) Alugueis a receber
(16)
(9)
(16)
(9)
Total do Ativo Circulante
1.759
910 2.653 1.279 Impostos sobre a propriedade e taxas
Impostos a recuperar
51
402
Ativo Não Circulante
diversas
(99)
(47)
(99)
(47) Créditos diversos
(667)
(671)
(347)
Contas a receber de partes
Despesas de depreciação e amortização
(27.373) (27.373) (27.373) (27.373)
Contas a receber de pessoas ligadas
(713)
193
(108) 3.076
relacionadas
5
37.407 36.694 12.317 12.209 Total das (Despesas) Receitas
(164)
420
(164)
420
Outras contas a receber
- 50.495 48.065 Operacionais
(28.689) (30.102) (29.002) (30.434) Adiantamentos a fornecedores
Outras contas a receber
915 (2.430) (1.427)
Depósitos judiciais e retenções
51
50
111
81 Lucro (Prejuízo) antes do Resultado
- (3.007)
Investimentos
8
1.001 1.001
1
1 Financeiro
(2.878) (4.643) 27.264 25.481 Ajustes exercicios anteriores
Depósitos judiciais e retenções
(1)
(30)
Imobilizado, líquido
9 643.926 671.299 643.926 671.299 Resultado Financeiro
Intangível, líquido
10 140.397 140.397 140.397 140.397 Despesas financeiras
16 (5.434) (3.509) (21.134) (16.978) Acréscimo (decréscimo) de passivos
(260)
(9)
(17)
Total do Ativo Nâo Circulante
822.782 849.441 847.247 872.052 Receitas financeiras
16
2.433 2.348 Fornecedores e adiantamentos recebidos
Total do Ativo
824.541 850.351 849.900 873.331 Total do Resultado Financeiro
(5.434) (3.509) (18.701) (14.630) Impostos e contribuições a recolher
3.403 2.540 3.403 2.540
Passivo
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto
Contas a pagar a acionistas e ligadas
819 (1.833)
820
Passivo Circulante
de Renda e da Contribuição Social
Outras contas a pagar
(2.357)
(168)
(524)
(188)
Debêntures a pagar
11
19.457 18.368 19.457 18.368 sobre o Lucro Líquido
(8.312) (8.152)
8.563 10.851 Pagamento de IRPJ e CSLL
(2.944) (2.273) (2.944) (2.851)
Fornecedores
- (Despesa) de Imposto de Renda
Caixa líquido (aplicado) nas atividades
Impostos e contribuições a recolher 12
19.426 16.097 19.426 16.097 (IRPJ) e de Contribuição Social
operacionais
(8.692) (2.132) (8.168) (2.727)
Direitos de cessão a apropriar
13
24.104 23.832
- sobre o Lucro Líquido (CSLL)
Aluguéis antecipados a apropriar
- 35.935 40.362 (Despesa) de IRPJ e CSLL -Corrente 17 (2.944) (2.851) (2.944) (2.851) Total do Fluxo de Caixa das Atividades
de Investimento
Adiantamentos recebidos
6
961 1.221
- Total da (Despesa) de IRPJ e CSLL
Outras contas a pagar
522
524 -Corrente
(2.944) (2.851) (2.944) (2.851) Fluxo de Caixa das Atividades de
Parcelamentos fiscais
21
21
- Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(11.256) (11.003)
5.619 8.000 Financiamento
Credores por compra de ativos
1.322 1.005 1.323 1.583
Imposto de renda diferido passivo
8.902 8.902 8.902 8.902 (Prejuízo) Lucro por Ação do
Debêntures a pagar
1.089 1.109 1.089 1.109
Total do Passivo Circulante
72.871 68.942 83.741 84.253 Capital Social da Companhia
Aumento de capital
6.283
- 6.283
Passivo Não Circulante
Brasileira de Diques 613.715
Contas a pagar a acionistas e ligadas 5
6.231 8.064 6.231 8.064 ações- Centavos Omitidos
(18)
(19)
9
14 Caixa proveniente das atividades de
Direitos de cessão a apropriar
13 197.530 221.836 3.582 4.236
financiamento
8.694 2.114 8.695 2.692
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Credores por compra de ativos
14
41.738 40.415 41.738 40.415
Total do Aumento (Redução) de Caixa e
Demonstração
dos
Resultados
Abrangentes
Aluguéis antecipados a apropriar
- 163.508 197.214
Equivalentes de Caixa
2
(18)
527
(35)
Parcelamentos fiscais
53
53
- Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais) Aumento (Redução) de Caixa e
Controladora
Consolidado
Imposto de renda diferido passivo
168.197 177.037 168.197 177.037
2019
2018 2019
2018 Equivalentes de Caixa
Total do Passivo Nâo Circulante
413.749 447.352 383.309 426.966
7
25
25
60
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(11.256) (11.003) 5.619 21.677 No início do exercício
Total do Passivo Circulante e
9
7
552
25
- No final do exercício
Não Circulante
486.620 516.294 467.050 511.219 Outros Resultados Abrangentes
Total do Aumento (Redução) de Caixa e
Total dos Resultados Abrangentes dos
Patrimônio Líquido
2
(18)
527
(35)
Exercícios
(11.256) (11.003) 5.619 21.677 Equivalentes de Caixa
Capital social subscrito e
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
integralizado
15
8.920 2.637 8.920 2.637
Ajuste de avaliação patrimonial
325.271 342.433 325.271 342.433
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercício findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
3.730 (11.013) 48.659 17.042 Controladora
Lucros (Prejuízos) acumulados
Consolidado
Acionistas Controladores
Acionistas Controladores
Total do Patrimônio Líquido dos
Lucros
Ajuste de
Lucros
Controladores
337.921 334.057 382.850 362.112
Ajuste de
(PreCapi- Avaliação (Prejuízos)
Patrimônio Líquido dos
Capi- Avalia- juízos)
tal So- PatrimoAcumuAcionistas Não Controladores
tal So- ção Patri- Acumucial
nial
lados
Total
Total do Patrimônio Líquido dos
cial monial
lados
Total
(26.009) 336.219 Saldos em 31 de dezembro de 2017
Acionistas Não Controladores
- Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.637 359.591
Total do Passivo e do
Realização do ajuste de avaliação
ajustado
2.637 359.591 (16.957) 345.271
Patrimônio Liquido
824.541 850.351 849.900 873.331 patrimonial
- (17.158)
17.158
- Realização do ajuste de avaliação
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
- (17.158) 17.158
Realização Imposto de renda diferido
8.841
8.841 patrimonial
8.841 8.841
(11.003) (11.003) Realização do imposto de renda diferido
Prejuízo líquido do exercício
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
8.000 8.000
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.637 342.433
(11.013) 334.057 Lucro líquido do exercício
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Saldos em 31 de dezembro de 2018
2.637 342.433 17.042 362.112
1. Contexto Operacional. A Companhia Brasileira de Diques – CBD, constitu- Realização do ajuste de avaliação
Realização do ajuste de avaliação
- (17.162)
17.158
(4) patrimonial
ída em 14 de agosto de 1998, tem por objeto social: (i) a administração de patrimonial
- (17.162) 17.162
imóveis próprios (ii) a exploração comercial de diques (secos ou flutuantes) e Realização Imposto de renda diferido
8.841
8.841 Realização do imposto de renda diferido
8.836 8.836
equipamentos, acessórios e seus periféricos, para o exercício de atividades de Aumento de capital
6.283
6.283 Aumento de capital
6.283
- 6.283
construção, reparação, reconstrução, conversão e manutenção de navios, em- Prejuízo líquido do exercício
(11.256) (11.256) Lucro líquido do exercício
5.619 5.619
barcações, plataformas e demais equipamentos flutuantes em geral; (iii) a par- Saldos em 31 de dezembro de 2019 8.920 325.271
3.730 337.921 Saldos em 31 de dezembro de 2019
8.920 325.271 48.659 382.850
ticipação em outras sociedades nacionais ou estrangeiras, de quaisquer ativiAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
dades, como sócia acionista ou quotista, bem como sociedades em conta de
participação ou de consórcios de empresas que tenham por finalidade desen- são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos valores atribuídos ao custo do imobilizado, atendendo a Resolução CFC nº
volver atividades direta ou indiretamente relacionadas com os seus objetivos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são me- 1.189/09 e resolução CFC nº 1.263/09. n) Lucro (prejuízo) por ação: O lucro
ou com o das sociedades que participe. a. Arrendamento de áreas. (i) Em didos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos (prejuízo) por ação é calculado considerando-se o número de ações em circu2010, a Companhia firmou contrato com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis da Com- lação nas datas de encerramento dos exercícios. o) Determinação do valor
e sua subsidiária Petrobras Netherlands B.V. arrendando para estas socieda- panhia abrangem clientes e outros créditos originados das operações. Passi- justo: Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a dedes uma área com cerca de 321.000 m² e respectivas benfeitorias e infraestru- vos financeiros não derivativos. A Companhia reconhece títulos de dívida emi- terminação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como
turas nela realizadas pelo prazo de 20 anos, renováveis por mais 10 anos a tidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. para os não financeiros. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as
critério dos arrendatários. (ii) Em julho de 2013, a Companhia firmou contrato Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas
com a Brasco Logistica Offshore S.A (Brasco), arrendando área de cerca de justo registrado no resultado) são registrados inicialmente na data de negocia- específicas àquele ativo ou passivo.
60.000 m2 e respectivas benfeitorias nela realizadas pelo prazo de 20 anos, ção na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do 4. Disponibilidades
Controladora
Consolidado
renováveis por mais 10 anos a critério do arrendatário. O contrato de arrenda- instrumento. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líqui2019
2018
2019
2018
mento previa a construção pela Brasco de uma extensão de 428 metros linea- do é apresentado no balanço patrimonial somente quando a Companhia tenha Fundo rotativo
5
5
5
5
res ao cais atualmente existente. Esta obra foi completada em 2014. b. Cessão o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de realizar o ativo e Bancos conta movimento
1
15
de direitos de superfície. Em junho de 2013, a Companhia cedeu o direito real quitar o passivo simultaneamente. A Companhia tem os seguintes passivos fi- Aplicações financeiras
4
2
546
5
de superfície da área arrendada a Petrobras para a instituição administradora nanceiros não derivativos: empréstimos de mútuo, financiamentos, fornecedo9
7
552
25
e proprietária fiduciária dos ativos que compunham o patrimônio do Inhaúma res, debêntures e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reco- As aplicações financeiras estão representadas substancialmente por aplicaFundo de Investimento Imobiliário – FII naquela data, pelo prazo de 12 anos e nhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transa- ções em fundos de investimentos e em títulos de renda fixa, com taxa remudez meses e pelo valor original de R$ 300 milhões. O montante total final re- ção atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são neratória média mensal de cerca de 95% das taxas do CDI. Os prazos de
