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Brasileiro apoia 
combate a fake 
news, segundo
o Senado

O projeto de lei que estabelece 
regras para uso e operação de redes 
sociais e serviços de mensagens 
(PL 2.630/2020) está alinhado com 
o que o brasileiro quer, afirmou o 
senador Alessandro Vieira (Cida-
dania-SE), autor do projeto.

Ele se baseia em pesquisa do Da-
taSenado sobre a opinião dos brasi-
leiros a respeito de notícias falsas 
(fake news). Segundo o levanta-
mento, feito por telefone, entre 9 
e 11 de junho, com 1.200 pessoas, 
84% dos brasileiros que usam ou já 
usaram redes sociais avaliam que 
a criação de uma lei de combate 
às fake news vai contribuir para a 
redução de notícias falsas nessas 
plataformas; 33% concordam total-
mente com a medida; 51% concor-
dam; 11% discordam; 4% discor-
dam totalmente; e 1% não soube ou 
preferiu não responder.

Rio de Janeiro é o 7º 
do mundo com mais 
mortes por Covid-19

Instalação no Parque dos Atletas foi um dos poucos hospitais de campanha inaugurados

Número de casos 
e óbitos segue 
crescendo no Brasil

Com um índice de letalidade da 
Covid-19 em 9,63% e de mortalida-
de de 48,7 por 100 mil habitantes, 
acima da média do Brasil, segundo 
dados de quinta-feira, o Estado do 
Rio de Janeiro estaria em sétimo 
lugar no ranking mundial de mor-
talidade se fosse considerado como 
um país.

É o que mostra o monitoramento 
do portal Covid-19: Observatório 
Fluminense, que reúne  pesquisa-
dores e estudantes de sete institui-
ções, entre elas a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Universidade Fe-
deral Fluminense e Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), das áre-

as de Matemática, Engenharia e 
Computação.

Na métrica de mortes por mi-
lhão, os dados analisados pelo gru-
po, referentes até o dia 13 de junho, 
colocam o Rio bem acima da po-
sição do Brasil no mundo. O país 
está na 12ª posição, com 203,3 óbi-
tos por milhão de habitantes.

A capital está ainda pior. “A 
mortalidade da Covid-19 na cidade 
do Rio de Janeiro está acima de 800 
por milhão de habitantes, enquanto 
no Estado do Rio de Janeiro temos 
440 por milhão. A mortalidade da 
Covid-19 na Cidade do Rio de Ja-
neiro só é inferior à observada em 
dois países: San Marino e Bélgica.”

Segundo boletim do Ministério 
da Saúde divulgado nesta sexta-
feira, na semana epidemiológica 
encerrada no dia 13, o mundo apre-
sentou uma taxa de 54,6 óbitos/1 
milhão. “Dentre os países com po-
pulação acima de 1 milhão de ha-
bitantes, a Bélgica apresentava o 

maior coeficiente (832,3/1 milhão), 
seguido pelo Reino Unido (611,0/1 
milhão), Espanha (580,4/1 milhão), 
Itália (566,0/1 milhão) e Suécia 
(480,6/1 milhão).”

Segundo o epidemiologista Áti-
la Iamarino, a Bélgica aparece em 
primeiro no número de mortes por 
milhão porque inclui nas estatís-
ticas todos os óbitos suspeitos de 
novo coronavírus, não apenas os 
confirmados. No Rio de Janeiro, 
por outro lado, a tendência é de 
subnotificação dos casos. A Uerj 
aponta que apenas 7,2% dos casos 
de Covid-19 são confirmados.

No relatório dessa semana do 
Observatório Fluminense, os cien-
tistas apontam que o número de 
casos confirmados e de óbitos por 
semana epidemiológica continua 
crescendo em várias regiões do 
país, enquanto governos estaduais 
e municipais reduzem as medidas 
restritivas e voltam a permitir a cir-
culação mais ampla da população.

Faturamento do 
comércio caiu 
mais de 90% em 
abril e maio

Depois de quase três meses de 
comércio fechado, a Associação 
Brasileira de Lojistas de Shopping 
(Alshop) realizou uma pesquisa en-
tre os dias 1º e 10 de junho, junto 
a 116 associados, que representam 
4.500 pontos de venda em todo o 
Brasil a respeito dos principais 
impactos causados no varejo por 
conta da pandemia de Covid-19. 
A queda superior a 90% no fatura-
mento se refere a comparação entre 
os mesmos meses de 2019, onde 
o comércio funcionava normal-
mente. A pesquisa aponta que 50% 
dos entrevistados afirmam que a 
recuperação dos prejuízos levará 
de 12 a 18 meses, seguida por 31% 
que enxerga essa recuperação em 
um período maior: até 24 meses.

“Foram 83 dias com as portas 
fechadas em quase todo o país, que 
resultaram em um prejuízo em tor-
no de R$ 27 bilhões sendo que 10% 
dos lojistas não devem mais reabrir 
as portas. O varejo do Brasil pre-
cisa de atenção e medidas que pos-
sam ajudar o setor a se recuperar 
nos próximos meses sob prejuízo 
de maior desemprego e crise fi-
nanceira”, afirma Nabil Sahyoun, 
presidente da Alshop.

Sem crédito do 
governo, 40% 
dos bares de SP 
devem fechar

Pesquisa divulgada pela Asso-
ciação Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel) revelou que 
40% dos bares e restaurantes da 
cidade de São Paulo devem fechar 
permanentemente devido à crise 
provocada pela pandemia, con-
forme avaliação dos empresários 
entrevistados. Apenas 11,9% dis-
seram ter conseguido algum dos 
financiamentos anunciados pelo 
governo, e 45,2% julgam necessá-
ria a obtenção de financiamentos a 
juros reduzidos.

Mais da metade dos estabele-
cimentos (57,1%) demitiram fun-
cionários, e 83,3% utilizaram a 
suspensão do contrato de trabalho 
durante a pandemia para manter 
equipes ou reduzir demissões. A re-
dução de jornada e salário (45,2%) 
e férias coletivas (33,3%) foram as 
outras alternativas para manter par-
te ou toda a equipe empregada.

MP 927: Câmara retira mais direitos trabalhistasFelicidade entre 
norte-americanos 
tem a maior baixa 
de 5 décadas

No meio da pandemia de coro-
navírus, a felicidade do povo norte-
americano está no nível mais baixo 
de cinco décadas, de acordo com 
uma pesquisa do Centro Nacional 
de Pesquisa de Opinião da Univer-
sidade de Chicago (UChicago).

O contexto histórico revela im-
pactos únicos do surto de Covid-19 
no sentimento público. Uma baixa 
histórica de todas as pessoas, ou 
14%, disse estar muito feliz, com-
binada com uma alta histórica de 
80%, dizendo estar satisfeita com a 
situação financeira de sua família.

Foi aprovada, na Câmara dos 
Deputados, o texto da Medida Pro-
visória (MP) 927, que retira ainda 
mais direitos dos trabalhadores. No 
texto, consta um destaque, do Par-
tido Progressista (PP), 

que suspende a obrigação do 
pagamento de verbas rescisórias, 
caso o trabalhador seja demitido. A 
medida vale para as empresas que 
estão funcionando parcialmente 
ou as que estão totalmente parali-
sadas por determinação do Poder 
Público, por causa da pandemia. O 
trabalhador que for demitido até o 
final deste ano, período que termi-
na a calamidade pública pode ficar 
sem receber um centavo sequer, 
mesmo que a Justiça trabalhista 
obrigue a empresa a pagar. Só vai 
receber depois da pandemia.