cebido pela Companhia nos meses de agosto e setembro de 2013 totalizou R$ medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. Instru- resgate não ultrapassam 60 dias da data do balanço.
305,8 milhões. O valor total do crédito imobiliário representado pelo montante mentos financeiros derivativos. A Companhia não contratou operações de ins- 5. Créditos, débitos, receitas e despesas com empresas e pessoas ligados aluguéis a serem recebidos da Petrobras pelo Inhaúma Fundo Imobiliário trumentos financeiros derivativos nos exercícios de 2019 e 2018. d) Disponibi- das
no prazo desta cessão de direitos foi posteriormente cedido a RB Capital Com- lidades e equivalentes: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de
Controladora
Consolidado
panhia de Securitização, pelo valor de R$ 483,6 milhões. Em garantia dos cré- caixa e investimentos financeiros, com vencimento original de três meses ou Ativo não circulante
2019
2018
2019
2018
ditos cedidos pelo Fundo, a Companhia concedeu hipoteca em primeiro grau menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insigni- Briclog Armazéns Gerais Ltda.
(a)
107
107
107
107
da totalidade da área de sua propriedade à RB Capital. Como garantia ao pa- ficante de alteração no valor e são utilizados na liquidação das obrigações de Iesa Oil & Gás
(a)
8.157
8.157
8.157
8.157
gamento das obrigações e eventuais contingências, a RB Capital reteve mon- curto prazo. e) Aluguéis a receber e direitos de cessão a apropriar: A receita de Inepar
277
277
277
277
tante a ser liberado após o resgate integral dos créditos imobiliários securitiza- aluguel é registrada pelo valor da locação mensal, incluindo os respectivos Inhaúma Fundo Invest. Imobiliário
(d) 25.172 25.172
dos. Em 31 de dezembro de 2019 o montante do valor retido é R$ 50.495 mil impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia. Como resultado RJA Gestão Empresarial Ltda
(a)
1.615
1.615
1.615
1.615
(R$ 48.065 mil em 2018), tais valores recebem remuneração de aplicação fi- da avaliação das contas a receber em aberto, não houve a necessidade de Outras empresas e pessoas ligadas (a)
2.079
1.366
2.161
2.053
nanceira equivalente a taxas médias de mercado. Em dezembro de 2013 os qualquer reconhecimento de perda por créditos de liquidação duvidosa. Em
37.407 36.694 12.317 12.209
acionistas da Companhia aprovaram a extensão da cessão do direito real de função dos prazos de recebimentos serem inferiores a 30 (trinta) dias, o efeito Passivo não circulante
superfície acima descrito por um prazo adicional de 5 anos, a findar em agosto de ajustes a valor presente dos saldos de contas a receber não é relevante. A Fator Empreendimentos
(b)
4.217
3.986
4.217
3.745
de 2031, pelo valor de R$ 70 milhões. Parte do valor atribuído a essa extensão receita de aluguel recebida antecipadamente em razão da cessão de créditos Active International
(c)
2.014
1.937
2.014
1.605
foi liquidado pela cessionária e o montante remanescente (R$ 25.172 mil em imobiliários (Nota 1.b), é reconhecida mensalmente e linearmente no resultado Outras pessoas ligadas
(e)
2.141
1.895
31 de dezembro de 2019 e 2018) deverá ser liquidado a partir de 2026. Em tendo por base o prazo dessa cessão. Outros ativos e passivos (circulantes e
6.231
8.064
6.231
7.245
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de janeiro de 2020, os quo- não circulantes): • Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for Despesas
tistas deliberaram pela troca do administrador do Fundo, sendo designada para provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Juros sobre empréstimos de mútuo
369
240
369
362
a função a ser Indigo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, em Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com razoável seguran- Variação cambial
78
274
78
substituição à Intrader DTVM Ltda. 2. Base de preparação e apresentação ça. Um passivo é registrado no balanço patrimonial quando a Companhia pos447
514
447
362
das demonstrações contábeis. Demonstrações Contábeis Individuais: apro- sui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, Receitas
vadas pela administração da Companhia em 9 de março de 2020, as demons- sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. • São Cessão de créditos- Inhaúma Fundo
24.034 23.832
trações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
24.034 23.832
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), as quais abrangem a monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como (a) Operações financeiras para gestão de fluxo de caixa. Não há incidência
legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações base as melhores estimativas do risco envolvido. f) Créditos e débitos com de juros nas transações. (b) Operações financeiras para gestão de fluxo de
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as respectivas pessoas ligadas: As transações com partes relacionadas decorrem de opera- caixa. Atualizados pela variação do CDI. (c) Atualizados pela variação do dólar
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que os aprovaram. ções financeiras que a Companhia e as empresas ligadas mantem para a me- norte americano. (d) Corresponde ao saldo a receber pela extensão do prazo
Demonstrações Contábeis Consolidadas: as demonstrações contábeis conso- lhor gestão de fluxo de caixa. g) Imobilizado: Reconhecimento e mensuração. de cessão de direito real de superfície comentado na Nota 1b. (e) Operalidadas da Companhia Brasileira de Diques e as do Inhaúma Fundo de Investi- Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou
ção financeira para gestão de fluxo de caixa. Atualizada pela variação do CDI
mento Imobiliário, do qual a Companhia é a única cotista, foram elaboradas e construção, combinado com aplicação em 2010 do Custo Atribuído (Deemed
estão sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais de Cost). A depreciação foi, a partir do ano de 2010, calculada com taxas mencio- acrescida de 0,5% a.m. 6. Devedores por alienação de ativos. Em junho
contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standard Board - nadas na nota 8, as quais foram estimadas com base em estudos de especia- de 2011, a Brasco Logística Offshore Ltda. firmou contrato com a Companhia
IASB e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com listas e ajustadas para atendimentos às normas estabelecidas pela legislação Brasileira de Diques para aquisição da totalidade das quotas representativas
atendimento integral da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamen- societária brasileira. A adoção do Custo Atribuído (Deemed Cost), mencionado de sua participação no capital da Bric Brazilian Intermodal Complex S.A. O vatos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados na nota 8, foi baseada na Resolução CFC nº 1.255/09 – NBCTG 1000 (NBC T lor da transação foi integralmente liquidado, sendo mantido um valor residual
pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e pela CVM – Comissão de 19.41) e a Resolução CFC nº 1.263/09 – ITG 10. Os ajustes tomaram por base em poder da Brasco Logística para cobrir despesas futuras. 7. Pagamentos
Valores Mobiliários. O valor do investimento da Companhia no Fundo é de- laudo de empresa especializada independente que avaliou o valor de mercado, de despesas a ressarcir. Correspondem a contas de água, energia, laudêmonstrado pelo valor das cotas integralizadas e os rendimentos são reconhe- a vida útil remanescente, bem como seu valor residual. A depreciação é reco- mio e IPTU pagos pela Companhia e ressarcidos, segundo o efetivo consumo
cidos por ocasião da sua distribuição pelo Fundo. A legislação instituidora e nhecida no resultado pelo método linear e em função da vida útil estimada de das empresas que as utilizaram, através de notas de débito.
2019
2018
reguladora dos fundos imobiliários prevê a distribuição pelo Fundo de dividen- cada parte de um item do imobilizado. Esse método é o que mais reflete o pa- 8. Imobilizado
Taxa
Custo Depreciação
dos mínimos semestrais equivalentes a 95% do resultado apurado com base drão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Os
ano - % corrigido acumulada Líquido Líquido
no regime de caixa. Os critérios adotados na consolidação são aqueles previs- métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a
207.323
207.323 207.323
tos na Lei Nº 6.404/76 com as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconheci- Terrenos
4
1.773
(434)
1.339
2.304
Lei nº 11.941/09 e pela NBC TG 36, dos quais destacamos os seguintes: a) dos como mudança de estimativas contábeis. Intangível: Ativos intangíveis de Instalações
4
135.333
(45.093) 90.240 94.524
Eliminação dos saldos das contas ativas e passivas decorrentes das transa- vida útil definida e indefinida, adquiridos separadamente, são mensurados no Edificações
10
9
9
3
ções entre a cotista e o Fundo; b) eliminação das receitas e das despesas ori- reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da Móveis e utensílios
4
395.280
(160.209) 235.071 250.882
ginadas por transações entre a cotista e o Fundo; e, c) Eliminação do valor do amortização acumulada das perdas no valor recuperável, quando aplicável. h) Diques
4
170.502
(69.105) 101.397 108.217
investimento realizado pela cotista no Fundo. a) Base de mensuração. As de- Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Administra- Cais
4
14.235
(5.688)
8.547
9.108
monstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. b) Mo- ção revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de Benfeitoria em terrenos
924.455
(280.529) 643.926 671.299
eda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações contábeis são avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as in- tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperá- Avaliação do ativo imobilizado. A Companhia apurou e registrou em 2010 o
formações estão apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra for- vel. Quando tais evidências forem identificadas e o valor contábil líquido exce- Custo Atribuído (Deemed Cost) do ativo imobilizado tendo contratado empresa
ma. c) Ativos e Passivos circulantes e não circulantes. Os ativos e passivos são der o valor recuperável, será constituída provisão para deterioração, ajustando especializada para preparação do laudo necessário para suporte dos registros
classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liqui- o valor contábil líquido ao valor recuperável, em contrapartida do resultado do contábeis, sendo objeto desta avaliação a totalidade dos ativos registrados
dação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados exercício. i) Empréstimos: Os empréstimos tomados são reconhecidos inicial- no imobilizado. O laudo avaliou os valores dos ativos em R$ 884.000 mil que,
como não circulantes. Sumário das principais práticas contábeis. a) Apura- mente pelo valor justo dos recursos recebidos, líquidos dos custos de transa- comparados com os valores residuais contábeis na data, gerou um Ajuste de
ção do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com ção. Em seguida, são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos Avaliação Patrimonial – AAP de R$ 781.229.mil O AAP foi registrado diretao regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata tempore”). j) mente contra conta específica do Patrimônio Líquido (Nota 15), deduzido do
se há uma incerteza significativa da sua realização. A receita de arrendamento Provisões: Uma provisão é registrada, em função de um evento passado, se a valor de IRPJ e CSLL diferidos, no montante de R$ 256.416 mil, correspondende imóvel é reconhecida no resultado mensalmente, observando o correspon- Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de tes a 34% do valor do custo atribuído ao imobilizado, que foram registrados em
dente Instrumento Contratual. A receita decorrente da cessão dos direitos de maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para contas de passivo circulante e não circulante. A apropriação desse passivo,
superfície de área recebida antecipadamente é apropriada linearmente ao re- liquidar a obrigação. Quando necessárias, as provisões são apuradas através efetuada com base na realização do ativo através da sua depreciação, foi efesultado tendo por base o prazo estabelecido para esta cessão. b) Estimativas do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa que reflete as tuada em contrapartida com conta específica de resultado até 2013 e, a partir
contábeis: O processo de elaboração das demonstrações contábeis envolve a avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos de 2014, em função da alteração no regime de tributação dos resultados para
utilização de estimativas. Essas estimativas foram baseadas em fatores objeti- específicos para o passivo. k) Receitas e despesas financeiras: As receitas fi- o do Lucro Presumido, em contrapartida com lucros ou prejuízos acumulados.
vos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação nanceiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e variações no Considerando as condições do mercado imobiliário a partir de 2010, que apredo valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens signifi- valor de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, senta evolução positiva nos preços dos imóveis, e os investimentos que estão
cativos, sujeitos a essas estimativas e premissas, incluem a seleção de vidas quando existentes. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do sendo efetuados pelos arrendatários nas áreas arrendadas, conforme mencioúteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações; análise do método dos juros efetivos. l) Ativos e passivos contingentes: As práticas contá- nado na nota explicativa 1, os administradores da Companhia julgaram não ser
risco de crédito para determinação da estimativa da perda por créditos de liqui- beis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes são as se- necessária uma nova avaliação do valor justo desses ativos.
Controladora
Consolidado
dação duvidosa; assim como da análise dos demais riscos para determinação guintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garan- 9. Investimentos
2019
2018
2019
2018
de outras provisões, inclusive para contingências e avaliação dos instrumentos tias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos
1
1
1
1
financeiros e demais ativos e passivos na data do balanço. A liquidação das contingentes com êxitos prováveis, quando relevantes, são apenas divulgados Briclog Armazéns Gerais Ltda
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergen- em nota explicativa; e (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as Inhaúma Fundo de Investimento
1.000
1.000
tes dos registrados nas demonstrações contábeis devido às imprecisões ine- perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem men- Imobiliário- FII
1.001
1.001
1
1
rentes ao processo de estimativa. As estimativas e premissas são revisadas suráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como
periodicamente. c) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos. de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos O Inhaúma é um fundo constituído na forma de condomínio fechado (Nota1), com
A Companhia reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem 10.000 cotas no valor nominal de R$ 100,00 cada uma, integralmente subscritas
que foram originados. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o divulgados. m) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: Para a pela Companhia. Os rendimentos obtidos pelo Fundo são isentos do imposto de
valor líquido apresentado no balanço patrimonial somente quando a Compa- apuração do imposto de renda e da contribuição social incidentes sobre o seu renda e a distribuição de rendimentos aos cotistas é gravada com a retenção de
nhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de reali- resultado a companhia adota o regime do lucro presumido. O imposto de renda imposto de renda na fonte de 20%.
2019
2018
zar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Os principais ativos financei- e a contribuição social do exercício corrente foram calculados sobre o lucro 10. Intangível
14
14
ros não derivativos reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes tributável com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% Software
140.397 140.397
de caixa, contas a receber de clientes, créditos com controladas e coligadas e sobre o lucro tributável presumido apurado para o trimestre excedente a R$ 60 Goodwill (incorporado)
(14)
(14)
outros recebíveis. Recebíveis. Recebíveis são ativos financeiros com paga- mil, para o imposto de renda e 9% para contribuição social. Foram constituídos Amortização de Software
140.397 140.397
mentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos passivos fiscais diferidos de imposto de renda e contribuição social, sobre os
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O valor do intangível, decorrente do processo de incorporação da sociedade emissão de 37.984 debêntures, de série única, não conversíveis em ações, Ajuste avaliação patrimonial: refere-se aos efeitos do ajuste do custo atribuído
controladora GFS Premium Administração e Participações S.A. ocorrido no sujeitas a atualização monetária com base na variação do CDI, sem prazo (Deemed Cost) dos itens do ativo imobilizado registrado no exercício de 2010
exercício de 2011, tem sua origem em ágio apurado pela GFS na aquisição da para liquidação.
(Nota 3 item g), deduzido da provisão de imposto de renda diferido (Nota 10).
Companhia Brasileira de Diques junto a parte independente. Tal ágio foi fun- 14. Direitos de cessão a apropriar
À medida que os bens objeto de atribuição de novo valor são depreciados,
Controladora
Consolidado
damentado à época na expectativa de rentabilidade futura e, em consonância
2019
2018
2019
2018 amortizados ou baixados em contrapartida do resultado, os respectivos valores
com a NBC TG 1000 (NBC T 19.41), NBC T 19.10, item 107 e NBC T 19.18, Direitos de cessão a apropriar
221.634 245.668
4.236 são, simultaneamente, transferidos da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial
itens 49 e 50 vigentes desde 1º de janeiro de 2009, não está sendo amortiza- (-) Parcela do circulante
24.104 23.832
- para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
do. Esse intangível está sujeito à análise anual de recuperação efetuada pela Parcela do não circulante
Controladora Consolidado
197.530 221.836
4.236 16. Receitas/despesas financeiras
Administração que não identificou a necessidade de provisão para redução ao Corresponde ao saldo do valor atribuído à cessão dos direitos de superfície Receitas financeiras
2019
2018
2019
2018
valor recuperável, visto que o valor estimado de realização excede o seu valor ao Inhaúma Fundo de Investimentos (Nota1) que está sendo apropriado ao Rendimento de aplicação financeira
2.433 2.348
líquido contábil na data da avaliação.
resultado, em conta de Receita de aluguéis e arrendamentos, à razão de 1/154 Despesas financeiras
2019
2018
Juros sobre empréstimos e tributos
3.636
59 19.336 13.528
11. Impostos e contribuições a recolher
IRPJ a recolher
13.397
9.176 mês. No Consolidado, corresponde ao valor da cessão de Cédulas de Crédito Comissões e despesas bancárias
3
2
3
2
Imobiliário
pelo
Inhaúma
Fundo
de
Investimentos
a
RB
Capital
Companhia
de
CSLL a recolher
5.063
3.586
Variação monetária e cambial
706 2.339
706 2.339
Securitização,
pelo
valor
de
R$
483,6
milhões
(Nota1b)
que
está
sendo
aproCOFINS
794
2.804
Juros e encargos s/ Debêntures
1.089 1.109 1.089 1.109
PIS
172
452 priado ao resultado, à razão de 1/153 mês. 15. Patrimônio líquido. Capital
5.434 3.509 21.134 16.978
social:
O
capital
social
totalmente
subscrito
e
integralizado,
está
representado
Outros
79
17. Imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL). São calculados
por
613.715
(581.000
em
2018)
ações
ordinárias.
O
capital
social,
pertencente
19.426
16.097
sob regime do Lucro Presumido, que considera como base de cálculo do IRPJ
12. Credores por compra de ativo. Corresponde ao saldo do valor do com- a acionistas domiciliados no país e no exterior, está distribuído da seguinte e da CSLL devido a cada trimestre o montante equivalente a 32% da receita
bruta da atividade da empresa acrescido do valor total das demais receitas
plemento do preço de aquisição das ações da CBD, estabelecido por acordo forma:
entre a companhia e a alienante (IVESA) que deverá ser liquidada em seis
Ações
% operacionais e não operacionais.
parcelas mensais e consecutivas, vencíveis a partir de março de 2026 atuali- Domiciliados no país
395920
64,51%
Vitória Ferreira Damião - Diretora Presidente
zadas pela variação verificada no IPCA. 13. Debêntures. Em 31 de dezembro Domiciliados no exterior
217.795
35,49%
José Luiz de Franco - CRC 1RJ 036918/O-4 TSP
de 2019 e 2018, corresponde ao saldo de 7.914 títulos remanescentes da
613.715
100%
“ As demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes se encontram à disposição dos interessados na sede da empresa”