Outra emenda do Centrão foi 
apresentada pela deputada Soraya 

Santos (PL-RJ). Pela emenda apro-
vada, o trabalhador que foi demiti-
do e fez um acordo para receber a 
rescisão de forma parcelada poderá 
ficar com as parcelas suspensas e 
só voltar a receber em janeiro. O 
mesmo valerá para um trabalhador 
que aderiu ao PDV de uma empresa 
e ainda está recebendo as parcelas 
de seu pacote de benefícios.

Entre os direitos que os traba-
lhadores podem perder se a MP for 
aprovada pelo Senado como está, 
estão ainda: o pagamento pela me-
tade das verbas rescisórias em caso 
de extinção da empresa e a redução 
de até 25% do salário, a dispensa 
coletiva e a prorrogação a critério 
do patrão da vigência dos acordos 
e das convenções coletivas, sus-
pensão do recolhimento do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) por três meses, ampliação 

do banco de horas e possibilidade 
de que o trabalhador que recebe 
os salários dever o cumprimento 
da jornada de trabalho, o chamado 
banco de horas negativo. O texto da 
MP 927 ainda precisa ser votado e 
aprovado pelo Senado para seguir 
para sanção presidencial.

De acordo com o secretário de 
Assunto Jurídicos da CUT, Valeir 
Ertle, toda a Medida Provisória é 
um desastre completo para o traba-
lhador e um desrespeito às entidades 
sindicais, pois não houve um debate 
sequer do texto com o movimento 
sindical, critica ainda. “A Câma-
ra não só aprovou como piorou o 
conteúdo da MP. Os deputados que 
votaram a favor deram toda a prer-
rogativa das dispensas e dos acordos 
para os empregadores. Agora nós 
vamos lutar no Senado para que o 
texto da MP não seja aprovado”, diz.
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Há alguns meses, a opi-
nião pública chegou a co-
gitar que o Grande Líder 
da Coreia do Norte, Kim 
Jong-Un, estivesse grave-
mente doente ou prestes a 
morrer, devido a corona-
vírus, e que Kim Yo-Jong, 
sua irmã, estaria prestes a 
assumir as rédeas do go-
verno. Entretanto, mister 
Kim reapareceu em públi-
co, mas o peso político de 
sua irmã continuou a cres-
cer, através de atitudes, 
declarações inflamadas e 
ameaças aos vizinhos sul-
coreanos.

Quem é e como surgiu 
miss Kim? Kim Jong-Un 
e sua irmã Kim Yo-Jong 
passaram uma infância de 
ouro, juntos, em Wonsan, 
considerada a Monte Car-
lo da Coreia do Norte, lon-
ge de perigos e ameaças. 
Enquanto o país vivia uma 
feroz carestia, na segunda 
metade dos anos 90, as 
duas crianças cresceram 
isoladas do resto do mun-
do, viajando entre uma 
suntuosa residência, em 
Pyongyang, a capital, e o 
balneário de Wonsan.

Hoje, adultos, eles ocu-
pam posições significa-
tivas no sistema político 
norte-coreano. Em 2011, 
Kim Jong Un sucedeu seu 
pai, Kim Jong Il, tornan-
do-se o próprio presiden-
te da Coreia do Norte, o 
terceiro líder da dinastia 
Kim. Miss Kim permane-
ceu nas sombras até maio 
passado, quando apareceu 
nas manchetes dos jornais 
internacionais após o mis-
terioso desaparecimento 
de seu irmão.

A Kcna, agência de no-
tícias norte-coreana, co-
municou a nova iniciativa 
da Srta. Kim. A irmã de 
Kim Jong-Un informou 
que Pyongyang está pre-
parando ações contra Seul. 
Iniciativas que podem, 
igualmente, incluir o uso 
do exército.

Miss Kim Yo-Jong, que 
está oficialmente atuan-
do como vice-diretora do 
Departamento da Frente 
Unida do Partido Traba-
lhista Coreano, foi muito 
clara: “Sinto que chegou 
a hora de romper com as 
autoridades sul-coreanas. 
Em breve, tomaremos a 
próxima ação.” Nesta de-
claração, a Coreia do Sul é 
definida como inimiga.

“Exercendo meu poder, 
autorizado pelo Chefe Su-
premo, pelo nosso Partido 
e pelo Estado, dei instru-
ções às divisões do depar-
tamento encarregado de 
assuntos com o inimigo, 
para executar a próxima 
ação de maneira decisiva”, 
continua o texto, no qual 
sugere-se o iminente fe-
chamento do escritório de 
cooperação.

“O direito de tomar a 
próxima ação contra o 
inimigo será confiado ao 
Estado-Maior do exérci-
to”, acrescentou Kim Yo-
jong. Em suma, podemos 

concluir que o colapso das 
relações entre a Coreia do 
Norte e a Coreia do Sul, é 
iminente.

Quais os motivos dessa 
mudança de tons? A se-
nhorita Kim Yo-Jong ame-
açou ação militar contra 
Seul depois de criticá-lo 
pelo declínio nas relações 
bilaterais, usando como 
casus belli a incapacidade 
dos sulistas de impedir que 
seus cidadãos enviassem 
folhetos anti-Pyongyang, 
a capital norte-coreana, 
além do paralelo 38. Aten-
ção à terminologia: Miss 
Kim classificou Seul 
como “inimiga”, enquan-
to o escritório de ligação 
intercoreano, localizado 
na cidade fronteiriça de 
Kaesong, foi chamado de 
“inútil”.

Portanto, vale a pena 
se perguntar qual poderia 
ser o motivo dessa mu-
dança de tons da Coreia 
do Norte, mas, sobretudo, 
por que as declarações de 
fogo vieram da boca de 
Kim Yo-Jong e não da de 
Kim Jong Un. Existem 
vários aspectos a serem 
considerados. Primeiro, é 
 provável que Pyongyang 
busque uma crise diplo-
mática para forçar Seul 
a se sentar à mesa de ne-
gociações. Nesse caso, os 
norte-coreanos poderiam 
obter ajuda vital para re-
frescar uma economia em 
dificuldade, após a pan-
demia de Covid (mesmo 
que o governo norte-co-
reano declare oficialmen-
te que não há contágio no 
país).

Em segundo lugar, per-
manecendo no assunto de 
problemas internos, a srta. 
Kim poderia estar tentan-
do desviar a atenção da 
população norte-coreana 
das várias e graves dificul-
dades, soprando sobre o 
fogo do nacionalismo. Por 
último, mas não menos 
importante, a “terrível” 
irmã de Kim Jong-Un es-
taria procurando, de todas 
as formas, fortalecer seu 
status, tanto aos olhos da 
elite norte-coreana, quanto 
aos olhos de todo o mun-
do. A sensação, no entanto, 
é que ninguém, no Norte, 
quer entrar em uma guer-
ra real. Se alguma coisa 
acontecer, é provável que 
Pyongyang desencadeie 
um episódio limitado e fa-
cilmente controlável.

  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), é 
editor da revista Italiamiga.

Como todos sabemos, o 
Rio de Janeiro está pratica-
mente parado desde março. 
Se você não tiver utilidade 
comprovada na luta contra 
a Covid-19, deveria fechar 
as portas e manter seus fun-
cionários em home-office. 
Durante os últimos meses 
acompanhamos nos jornais 
a quantidade de denúncias 
por suspeitas de irregulari-
dades, corrupções e pres-
sões políticas, que faziam 
com que decretos e nomea-
ções logo fossem alteradas. 
Nesta primeira semana de 
junho não foi diferente. Ao 
anunciar o retorno gradual 
das lojas, o prefeito Marce-
lo Crivella anunciou como 
e quais, poucas, lojas pode-
riam retornar.