CALENDÁRIO FISCAL
06 A 23 DE JUNHO/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
01 CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede
no País, detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens
e direitos mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram,
em 31-12-2019, montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o
seu equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração
de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet,
no endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado
até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.
03 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring;
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações
em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras. FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos
financeiros. OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição,
no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais
casos, efetuados no 3º decêndio de maio/2020. Nas localidades onde não houver
expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato
gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma
de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros
decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o
artigo 70 da Lei 9.430/96. FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no
3º decêndio de maio/2020. OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato
gerador.
05 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito público da
administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista,
bem como as organizações internacionais, até que estejam obrigadas ao eSocial
(4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de implantação do eSocial). FATO GERADOR:
Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do
Seguro-desemprego deverão ser prestados: a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador; b) no prazo estipulado em notificação para comprovação
do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do
Trabalho. De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das
admissões e dispensas ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a
ser cumprida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas, que compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/
PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29,
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da
Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes
dos AnexosIeIIdaLei 10.485/2002 (exceto pneumáticos). FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de maio/2020.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas
de trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários. FATO
GERADOR: Contratos celebrados no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por
meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de
rescisão antecipada, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova
data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu
início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita
até 5 dias antes do termo final inicialmente previsto. A solicitação de autorização
para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação
até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS:
Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo
Simples Doméstico. FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2020. OBSERVAÇÕES: Ressaltamos que a Medida Provisória 927/2020, para fins de enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública
e para preservação do emprego e da renda, suspendeu a exigibilidade do recolhimento do FGTS, referente às competências de março, abril e maio/2020, que deverão ser recolhidas, a partir de julho de 2020, em até 6 parcelas. Nas localidades
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser
antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS
OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês de maio/2020, deve comunicar este fato
ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos nascimentos, dos
natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das
retificações registradas na serventia. Os Municípios que não dispõem de acesso à
internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos
pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de
maio/2020.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores domésticos com expediente aos sábados, desde que não utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 6.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2020.
OBSERVAÇÕES:ODAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrange as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 7,5%, 9%, 12% ou 14% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado
doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do
trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Ressaltamos que a Medida Provisória 927/2020, para fins de enfrentamento dos
efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, suspendeu a exigibilidade do recolhimento do FGTS,
referente às competências de março, abril e maio/2020, que deverão ser recolhidas, a partir de julho de 2020, em até 6 parcelas.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de maio/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as
empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência
Social, relativa ao mês de maio/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00)
PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes
equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a
operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do
IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram
ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na
República do Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês
de maio/2020.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no
exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores
no mês de maio/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties
ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência
técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença
de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o
caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
DCTFWEB – MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito
privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios
em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física,
as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de
segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais
pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do
Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com faturamento
acima de:
a) R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb); e
b) R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped
as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua
realização.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos,
ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante
cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da
CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional,
em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os
quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto
as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do
CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão
transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias
úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de maio/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem
ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas
ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS:
Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas
físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º
Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29,
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos
destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins
nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
16 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring;
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicaçõesemfundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de
ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de junho/2020. Nas localidades onde não houver expediente
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de
bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
19 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.19270/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de
crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a
contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS:
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado
especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam
sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura
e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a
contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃOS: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e
que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais,
inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais
sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram
pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação
dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância,
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado
no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência
maio/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão
recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do
evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOASOBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de
maio/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre
o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem,
rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos
relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração
indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser
recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver
expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,
agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito,
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
22 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de
unidades residenciais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV),
na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído
pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado
do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que
compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
24 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring;
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições
autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicaçõesemfundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de
ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de junho/2020. Nas localidades onde não houver expediente
bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no
exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de
bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo
70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda,
exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOASOBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que
tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da
Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.15835/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e
os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e
bebidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
Fonte: Coad
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Tendências da bolsa para o 2º semestre
São destaques
ações de
exportadoras, de
saneamento básico
e energia elétrica

O fim da quarentena está
atrelado ao preço da maioria
das ações, visto que a bolsa
de valores pode ser guiada
no 2º semestre pela diminuição de casos do novo coronavírus. A partir de julho,
segundo o sócio fundador da
iHUB Investimentos (empresa especializada em assessoria de investimentos),
Paulo Cunha, a tendência
deve ser de uma continuação
da recuperação dos ativos,
mas sem descartar a probabilidade de possível segunda onda de casos e novas
medidas de restrição, que
podem impactar na volatilidade.
Ações de exportadoras,
que possuem receita em dólar, empresas de utilidades
públicas como de saneamento básico e energia elétrica
dominam a maioria das escolhas, por serem consideradas mais resilientes à crise.
Segundo o especialista, essas podem ser os setores de
maior relevância para quem

deseja investir no 2º semestre.
“Quando tratamos de investimentos a partir de julho,
podemos levar em consideração recomendações sobre
a recuperação de grandes
ações, como empresas do setor financeiro. Entre elas estão varejistas de lojas físicas
e companhias aéreas, porém,
vale ressaltar a importância
da avaliação do investidor
em cada escolha”, explica
Cunha. “O fim da quarentena já está no preço da maioria das ações. Isso posto, o
que deve guiar as bolsas no
segundo semestre é o quão
sustentável será a diminuição dos casos quando as pessoas voltarem a ter contato
físico”, completa.
As grandes empresas de
tecnologia e do varejo online foram as que se saíram
“vencedoras” nessa crise.
Em muitos casos o valor
atual das ações já reflete um
futuro extremamente promissor a essas empresas. De
acordo com Cunha, há uma
dúvida entre os analistas se
todos esses resultados projetados serão de fato tão promissores no futuro a médio e
longo prazo.
“Investir durante a crise
pode ser uma ótima oportunidade,
principalmente
quando tratamos de investimentos a longo prazo, visto
que existem muitas ações