Em nenhum momento as 
entidades de classe foram 
ouvidas para opinar sobre 

este tema tão importan-
te, para o nosso futuro. Se 
não bastasse não ouvir, tem 
feito questão de tampouco 
receber seus líderes e, sim-
plesmente, jogar para fren-
te qualquer tipo de contato.

Enquanto lojas de sho-
ppings já recebem autori-
zação para sua volta, não 
poderemos ver as lojas de 
rua, tão importantes em boa 

parte do Rio de Janeiro, se-
rem reabertas.

Infelizmente podemos 
ver que, como no início de 
sua gestão (2017), os came-
lôs poderão estar livremen-
te nas ruas, trabalhando 
muitas vezes sem proteção 
e com produtos de origem 
duvidosa.

Precisamos urgentemente 
de uma tolerância zero nas 
ruas da cidade, para impe-
dir essa concorrência desleal 
com nossos lojistas que so-
frem diariamente para man-
ter suas lojas abertas.

Se persistir essa medida 
contra os lojistas de rua, 
vai acontecer o que muitos 
já sabem: os próprios lo-
jistas fornecerão produtos 
para camelôs e, assim, não 
irão pagar impostos à Pre-
feitura, que, inclusive não 
tem verba garantida para os 

próximos meses de salários 
dos servidores.

Tenho certeza que logo 
em ano eleitoral o atual 
prefeito não pretende ver os 
números de desempregados 
aumentarem drasticamente, 
não?!

Prefeito: aproveite seus 
últimos meses e comece a 
cuidar, de verdade, das pes-
soas e não abandone aque-
les pagadores de impostos 
que dão o sangue pelo Rio 
de Janeiro e não faça com 
tenhamos novas ruas aban-
donadas como a Rua da 
Carioca. Lembre-se que, 
sem essas lojas funcionan-
do, não haverá dinheiro em 
caixa.

  Pedro Rafael
Diretor da Associação 

Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRJ).

Se alguma vez um diag-
nóstico sobre a situação da 
economia mundial gozou de 
consenso, a vez é esta. Nun-
ca o mundo enfrentou crise 
econômica semelhante, com 
a paralisação simultânea das 
principais economias, repre-
sentando cerca de 50% da 
população e de 80% do PIB 
mundial.

Podemos dizer que a atual 
crise é pior do que a de 1929, 
uma vez que naquela quem 
não quebrou continuou a 
trabalhar – não houve para-
lisação da vida econômica 
de qualquer país, tal como 
vemos hoje, a nível mundial.

Como enfrentar esta crise 
inédita? A resposta clássica: 
pela intervenção do Estado, 
através de uma ação coorde-
nada do Tesouro, e do Ban-
co Central (BC). O Tesouro 
intervindo pela emissão de 
Dívida Pública (DP) e a apli-
cação dos recursos gerados 
em obras de infraestrutura; 
atendimento às demandas 
de estados e municípios; e 
em programas assistenciais 
a trabalhadores e empresas.

O BC intervindo pela in-
jeção de liquidez nos ban-
cos, que, assim, ampliariam 
a oferta de crédito, dando 
solvência às empresas para 
retomarem suas atividades. 
Ocorre que respostas clássi-
cas, para crises não clássi-
cas, por óbvio, não funciona-
rão. As respostas deverão ser 
igualmente inéditas. Vamos 
analisar o caso brasileiro.

Iniciemos pelo Tesouro, 
que entrou na pandemia ge-
rando um resultado nominal 
negativo anual da ordem de 
R$ 400 bilhões, sabidamente 
insustentável (cerca de 10% 
do estoque atual de DP). O 
ministro da Economia decla-
rava, até a pandemia, acer-
tadamente, que o equilíbrio 
fiscal era o objetivo prioritá-
rio do governo.

Com a pandemia e suas 

dramáticas consequências 
sobre a execução fiscal (que-
da de receitas e elevação 
de despesas), o Orçamento 
Nacional foi inviabilizado. 
A criação do Orçamento de 
Guerra, onde se lançarão as 
despesas extraordinárias da 
pandemia, não tem outro 
objetivo senão o de permitir 
ao governo isentar-se das li-
mitações impostas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
Orçamento de Guerra não 
gera receitas, nem reduz des-
pesas.

Nada altera a dramática 
realidade: o Tesouro está 
anulado. Elevar impostos ou 
reduzir despesas para com-
pensar a queda de receita ou 
a brutal elevação das des-
pesas com a Saúde, em um 
cenário de atividade econô-
mica paralisada, ou semipa-
ralisada, com taxa de desem-
prego recorde, é o caminho 
certo para uma depressão 
catastrófica.

Resta o BC. Este, detentor 
do monopólio de emissão de 
moeda, tem irrestrita capa-
cidade de irrigar o sistema 
com a quantidade de dinhei-
ro que for necessária para fa-
zer a economia voltar a fun-
cionar. Neste sentido, o BC 
deve dar início a um proces-
so de monetização em duas 
etapas: monetização com 
lastro, e, caso isto se revele 
insuficiente, a monetização 
sem lastro.

Na primeira etapa o BC 
injeta liquidez no sistema via 
redução do depósito com-
pulsório e adoção do “afrou-
xamento monetário” (quan-
titative easing) aprendido na 
crise de 2008, adquirindo, no 
mercado secundário, títulos 
de qualquer natureza, inclu-
sive títulos da DP.

O canal de transmissão 
da moeda assim criada sen-
do a criação de crédito pe-
los bancos, o parâmetro de 
avaliação desta primeira 

etapa deve ser a posição de 
Reservas Livres (acima do 
Depósito Compulsório) dos 
bancos junto ao BC. Se es-
tiverem criando crédito, não 
haverá Reservas Livres, e 
o BC continua a monetizar 
títulos, inclusive da DP. Se 
estiverem criando Reser-
vas Livres é sinal de que a 
liquidez criada “empoçou” 
nos bancos, que, em algum 
momento, por suas razões, 
suspenderam a concessão de 
crédito. O BC, neste caso, 
deve passar à segunda etapa.

Na segunda etapa, polê-
mica por inédita, o BC mo-
netiza, sem contrapartida, a 
queda de receita e a elevação 
das despesas de Saúde, dos 
orçamentos nacional, esta-
dual e municipal, mediante 
crédito da receita insuficien-
te e da despesa excedente em 
relação ao mesmo mês de 
2019, acrescido da taxa de 
inflação. Operacionalmente 
trata-se de intervenção de 
fácil execução, bastando que 
estados e municípios abram 
contas no BC (apenas 5.597 
contas, correspondentes aos 
5.570 municípios, mais 26 
estados, e 1 DF), a exemplo 
do Tesouro, que já tem sua 
conta no BC. Trata-se de in-
tervenção de fácil apuração e 
verificação, uma vez que os 
Orçamentos são peças públi-
cas.

À medida que se agravam 
os sintomas da crise (falên-
cias, desemprego e colapso 

da capacidade fiscal) e se 
vislumbra a monetização 
sem contrapartida como uma 
opção, instalou-se uma polê-
mica amplamente debatida 
em todas as economias rele-
vantes do mundo (inclusive 
na China).