extremamente descontadas.
É importante ter em mente
um tempo de maturação de
pelo menos cinco anos, não
se assustar com variações
que podem via a ser muito
bruscas e, apesar de tudo,
manter aportes constantes
ao longo do tempo”, finaliza
Paulo Cunha.
Bolsas mundiais

Na avaliação de Paulo
Cunha, o mercado financeiro, seja no Brasil ou no
mundo, sempre acontece
uma antecipação dos acontecimentos futuros. “A bolsa
vive de expectativas”, aponta.
Em boa medida a Bolsa
Americana (S&P 500) já recuperou 30% do fundo que
marcou em março. A Nasda,
bolsa de tecnologia norteamericana, já se encontra
nos topos históricos. Por
aqui a recuperação segue
mais tímida, mas ainda assim recuperamos já metade
da queda que sofremos nos
meses de fevereiro e março.
Vacinas, remédio de recuperação rápida e efetiva podem
impactar no desempenho da
bolsa.
Selic
Na quarta-feira, a taxa
básica de juros da economia brasileira, Selic, foi

reduzida de 3% para 2,25%
ao ano, queda de 0,75%,
pelo Copom (Comitê de
Política Monetária do Banco Central). Segundo Paulo Cunha, a queda implica
diretamente nos fundos de
renda fixa, referenciados
como DI, que aplicam percentuais próximos a 100%
do patrimônio em títulos
públicos, no qual podem
render cerca de 2,25% ao
ano, sem conta a taxa de
administração.
Ele explica que se há
uma taxa de administração
de 1% ao ano, ao subtrair
2,25% dos rendimentos,
oo percentual de rentabilidade pode chegar a 1,25%
ao ano. “Nesse momento
é importante se atentar ao
percentual da taxa de administração que os fundos DI
cobram, para não cair em
um cenário rentável próximo a 0%, podendo ser comparado com um rendimento
até abaixo da poupança”,
comenta Cunha.
O mercado prevê mais
um corte na taxa Selic, cerca
de 0,25%, com previsão de
terminar o segundo semestre com taxa próxima a 2%.
“Caso esse cenário aconteça,
teremos um juro extremamente baixo, no qual afeta
diretamente a renda fixa, que
ficará ainda menos atrativa
para os investidores”, finaliza Cunha.

Como as empresas podem resistir sem se endividar
Levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizado
em abril, reporta que 30%
dos empresários buscaram
empréstimos para que
conseguissem manter suas
empresas sem demitir ninguém e sem cortar grandes
gastos. Entretanto 59,2%
tiveram o pedido negado e
29,5% ainda esperam por
uma resposta.
Para a contadora Lucélia Lecheta, conselheira do
Conselho Federal de Contabilidade, a orientação
geral para todas as empresas, de qualquer porte e até
mesmo para pessoas físicas

neste momento, é revisitar
todos os seus custos, todas
as suas despesas e ver o que
pode ser reduzido, o que
pode ser melhorado.
“É hora de se reinventar. Nesse momento difícil
as pessoas pensam que
precisa parar tudo até a
hora que voltar, mas é
bem nesse momento difícil que, pela necessidade,
podemos gerar a oportunidade. É hora de repensar o que está sendo feito,
principalmente custos e
processos”, analisa.
Corte de custos
Também é o momen-

to de cortar custos desnecessários, até mesmo
fazer cortes que muitos
não gostariam, mas que
precisam ser feitos pela
sobrevivência das empresas. “O Governo Federal
tem trabalhado em várias
frentes, e uma delas foi
postergar impostos, de
modo que a empresa tenha a possibilidade de ver
o que ela pode adiar para
ganhar um fôlego no seu
fluxo de caixa. Costumamos dizer que nesse momento ‘sua majestade é
o caixa’. É hora de aproveitar essas postergações
sem acréscimo de juros”,
comenta Lucélia.

Financiamento
“As empresas que
têm um bom relacionamento com as instituições bancárias têm
conseguido algumas liberações. Sabemos que
tem muito banco recusando cadastro sabendo
do risco em determinados negócios. Muitas empresas que têm
uma boa ficha bancária
ou bom relacionamento com as instituições
não conseguem financiamento agora porque
seus ramos estão extremamente afetados pela
pandemia”, explica.

A & T ARQUITETURA LTDA. - CNPJ 05.736.344/0001-87
Ata de Reunião Extraordinária em 30/04/2020
Às dez horas e trinta minutos do dia 30/04/2020, reuniram-se os quotistas da sociedade
por videoconferência em razão das restrições impostas pela COVID19, sendo
dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de todos os
sócios na forma do art. 1.072 da Lei 10.406/02. O sócio Wagner Pismel Conde assumiu
a Presidência explicando que a finalidade da reunião era deliberar sobre a Redução do
capital da sociedade. Dando início aos trabalhos, o Presidente ponderou a respeito
da necessidade de readequar a estrutura societária a novas realidades do mercado,
citando ainda a defasagem tecnológica do ativo imobilizado representado por softwares,
equipamentos de informática e móveis e utensílios no valor contábil de R$36.721,53 e
também lembrando que as amortizações desses bens foram interrompidas em 2017
para evitar a redução dos lucros nos exercícios subsequentes. Relembrou ainda que
referidos bens ativos, por serem de sua propriedade, foram transferidos para a sociedade
mediante a subscrição e integralização, por ele próprio, do aumento de capital para o valor
atual de R$70.000,00 em 2013. Assim, o Presidente propôs uma redução do capital na
forma dos arts 1.082 a 1.084 da Lei 10.406/02, mediante a extinção de 65.000 mil cotas
de sua titularidade no valor de R$65.000,00. Após cuidadosa análise e ponderações
entre os sócios, a proposta foi aprovada sem restrições, devendo consumar-se mediante
a devolução a ele dos referidos bens pelo valor constante do balanço, sendo o saldo da
redução complementada por crédito em conta corrente, e/ou devolução em dinheiro
assim que possível.Após a redução, a nova composição societária ficará composta por
3.600 cotas de sua titularidade, mantendo-se para as sóciasAdriana Christina de Oliveira
e Tânia Maura Rodrigues Ferreira a participação atual, ou seja, 700 cotas cada uma,
totalizando 5.000 cotas no valor de R$5.000,00. Como ninguém mais quisesse fazer uso
da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião, após
o que encaminhou esta Ata, que foi lida e aprovada por todos para constar no Registro
de Atas, dispensando-se a sua assinatura pelos demais sócios.
Assinatura - Wagner Pismel Conde - CPF 856.353.327-49 - Presidente.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0026228-8
Edital de Convocação. Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da
Fartura Agropecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, que se realizará às 10h00min do dia 30 de junho
de 2020, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar,
Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir e aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações
Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019; e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação
de sua remuneração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e
votar a proposta da Diretoria de aumento do Capital Social de R$49.195.790,88
(quarenta e nove milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa
reais e oitenta e oito centavos) para R$58.738.804,83 (cinquenta e oito milhões,
setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos),
que corresponde a um aumento de R$9.543.013,95 (nove milhões, quinhentos
e quarenta e três mil, treze reais e noventa e cinco centavos), com a emissão
de 320.557 (trezentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, pelo valor patrimonial de R$29,7701, conforme apurado no
último balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2019, para
subscrição e integralização total no ato da realização da Assembleia, mediante
a capitalização de crédito de acionista de adiantamento para futuro aumento de
capital e/ou em moeda corrente nacional; (b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto
Social e sua respectiva consolidação; e (c) Assuntos de interesse geral. Rio de
Janeiro, 18 de junho de 2020. Eugênio Ricardo Araújo Costa - Diretor-Presidente.

Ações da América
Latina podem subir 13%
O JPMorgan espera que o índice MSCI Latin America
encerre o ano a 2.200 pontos, sugerindo alta de cerca de
13% em relação aos níveis atuais. Segundo os economistas da instituição, as ações latino-americanas devem continuar se beneficiando do cenário de ampla liquidez e melhores perspectivas para a recuperação econômica global,
mas existe uma única dúvida: haverá apetite global por
risco ou não?
Neste ano, o indicador acumula queda de 33%, em
meio ao severo impacto da pandemia sobre as economias
da região. O banco norte-americano recomenda a compra
de Brasil e do Peru; apenas observar Chile e Colômbia e
vender Argentina e México. No Brasil, os juros em queda
devem continuar estimulando a migração para ações, enquanto os lucros corporativos devem retornar aos níveis
de 2019 já no próximo ano. Em relação às reformas,
acham que o governo brasileiro ainda parece comprometido com o equilíbrio fiscal, apesar da recente turbulência
no cenário político.

Recuperação da RaiaDrograsil em junho
A rede RaiaDrograsil registrou, em abril, queda de 17%
nas vendas no segmento de produtos farmacêuticos em
relação a março. Na avaliação dos analistas do Bradesco
BBI, o movimento será repetido em maio, mas com deve
melhorar seus números em junho. A expectativa é que em
maio, o desempenho será prejudicado , devido à antecipação de feriados. Os técnicos, no entanto, aguardam em
junho, uma retomada mais interessante das vendas, pois
a quarentena será mais suave em São Paulo e as lojas localizadas em shopping centers, cerca de 5% da rede estão
voltam a funcionar. Por essa razão, mantiveram a recomendação “neutra” para as ações da empresa.

Santander vê SulAmérica em melhor posição
Apesar do impacto da pandemia do coronavírus nas empresas de assistência médica, o Santander coloca a SulAmérica em melhor posição que as suas concorrentes, pois
a ação da empresa está sendo negociada com desconto de
63% em relação às demais, pois a previsão de preço/lucro
para este ano é 14,1x contra 38,6x do setor. Além disso, o
Santander reiterou a recomendação de compra com o de
considerá-la como top pick, ou seja, a favorita do setor,
manteve a recomendação de compra e estabeleceu preçoalvo de R$ 52,00 ao final de 2021, com potencial de valorização de 23,8%.

Caixa Econômica tortura idosos
Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, se
preocupa em aparecer perante a mídia para anunciar a cobrança de menores juros, mas não revela o menor interesse
em saber como estão sendo tratados os clientes. O foco
mais revoltante é a agência 0588, onde um terceirizado se
sente o poderoso pois seleciona quem pode entrar ou não,
pois nada tem a perder. Nesta quinta, deixou, das 12h até
as 14h, um amigo desta coluna, idoso de 75 anos e deficiente auditivo, sem entrar no salão, passando todos que
estavam atrás ao fornecer senhas para o caixa. O estagiário em questão pode ser incurso no art. 90 do Estatuto do
Idoso por impedir o acesso a serviços bancários e ser preso
de um a quatro anos. Tudo porque o idoso fez reclamação
para a ouvidoria contra o gerente da agência. Aliás, Pedro
Guimarães deve abandonar os holofotes e apurar os motivos que levaram esse setor a não fazer nada, apesar de já
terem se passado três semanas. O atendimento continua o
mesmo.

Exclusão do ICMS impacta Eucatex
A Eucatex garantiu na Justiça a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/Cofins, medida que terá impacto de
R$ 126 milhões no balanço do segundo trimestre.

Volatilidade em alta e queda
na liquidez global devem
marcar o 3º trimestre

Apesar da tendência observada nos mercados de
encerrar o mês de junho com
variação positiva, a expectativa para o desempenho
no 3º trimestre é diferente.
Com a liquidez em queda no
Brasil e no mundo, Rodrigo
Marques de Almeida, CIO
do Andbank Brasil, prevê
que o setor possa sofrer com
paradas súbitas nos próximos meses. “A volatilidade
de 40% ao ano está longe de
ser normal”, observa.
Para Rodrigo Almeida,
o mercado está em processo de valorização, contribuindo com expectativas
de retomada de economia
“em V”, que indica uma
recuperação tão rápida

quanto o movimento de
queda.
O CIO destaca que a maior
parte das medidas de estímulo
já foram tomadas e que, nos
próximos meses, o número
de recuperações judiciais de
empresas deve crescer. “A dívida pública em 90% do PIB
certamente gera ansiedade nas
rolagens, e a grande aposta do
3º trimestre será a aplicação
em bolsa”, completa.
Eduardo Antón, Head de
Portfolio Management Americas do Andbank, destaca
no cenário externo a retração
do índice de ações S&P 500
nos EUA, provocada principalmente por empresas dos
setores automobilístico, de
energia e bancos.
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Dados do governo mostram que houve falência maior de empresas
Abertura
encolheu quase
30% em abril, e
fechamento foi
41% maior