A natureza da polêmica: 
seus oponentes apontam 
o retrospecto histórico da 
monetização de déficits fis-
cais pelo BC como a causa 
direta de todos os processos 
hiperinflacionários já veri-
ficados. Já seus defensores 
consideram que em econo-
mias que apresentam PIB 
em queda, sinais claros de 
inflação zero, com viés de-
flacionário, indicativos de 
uma depressão, o objetivo 
maior deve ser, justamente, 
a criação de um processo 
inflacionário.

O parâmetro de avaliação, 
neste caso, deve ser uma 
combinação de teto para a 
inflação criada versus ní-
vel de atividade econômica 
– iniciado um movimento 
de crescimento do PIB, da 
ordem de 2% ao ano, o BC 
reduz, progressivamente, a 
monetização sem contrapar-
tida. Algo facilmente men-
surável.

No caso do Brasil dois 
dados deveriam bastar para 
indicar a extrema gravidade 
da situação e a urgência da 
intervenção direta do BC, 
cobrindo o Tesouro: o IPCA 
negativo de abril e maio e a 
paralisação total da indús-
tria automobilística. Não há 
tempo a perder. A chance de 
hiperinflação é zero. E, man-
tido o receituário ortodoxo, 
ou keynesiano, de deixar a 
crise por conta do Tesouro, 
a chance de uma depressão 
profunda, com todas suas 
consequências sociais, é alta.

  Silvio Figer
Economista e consultor 

empresarial.
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Elevar impostos 
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Covid-19: Brasil ultrapassa  
marca de 1 milhão de infectados 
Quarto dia 
consecutivo em 
que há mais de 
1.200 mortes

O Brasil ultrapassou a 
marca de 1 milhão de infec-
tados pelo novo coronaví-
rus. Nesta sexta-feira, com 
54.771novos casos, ao todo 
1.032.913 brasileiros já fo-
ram testados positivos para 
covid-19, um aumento de 
5,5% em relação ao dia an-
terior. Somente nas últimas 
24 horas o país perdeu 1.206 
pessoas.

Este é o quarto dia con-
secutivo em que há mais de 
1.200 mortes. Com esses 
acréscimos às estatísticas, 
o país chegou a 49.954 óbi-
tos em função da pandemia 
do novo coronavírus. O 

número marcou um cresci-
mento de 2,5% no núme-
ro de mortes em relação a 
quinta-feira (18), quando o 
total estava em 47.748.Se-
gundo dados do Ministério 
da Saúde e do Conass, há 
507.200 casos recuperados 
e 476.759 em acompanha-
mento.

Os registros são menores 
aos domingos e segundas-
feiras em função da difi-
culdade de alimentação dos 
dados em fim-de-semana, 
e quantidades maiores às 
terças-feiras, em razão do 
acúmulo de notificações atu-
alizadas no sistema.

A taxa de letalidade (nú-
mero de mortes pelo total 
de casos) ficou em 4,7%. 
A mortalidade (falecimen-
tos por 100.000 habitantes) 
foi de 23,3. Já a incidên-
cia (casos confirmados por 
100.000 habitantes) ficou 
em 491,5. Do total, 476.759 
estão em observação e 

507.200 foram recuperados.

Estados

São Paulo lidera entre os 
estados com maior núme-
ro de mortes, com 12.232, 
seguido por Rio de Janei-
ro (8.595), Ceará (5.460), 
Pará (4.469) e Pernambuco 
(4.102). Ainda figuram en-
tres as unidades da federa-
ção com altos índices de óbi-
tos em função da pandemia 
Amazonas (2.624), Mara-
nhão (1.645), Bahia (1.305), 
Espírito Santo (1.265), Ala-
goas (848) e Paraíba (724).

A lista dos estados com 
mais casos é: São Paulo 
(211.658), Rio de Janeiro 
(93.378), Ceará (89.863), 
Pará (80.072) e Maranhão 
(68.500).

Bebida alcoólica

O governo do estado 
do Paraná restringiu nes-

ta sexta-feira, por 14 dias, 
comercialização e consu-
mo de bebidas alcoólicas 
em espaços públicos após 
as 22 horas. O decreto com 
a nova norma foi assinado 
pelo governador do Para-
ná, Ratinho Junior (PSD), o 
Chefe da Casa Civil, Guto 
Silva e o Secretário de Saú-
de do estado, Carlos Alber-
to Gebrim.

A publicação também de-
termina que a Secretaria de 
Segurança Pública do esta-
do reforce a fiscalização do 
cumprimento da norma com 
a finalidade de “coibir aglo-
merações, principalmente 
aquelas com consumo de be-
bidas alcoólicas”.

Segundo o governador 
Ratinho Junior, acidentes de 
carro relacionados ao uso da 
bebida alcoólica são recor-
rentes no estado e acabam 
prejudicando o sistema de 
saúde, em meio à pandemia 
de covid-19. 

Weintraub: permanência de três meses deixa Banco Mundial ‘chocado’ 
A indicação de Abraham 

Weintraub para o cargo de 
diretor-executivo do Banco 
Mundial deixou “chocados” 
os atuais integrantes e ex-
membros da instituição, se-
gundo informação é do jor-
nal O Estado de São Paulo. 
O temor, segundo fontes ou-
vidas, é que a figura do ex-
ministro da Educação possa 
fazer com que o Brasil vire 
uma “piada internacional”, 

já que ele “deu declarações 
contrárias ao multilateralis-
mo”. Ele terá pouco tempo 
para tentar defender sua li-
nha ideológica porque ao 
confirmar a indicação foi co-
municado que a permanên-
cia de Weintraub terminará 
em três meses. 

Reação interna

Enquanto isso, Uma car-

ta assinada por 15 associa-
ções e mais de 130 perso-
nalidadeu de diversas áreas 
pede a embaixadores de 
oito países no Brasil que se 
posicionem contra a indica-
ção de Weintraub a um dos 
cargos de diretor do Banco 
Mundial

Na carta enviada aos em-
baixadores desses países, os 
autores dizem que Weintraub 
pode causar “danos poten-

cialmente irreparáveis” às 
“posições dos países dentro 
do Banco Mundial”.

O texto ainda mencio-
na a agressividade do mi-
nistro a cidadãos comuns, 
jornalistas, parlamentares 
e juízes do STF e afirma 
que ele “é a antítese de 
tudo o que o Banco Mun-
dial procura representar à 
política de desenvolvimen-
to e ao multilateralismo”.

Medo de segunda onda leva China a endurecer medidas de quarentena
Novo surto de SARS-

CoV-2 em Pequim, origi-
nado no maior mercado 
da cidade, levou a China a 
endurecer suas medidas de 
quarentena por medo de uma 
segunda onda. Paciente zero 
já foi identificado.

Segundo informa o Scien-
ce Times, trata-se de um 
homem de 52 anos de nome 
Tang, que em 3 de junho 
se deslocou ao mercado de 
Xinfadi – o maior da capi-
tal chinesa, tendo uma área 
equivalente a 157 campos de 

futebol – para comprar peixe 
para os filhos.

A estação de TV Beijing 
divulgou imagens mostran-
do o paciente zero Tang sen-
do tratado em um hospital. 
O homem é oriundo de Xi-
cheng, bairro onde se situa a 
sede do governo central da 
China bem como diversas 
atrações turísticas populares.

Autoridades acreditam 
que o virus tenha chegado da 
Europa. Quando e como ain-
da não há certeza. Por cau-
tela, milhares de voos foram 

cancelados no aeroporto de 
Pequim, e o nível de respos-
ta de emergência da cidade 
foi elevado para o segundo 
nível mais alto. Uma vez lo-
calizados, serão colocados 
em quarentena por 14 dias 
e testados pelo menos duas 
vezes.