Os fechamentos de empresas chegaram a 58.623,
queda de 41,1% na comparação com abril de 2019
(99.468), informou nesta
quinta-feira o Ministério da
Economia. “A crise gerada
pela pandemia de covid-19
na economia levou a acentuada queda na abertura de
empresas em abril”, justificou o ministério. Os números constam do Boletim do
Mapa de Empresas.
Além do fechamento de
empresas, o mês de abril também apresentou menor número de empresas abertas. Foram
registradas 189.878 empresas,
queda de 29,5% na compara-

ção com igual mês de 2019.
Segundo o secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Gleisson Rubin,
uma das possibilidades para
a queda no fechamento de
empresas pode ser o fechamento de juntas comerciais devido à necessidade
de isolamento social ou a
postergação da decisão dos
empreendedores em virtude
das medidas de socorro às
empresas anunciadas pelo
governo.
De acordo com o secretário, ainda é preciso esperar
os próximos resultados para
verificar a tendência para
a abertura e fechamento de
empresas. “Abril foi o mês
com maiores percentuais de
isolamentos social, consequentemente o efeito sobre
a atividade econômica foi
mais severo. Já em maio nós
observamos o início da retomada da atividade produtiva
e isso pode vir a impactar os
indicadores de abertura de

empresa e também o fechamento”.
De janeiro a abril, foram
abertas 1.038.030 empresas,
o que representa aumento
de 1,2% em relação ao último quadrimestre de 2019
e queda de 1,1% quando
comparado com o primeiro
quadrimestre de 2019. No
mesmo período, foram fechadas 351.181 empresas,
queda de 6,6% no quantitativo de empresas fechadas
se comparado com o último
quadrimestre de 2019 e recuo de 12% em relação ao
mesmo período no ano anterior. Com esses resultados,
o saldo positivo ficou em
686.849 empresas abertas,
recorde na série histórica
iniciada em 2010. O número
total de empresas ativas chegou a 18.466.444.
Estados
Segundo Rubin, o resultado do quadrimestre indica que o período anterior à

pandemia “mostrava forte
retomada a atividade empreendedora”.
São Paulo é o estado com
o maior número de empresas
no Brasil, com 5,2 milhões,
sendo 295 mil abertas no primeiro quadrimestre de 2020.
Em seguida aparecem Minas
Gerais com quase 2 milhões
de empresas, 115 mil abertas no 1º quadrimestre, e o
Rio de Janeiro com 1,7 milhão das quais 101 mil foram
abertas no período.
O estado de Mato Grosso foi o que apresentou o
maior crescimento percentual de empresas abertas
no primeiro quadrimestre
de 2020, com aumento de
19,1% em relação ao último quadrimestre de 2019
e 5,8% quando comparado
com o primeiro quadrimestre de 2019. Por outro lado,
o estado de Pernambuco
registrou a maior queda:
10,9% em relação ao último quadrimestre de 2019 e
queda de 2,1% em relação

ao primeiro quadrimestre
de 2019. O estado de São
Paulo registrou o maior
número de empresas fechadas: 97 mil empresas.
Abertura

O tempo para abertura de
uma empresa no país é, em média, de 3 dias e 21 horas, uma
melhora, com redução de 14
horas (13,1%) em relação ao
último quadrimestre de 2019.
O Distrito Federal foi a
unidade da federação que
apresentou o menor tempo
de abertura de empresas neste primeiro quadrimestre de
2020: 1 dia e 1 hora, uma diminuição de 2 dias e 7 horas
(68,8%) em relação ao último quadrimestre de 2019.
No mesmo período, o estado da Bahia registrou o
maior tempo de abertura de
empresas no Brasil: 10 dias e
8 horas, ainda assim há uma
diminuição de 4 dias e 8 horas
(29,5%) em relação ao último
quadrimestre de 2019.

Atividades

Entre as atividades mais
exploradas pelas empresas
abertas estão Cabeleireiros,
manicure e pedicure, com
55.984 empresas abertas,
crescimento de 9,1% em relação ao último quadrimestre
de 2019 e queda de 7% em
relação ao 1º quadrimestre do
ano passado. Nesse segmento,
825.026 empresas ativas.
O Comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios teve 51.064 empresas
abertas, queda de 14,4% em
relação ao 3º quadrimestre
de 2019 e de 14,6% em relação ao 1º quadrimestre do
ano passado. São 1.101.983
empresas ativas.
No caso da Promoção de
vendas, foram 43.275 empresas abertas, queda de
2,6% em relação ao 3º quadrimestre do ano passado e
crescimento de 13,5% em
relação ao 1º quadrimestre
de 2019, com 364.780 empresas ativas).

Omint orienta empresas e colaboradores sobre retomada após quarentena
A Omint, operadora de
plano de saúde para o segmento de alto padrão, elaborou dois e-books gratuitos
voltados a gestores de RH
e colaboradores para a retomada após a quarentena.
Eles apresentam orientações
de fontes referenciadas a fim
de promover uma retomada
das atividades corporativas
com segurança, explicou o
grupo Omint que faturou R$
1,6 bilhão em 2019.
“Para esse novo perío-

do de adaptação, que atinge
tanto os gestores das empresas quanto os próprios colaboradores, assumimos nossa
responsabilidade social de
cuidar de pessoas e, para
apoiar as condutas a serem
tomadas nesse momento e
garantir que essa retomada
seja feita com segurança, seguindo todas as orientações
das autoridades locais”, explica Marcos Loreto, diretor
Médico Técnico da Omint.
A Omint elaborou e-

books com recomendações
dos principais órgãos governamentais e reguladores,
como a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a Anvisa. O
material está disponível em
aberto para todos.
Com foco em cuidados
essenciais, os materiais apresentam conteúdos detalhados
para cada público. Para os
gestores de RH, são abordadas formas de como implementar medidas de controles

no ambiente de trabalho com
o passo a passo de como
prepará-lo para a retomada
pós-quarentena, políticas de
procedimentos internos para
a identificação e isolamento de pessoas doentes, entre
outros. Já os colaboradores
contam com orientações sobre como evitar o contágio
e a transmissão da Covid-19
no transporte público, higienização das mãos, medidas
de proteção pessoal como
uso de máscaras, cuidados

com objetos pessoais, com a
alimentação e espaços compartilhados.
Início
A Omint iniciou suas operações no Brasil em 1980,
com o lançamento do primeiro plano de saúde voltado ao segmento de alto padrão do país, setor em que
até hoje é líder de mercado.
O Grupo Omint atua no
segmento de viagem des-

de 2011, sendo parceira da
IAG (International Assistance Group), considerada
a mais completa associação
de empresas especializadas
em assistência em viagem
pelo mundo. Posteriormente,
com a Omint Seguros, passou a comercializar apólices
individuais e coletivas para
empresas - além de passar
a operar no ramo de seguro
de pessoas, comercializando
seguros de vida em grupo e
individual.