Novas infecções também 
foram detectadas em quatro 
outras províncias chinesas, 
acreditando as autoridades 
que podem estar ligadas ao 
surto de Xinfadi. Pequim já 
fechou suas fronteiras para 

todos os casos confirmados e 
suspeitos, e para aqueles pa-
cientes com febre e contatos 
próximos vindos do exterior 
e de outras províncias.

Locais públicos internos 
permanecerão fechados, as-
sim como escritórios, res-
taurantes e hotéis em áreas 
consideradas de alto risco. 
Mais de 350 mil moradores 
de Pequim estão agora sendo 
testados e 21 milhões estão 
em confinamento para evitar 
uma segunda onde devasta-
dora.

Assine o Monitor Mercantil

Rumo ao iceberg e avante
Em recente artigo, o economista Affonso Celso Pas-

tore alerta para o problema na balança de pagamentos 
do Brasil. Grosso modo, o balanço de pagamentos é o 
resultado da diferença entre as contas correntes e a conta 
financeira e de capitais.

Pastore mostra que o país quase sempre teve défic-
its nas contas correntes, que nunca deixaram de ser su-
perados pelos ingressos de capitais – os investimentos 
estrangeiros diretos e em carteira (renda fixa e ações). 
Fortes ingressos em 2007 e 2011 possibilitaram reforçar 
as reservas brasileiras em moeda forte.

“Nos últimos 12 meses, contudo, assistimos a um dé-
ficit nas contas correntes de US$ 50 bilhões, com um 
ingresso nulo na conta financeira e de capitais. Pela 
primeira vez, em décadas, temos um déficit no balanço 
de pagamentos, que nos últimos 12 meses já atingiu US$ 
50 bilhões”, assinala.

O motivo? Segundo Pastore, a queda – que vem se 
acelerando – observada nos investimentos em carteira 
desde a perda do grau de investimentos do país. Também 
que os investimentos diretos desabem, chegando aos 
níveis mais baixos dos últimos 20 anos.

Para o economista, há um iceberg por perto, e o risco de 
colisão é alto. E o que ele propõe? Para surpresa, Pastore 
sugere manter o rumo. “Uma política fiscal expansionista 
não só piora a dinâmica da dívida pública como acentua 
o desequilíbrio externo”, prega. “No mercado financeiro 
ninguém (ainda) acredita que um ministro, que repetidas 
vezes tem reafirmado seu compromisso como teto de gas-
tos, aceitaria tal mudança de rumo”, prossegue.

Se foi justamente a política fiscal restritiva, ou mais 
popularmente, o austericídio, que levou o Brasil às por-
tas da crise cambial – que só está sendo adiada por conta 
da queda mais forte da economia – propor sua manuten-
ção equivale a acreditar que o país, após colidir com o 
iceberg, não afundará porque a orquestra permanecerá 
tocando uma música conhecida por todos.

Depois da pandemia
A pandemia provocou uma queda de 50% nos atendi-

mentos no hospital da Unimed Volta Redonda. Mesmo 
assim, a cooperativa optou por manter projetos, como a 
expansão do estabelecimento e a estruturação do centro 
oncológico, que representam um investimento de R$ 90 
milhões. O presidente da cooperativa, Luiz Paulo Tostes 
Coimbra, explica que vai haver uma retomada por ser-
viços de saúde, e a Unimed vai sair fortalecida e pre-
parada para atender à demanda.

Ações emergenciais
Famílias atendidas pela Legião da Boa Vontade (LBV) 

recebem benefícios para diminuir os impactos da pan-
demia por meio de ações emergenciais pela campanha 
S.O.S Calamidades em todo o Brasil e no exterior. São 
mais de 328 toneladas de doações para 40 mil pessoas 
em 94 municípios.

No Rio, no Centro Educacional José de Paiva Netto, 
as famílias dos alunos, residentes nas comunidades próx-
imas, foram beneficiadas com cestas de alimentos e kits 
de limpeza. Durante a pandemia, estão sendo realizadas 
aulas por meio das plataformas digitais.

Sessenta
A King Contabilidade, empresa localizada na Vila Laís, 

zona leste da Capital paulista, completa 60 anos com uma 
equipe de 80 funcionários. Para o presidente da King, 
Márcio Shimomoto, o segredo do sucesso é fruto da fi-
losofia implantada desde o início pelo seu fundador e hoje 
presidente do conselho, Hatiro Shimomoto: “Não trabal-
hamos para ganhar dinheiro, e sim para servir e ser útil.”

Cenas do próximo capítulo
Aguarda-se, nos próximos capítulos, as quebras dos 

sigilos dos telefones de Queiroz e do capitão Adriano.

Rápidas
O presidente do Instituto Preservale, Nestor Rocha, 

é o entrevistado desta segunda, às 17h, de Viviane Fer-
nandes. As lives do Preservale vão apresentar assuntos 
diversos da cadeia produtiva do Vale do Café no Insta-
gram @niceviaapiaturismo *** Na próxima terça-feira, 
o CAMP Mangueira realiza live com Gilberto Porcido-
nio, jornalista e cientista social, no Instagram, às 18h, 
sobre “E se as oportunidades aparecerem hoje?” *** A 
publicitária Deborah Katz inicia 25 de junho as aulas de 
sua primeira turma de mentoria, voltada para empreend-
edores da área de comunicação. Os encontros serão se-
manais através da plataforma Zoom. Informações pelo e-
mail deborah@katzcomunica.com *** Na quarta-feira, 
às 19h30, os ativistas sociais da A Liga farão live com a 
delegada e deputada estadual Martha Rocha. O encontro 
digital no Facebook da Liga (@aligario2020) abordará a 
política no Rio de Janeiro.

COMUNICADO

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

NIRE JUCERJA: 33.3.0027791-9

ANS -  nº 41.577- 4

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ANDRÉ KRUSCHEWSKY LIMA, CPF 940.690.505-15
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, 
de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no Banco 
Máxima S/A, CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00.
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da 
documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco 
Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no 
prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado 
público acerca desta, observado que o declarante pode, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet) 
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições 
Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL Departamento de Organização do Sistema Financeiro 
(Deorf). Gerencia Técnica de Organização do Sistema Financeiro no Rio de Janeiro 

(GTRJA)
São Paulo, 17 de junho de 2020.

INSS amplia 
atendimento remoto

O atendimento remoto aos 
segurados do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
foi prorrogado até o dia 10 de 
julho, segundo informações 
divulgadas nesta sexta-feira. 
De acordo com o instituto, a 
portaria com a prorrogação 
será publicada no Diário Ofi-
cial da União (DOU) da desta 
segunda-feira. O retorno do 
atendimento presencial será 
por fases nas agências e está 
previsto para o dia 13 de ju-
lho. Conforme o INSS, a por-
taria “detalhará ainda diretri-
zes e protocolos que precisam 
ser implementados pelo órgão 
para que o segurado seja aten-
dido com segurança e confor-
to nas unidades”. 

Serão priorizados, na pri-
meira fase, serviços de perí-
cia médica, avaliação social, 
cumprimento de exigência, 
justificação administrativa 

e reabilitação profissional. 
Conforme o INSS, o retorno 
destes serviços visa dar mais 
rapidez aos processo que 
precisam essencialmente do 
atendimento presencial.

Abono salarial  
do PIS/Pasep

O pagamento do abono 
salarial do PIS/Pasep ano-
base 2019 terá início no dia 
30 e término em 30 de junho 
de 2021, de acordo com in-
formações do Ministério da 
Economia. Para os traba-
lhadores da iniciativa priva-
da, vinculados ao Programa 
de Integração Social (PIS), 
a data de pagamento é no 
mês do nascimento. Já para 
os funcionários públicos, 
associados ao Programa de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep), é 
o dígito final do número de 
inscrição do Pasep.

Sara Winter 
continua presa

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes prorrogou 
nesta sexta-feira, por mais 
cinco dias, a prisão da ati-
vista Sara Fernanda Gero-
mini, conhecida como Sara 
Winter. Ela está custodia-
da no presídio feminino do 
Distrito Federal. No come-
ço da semana foi presa por 
determinação do ministro e 
a pedido da Procuradoria-
Geral da República (PGR) 
na investigação que apura 
ataques a instituições, como 
pedidos de intervenção mili-
tar e o fechamento do Con-
gresso e do Supremo.

‘Cúmplice de  
um massacre’

A deputada europeia Ma-
risa Matias defendeu o fim 

do acordo comercial entre a 
União Europeia e o Merco-
sul em razão dos “crimes” 
cometidos pelo governo 
Jair Bolsonaro. Em sessão 
do Parlamento Europeu que 
discutiu políticas ambientais 
nesta sexta-feira, a deputada 
eleita por Portugal afirmou 
que permanecer no acordo é 
ser “cúmplice de um massa-
cre”.

“O comportamento de 
Bolsonaro é criminoso e, 
por isso mesmo, não po-
demos confiar o acordo 
comercial a quem ataca o 
ambiente e as comunidades 
indígenas. Se não nos reti-
ramos do acordo UE-Mer-
cosul seremos cúmplices 
deste massacre”, defendeu 
Marisa, do partido Bloco 
de Esquerda, que no Par-
lamento Europeu integra o 
Grupo Confederal da Es-
querda Unitária Europeia/
Esquerda Nórdica Verde 
(GUE/NGL).
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A necessária visibilidade 
dos povos indígenas

Muitos povos da Amazônia se mantinham mais ou me-
nos íntegros em seus territórios que foram demarcados 
judicialmente em meados da década de 1990, atendendo 
aos preceitos da Constituição de 1988. A Constituição Fe-
deral determina a proteção do direito coletivo dos povos 
indígenas dando-lhes visibilidade, procurando corrigir a 
falaciosa política integracionista levada a cabo pelos esta-
dos ao longo de anos de subjugação cultural e econômica 
e que acabou comprometendo a existência desses povos.

Mesmo com algum avanço na demarcação das terras, 
muitos povos não vêm tendo os seus direitos coletivos 
respeitados. Alguns povos expandiram suas aldeias na 
margem do rio Solimões, o que acabou gerando uma ur-
banização irregular, e enfrentam grandes problemas, com 
alta concentração demográfica, mas sem infraestrutura 
como saneamento, água e outros serviços básicos.

Com o advento da garantia dos direitos coletivos na 
Constituição Federal, houve maior reconhecimento dos 
direitos territoriais dos indígenas pelos tribunais espe-
cialmente na Amazônia, mas apesar de certo progresso 
em serem reconhecidos como povos indígenas dotados 
de direitos territoriais, ambientais, econômicos, sociais e 
culturais, com significativo papel socioambiental, a de-
marcação de um determinado território ainda que fora da 
fronteira agrícola é de difícil reconhecimento.

A lei brasileira reconhece o direito dos povos indígenas 
viverem para sempre como índios, mas a prática tem de-
monstrado que a falta de uma eficiente política indigenista 
pelo Estado acaba por provocar a continuidade perversa 
de seu aniquilamento físico e cultural, e hoje, apesar de 
uma legislação que lhes dá visibilidade, continuam redu-
zidos, acuados e intimidados.

Dotados de conhecimentos e domínio de técnicas capa-
zes de reconhecer qualidades medicinais em plantas e ani-
mais, percebe-se, nesta nova era de direitos intangíveis, a 
importância de maior proteção legislativa dos direitos co-
letivos desses povos, que representam uma preciosa for-
ma de equilíbrio ambiental e inesgotável fonte de novos 
conhecimentos acerca da biodiversidade.

Os usos, costumes e tradições indígenas, reconhecidos 
pela Constituição e Pactos Internacionais como verdadei-
ros direitos, ainda requerem um efetivo reconhecimento 
por parte da sociedade, pois poucos admitem conviver 
com as diferenças desses povos, ampliando a ideia e a 
pratica da solidariedade, o que vai muito além dos limites 
legislativos.

Afinal, os povos indígenas estão tão perto de nós que 
inclusive sofrem os efeitos nocivos das cidades, e hoje 
muitos índios de aldeias alcançadas por braços de rios em 
regiões remotas da floresta Amazônica estão sendo con-
taminados pelo Covid-19 e, sem defesas ou assistência 
imediata para resistir, muitos estão vindo a óbito. Essa 
semana foi noticiada a morte, em aldeia no Maranhão, de 
duas índias anciãs em função do vírus, e um dos membros 
da aldeia explicou a irreparável perda de duas mulheres 
que também detinham profundo conhecimento acerca das 
plantas e suas serventias. A perda, sem dúvida é irrepará-
vel, não só pelas vidas em si mesmas, mas também porque 
os conhecimentos adquiridos representavam uma verda-
deira biblioteca da biodiversidade, cujo valor para as fu-
turas gerações parece não estar sendo bem dimensionado 
no Brasil.

Pode-se mesmo dizer que a invisibilidade desses po-
vos continua, quando se adia o reconhecimento de suas 
línguas, etnias, crenças e o direito a seus territórios de 
forma perene onde possam manter seus usos, costumes 
e tradições rompendo definitivamente com o paradigma 
de assimilação, inclusão ou provisoriedade da situação 
de indígena, ideário do século XIX e não assimilado pela 
Constituição de 1988. 

Hoje os povos indígenas se encontram ameaçados em 
seus territórios por falta de demarcação e criação de áreas 
de proteção, e estão tolhidos cultural e economicamente 
pela expansão da fronteira agrícola em terras devolutas 
e toda sorte de exploração predatória do solo e subsolo 
sobre áreas tradicionalmente ocupadas, o que inviabiliza a 
continuidade de sua cultura e modo de vida. Resta aos po-
vos indígenas não apenas exigir a efetivação dos direitos 
legislados, mas, também, esperar que haja um reconhe-
cimento concreto pela sociedade de que esses povos for-
mam o socioambientalismo que caracteriza a nação brasi-
leira, registro de nossa pluralidade e diversidade cultural e 
fonte de inúmeros conhecimentos que nos remete à nossa 
própria origem e sem os quais não poderemos contar a 
nossa história ou quiçá dar-lhe continuidade.

A pandemia trouxe luz a 
um mercado que já era cres-
cente, mas pouco profissio-
nalizado. Por meio de diver-
sas campanhas de marketing 
realizadas nos primeiros 
meses deste ano, os chama-
dos influenciadores digitais 
conseguiram comprovar o 
potencial de convencimen-
to deste tipo de estratégia 
e passaram a atrair ainda 
mais a atenção. De olho em 
um mercado que deve mo-
vimentar até US$ 7 bilhões 
no mundo em 2020, gigantes 
globais da tecnologia, como 
Alibabá e Playstation estão 
anunciando o lançamento de 
soluções que prometem fo-
mentar ainda mais este setor.

Enquanto isso, a startup 
brasileira Inflr, fundada em 
2019, já comemora um fa-
turamento superior a R$ 5,4 
milhões obtido de janeiro a 
abril, mesmo com os efeitos 
da pandemia do Covid-19. 
A empresa desenvolveu a 
primeira plataforma que co-
necta anunciantes à influen-
ciadores dentro de um ma-
rketplace.

Nela, os anunciantes pro-
movem seus produtos e ser-
viços utilizando a influência 
dos ‘famosos’ junto a seus 
seguidores nas redes sociais. 
A plataforma gera relatórios 
em tempo real com os dados 
de cada campanha, para que 
as marcas e agências não de-
pendam de relatórios manu-
ais, enviados pelos próprios 

influenciadores. A receita 
anunciada vem de clien-
tes como Itaú, Droga Raia, 
Laureate, Porto Seguro, Hei-
neken, GSK, Amstel, entre 
outros.

Modelo semelhante, po-
rém mais simples, está sen-
do anunciado pelo Alibaba. 
A gigante chinesa acaba de 
lançar a AliExpress Con-
nect, plataforma para co-
nectar marcas e influencia-
dores que atuam em redes 
sociais como Instagram, 
TikTok e YouTube. O obje-
tivo da empresa é criar um 
serviço no qual uma peque-
na e média empresa possa 
contratar influenciadores 
com apelo comprovado ao 
seu público-alvo. Dentro 
do serviço, de acordo com 
a empresa, o influenciador 
conecta seus perfis em re-
des nas redes sociais e faz 
a solicitação para participar 
de campanhas, que podem 
variar desde a replicação de 
conteúdo ao uso de hashta-
gs ou geração de conteúdo 
original. O influenciador é 
pago de acordo com as ven-
das geradas por meio da sua 
divulgação.

Já o PlayStation Brasil 
lançou a plataforma Jogan-
do na Rede, que possibilita 
conexão entre a empresa, 
os criadores de conteúdo e 
o público final. Os influen-
ciadores precisam fazer as 
missões, disponibilizadas 
pela PlayStation Brasil, para 

ganhar pontos, que podem 
ser trocados por prêmios ex-
clusivos dentro da própria 
plataforma.

Transparência

Estudos recentes mostra-
ram que a maioria dos inter-
nautas brasileiros segue per-
sonalidades nas redes sociais 
e até 50% destes seguidores 
consomem produtos indica-
dos pelas novas vozes da era 
digital. Mas, apesar de toda 
a efervescência em torno de 
seus nomes e atitudes, é ain-
da preciso profissionalizar 
este mercado formado por 
influenciadores de diver-
sos nichos e alcances. Isto 
porque os profissionais de 
marketing se deparam com 
muitas dúvidas no momento 
de tomar uma decisão sobre 
este tipo de estratégia. Qual 
é o melhor nome? Qual o 
real nível de engajamento 
dele ou dela junto aos seus 
seguidores? E é aí que a tec-
nologia preenche a lacuna.

Batizado de Proof of In-
fluence, o algoritmo criado 
pela Inflr calcula o valor de 
influência do post baseado 
no real engajamento promo-
vido pelo influenciador. A 
ferramenta gera um índice 
de qualidade que considera 
vários quesitos, mas prin-
cipalmente o engajamento 
do post. Para que a análise 
seja precisa, o algoritmo é 
integrado em diversas API’s 

de machine learning, o que 
gera um score e, posterior-
mente, o valor do post. “As-
sim conseguimos ir além 
de números e entender que 
duas pessoas com 500 mil 
seguidores, por exemplo, 
podem entregar resultados 
bastante diferentes e, por-
tanto, cobrar mais ou menos 
pelo serviço. Ganhamos em 
transparência e precisão”, 
diz o CEO da Inflr, Thiago 
Cavalcante.

Dentre as vantagens da 
plataforma, está a possibili-
dade de as marcas se comu-
nicarem com até 100% dos 
seguidores de cada influen-
ciador, fazer campanhas 
de remarketing e inclusive 
multissegmentar essa entre-
ga por: idade, sexo, geolo-
calização, comportamento 
de compra etc. Além disso, 
assim que se encerra o con-
teúdo orgânico de um story, 
a ferramenta consegue am-
plificar a comunicação para 
30 dias.

Dessa forma, ela concen-
traria em um único lugar 
tanto um repositório de in-
fluenciadores (divididos por 
diversos nichos) como uma 
central que pode ser usada 
por empresas de diversos 
tamanhos para impulsionar 
vendas. Até o final do ano, 
a empresa espera reunir 100 
mil criadores dentro da base 
- número que, até 2022, o 
Alibaba quer impulsionar 
para 3 milhões.

Atividade do comércio caiu 
27,8% no Dia dos Namorados

Depois do Dia das Mães 
mais fraco da história, o co-
mércio brasileiro voltou a 
registrar vendas no verme-
lho no Dia dos Namorados, 
embora os números mostrem 
uma desaceleração no ritmo 
de piora. Dados do Indicador 
de Atividade do Comércio 
da Serasa Experian mostram 
que as vendas no varejo du-
rante a semana do Dia dos 
Namorados (6 a 12 de junho) 
registraram queda de 27,8% 
com relação ao mesmo perí-
odo do ano passado - no Dia 
das Mães, período também 
marcado pelo distanciamen-
to social, a queda havia sido 
de 30,7%.

A retração das vendas no 
Dia dos Namorados desde 

ano se soma a queda de 2,9% 
observada em 2019 e repre-
senta o resultado mais fraco 
desde 2006, início da série 
histórica. Levando em con-
ta apenas o fim de semana 
do Dia dos Namorados (5 a 
7 de junho) houve queda de 
26,0%, quando comparado 
com os dias equivalentes de 
2019.

Na avaliação do econo-
mista da Serasa Experian, 
Luiz Rabi, os dados no ver-
melho são um reflexo das 
medidas que impõem restri-
ção a circulação de pessoas e 
da manutenção de estabeleci-
mentos comerciais fechados. 
Por outro lado, Rabi destaca 
que as recentes medidas de 
flexibilização da quarentena 

em algumas cidades do país, 
inclusive, com a reabertura 
gradual do comércio contri-
buíram para que a queda nas 
vendas fosse mais suave do 
que no Dia das Mães.

“Como boa parte do vare-
jo ainda não está operando 
de forma plena, a retomada 
das vendas no comércio será 
de forma gradual. O cenário 
ainda é de retração nas ven-
das, mas um recuo menos in-
tenso do que o visto no Dia 
das Mães. Os comerciantes 
ainda estão se adequando a 
estrutura exigida pelas au-
toridades sanitárias, como 
funcionamento em horários 
alternativos e capacidade 
menor de atendimento. Do 
lado do consumidor, o de-

semprego crescente e a ren-
da comprimida são fatores 
que os têm mantido distantes 
de gastos”, afirma Rabi.

Na cidade de São Paulo, 
onde já vigora medidas de 
flexibilização no funciona-
mento do comércio de rua e 
shopping centers, as vendas 
também tiveram um desem-
penho negativo recorde, mas 
menos intenso que no Dia das 
Mães: queda de 23,4% na se-
mana do Dia dos Namorados, 
contra queda de 26,6% na se-
mana do Dia das Mães.

Ainda na capital paulista, 
o movimento no fim de se-
mana seguiu o registrado em 
todo o país e teve recuo de 
21,4% com relação ao ano 
passado.

Startup paulistana Infl r fatura R$ 5,4 milhões 

A Sky.One é responsá-
vel por hospedar na nu-
vem 50% dos softwares do 
mercado contábil, em sua 
plataforma. Atualmente, a 
companhia atua no merca-
do com o apoio de dezenas 
de empresas de software de 
contabilidade como Conti-
matic, Fortes Tecnologia, 
Mastermaq Software, Na-
sajon, dentre outras. Apesar 
do cenário desfavorável de-
corrente da pandemia do Co-
vid-19, a Sky.One reforçou 
sua presença no segmento 
contábil. Além da parceria 
com dezenas de empresas do 
setor, nos últimos 60 dias, 
três empresas já tiverem seus 
sistemas homologados e seu 
produto comercializado em 
nuvem, enquanto outras dez 
estão em fase de finalização 
do processo de homologa-
ção.

De acordo com a revista 
Accounting Today, até 2026, 
o mercado global de softwa-
re de contabilidade terá um 
valor de US$ 11,8 bilhões. 
De acordo com o CEO da 
Sky.One, Ricardo Brandão, 
o mercado de software con-
tábil só tende a crescer. “O 
contador sempre será um 
grande influenciador dentro 
das empresas. Desta forma, o 
profissional com sua experi-
ência em nuvem, conseguirá 
em pouco tempo influenciar 
todos os demais mercados”, 
destaca. Já o Supervisor Co-
mercial da Nasajon, Thiago 

Martins, acredita que aderir 
à nuvem tornou-se uma ne-
cessidade para atender uma 
demanda que ficou ainda 
mais evidenciada por conta 
da pandemia. “As empresas 
têm sentido mais necessida-
de da mobilidade, que ape-
sar de sempre ter sido es-
tratégica, ganha ainda mais 
relevância neste momento”, 
ressalta.

Benefícios

De acordo com o Dire-
tor de Vendas da Contmatic 
Phoenix, Adriano Santos, 
um dos principais benefícios 
da nuvem para o mercado 
contábil é o ganho de escala. 
“Os ambientes em cloud po-
dem prover a entrada de um 
novo cliente, em até 70% de 
ganho de tempo comparado 
com a criação do ambien-
te local, além de eliminar a 
necessidade de vários profis-
sionais envolvidos no pro-
cesso”, esclarece. 

Santos homologou o sof-
tware da Sky.One em março 
de 2020 e explica que a tran-
sição foi importante no mo-
mento de crise e trouxe mais 
segurança ao trabalho. “Com 
a adoção do regime home 
office, alguns clientes ale-
garam que tiveram sequestro 
de dados, pois utilizavam 
ferramentas de acesso remo-
to que deram abertura para 
os hackers acessarem os 
dados. Quando migramos, 

levamos, consequentemente, 
mais segurança para nossos 
parceiros”, afirma. 

Outro benefício citado por 
Santos está relacionado às 
atualizações de sistema. “É 
comum o cliente precisar atu-
alizar o sistema mais de sete 
vezes, um transtorno para a 
empresa de contabilidade, 
uma vez que demanda mui-
to esforço do time de supor-
te. Quando o ambiente está 
em nuvem, as atualizações 
ocorrem automaticamente, 
trazendo uma eficiência na 
equipe de suporte, e gerando 
um ganho de satisfação por 
parte do cliente, ressalta.

Felipe Roque, Gerente Co-
mercial da Fortes Tecnologia, 
que desenvolve softwares 
de gestão contábil e empre-
sarial, acredita que a nuvem 
deixou de ser uma opção para 
tornar-se essencial dentro 
das empresas. “Com todas as 
mudanças que estão aconte-
cendo e com a evolução em 
si desses movimentos de nu-
vem, o formato on premises 
está realmente deixando de se 
tornar uma opção. Estrategi-
camente, soluções em nuvem 
são essenciais para garantir a 
continuidade da nossa base 
de clientes e expandir cada 
vez mais nessas frentes em 
todo o Brasil”, diz Roque. A 
Fortes também teve o softwa-
re de gestão de sua empresa 
homologado na plataforma 
da Sky.One durante a quaren-
tena.

Roque alega que os 
clientes já notaram as mu-
danças na infraestrutura 
e na agilidade da pres-
tação de serviço desde a 
homologação do software. 
“Muitos clientes tinham 
um servidor e um banco 
de dados que não suporta-
vam mais a operação, o que 
tornava o processo lento. 
A nuvem promoveu velo-
cidade e mobilidade, tanto 
para aproximar os clientes, 
quanto para trabalhar, por 
exemplo, em uma estrutura 
de home office”, conta. Ro-
que destaca ainda a redução 
dos investimentos, já que 
não é necessário comprar 
uma licença ou um servidor 
quando se trabalha no am-
biente em nuvem. 

Outra empresa parceira 
da Sky.One é a Mastermaq 
Software, desenvolvedora 
de software destinado à área 
de gestão (contábil e admi-
nistrativa). O gestor de par-
cerias da empresa, Geraldo 
Aguilar, conta que a suges-
tão para migrar para a nuvem 
vinha dos próprios clientes. 
“Como anteriormente não 
tínhamos esse modelo para 
ofertar, convivíamos com 
constantes solicitações e em 
alguns casos, perdas de leads 
em virtude do hardware do 
cliente não atender expec-
tativas como, por exemplo, 
não apresentar backup au-
tomático e risco de perda de 
dados por invasões”, lembra.

Sky.One hospeda em nuvem 50% 
dos softwares do mercado contábil
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CALENDÁRIO FISCAL

 Fonte: Coad

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 Ba-
cen 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 fi-
nanceiros; 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 financei-
ro, ou instrumento cambial, dentre outras. FATO GERADOR: Operações de crédi-
to, 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 ex-
pediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato 
gerador. 

05 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – IN-
TERNET - 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 ati-
vidades 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 De-
creto 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: Paga-
mentos 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 em-
presa 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 soli-
citação 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. OB-
SERVAÇÕES: Ressaltamos que a Medida Provisória 927/2020, para fins de en-
frentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública 
e para preservação do emprego e da renda, suspendeu a exigibilidade do recolhi-
mento do FGTS, referente às competências de março, abril e maio/2020, que de-
verão 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 ha-
ver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averba-
ções, 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 Car-
tório 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 mensalis-
tas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores domésticos com expediente aos sábados, des-
de que não utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 6.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FON-
TE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2020.
OBSERVAÇÕES:ODAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimen-
to do valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endere-
ço 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 em-
prego, 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 preserva-
ção do emprego e da renda, suspendeu a exigibilidade do recolhimento do FGTS, 
referente às competências de março, abril e maio/2020, que deverão ser recolhi-
das, a partir de julho de 2020, em até 6 parcelas.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obri-
gação deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros so-
bre 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 profissio-
nal 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, relativa-
mente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento 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, de-
correntes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou re-
metidos durante o mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pes-
soa 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 cumpri-
mento 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 assis-
tência 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: for-
necimento de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência 
técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência ad-
ministrativa 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 cumpri-
mento 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 cumpri-
mento 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 Micro-
empreendedores 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, in-
clusive 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 im-
plantação da DCTFWeb); e
b) R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de im-
plantação 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 obriga-
dos 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 so-
bre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição pre-
videnciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 
produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que te-
nham 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 transmis-
são 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 inte-
grantes 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 hipóte-
ses 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: Em-
presas 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 De-
creto 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 cumpri-
mento 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 fi-
nanceiros; 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 aplicaçõe-
semfundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financei-
ro, 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, efetu-
ados 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 de-
correntes 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 econô-
micas, 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 mobili-
ários, 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 poupan-
ça e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSO-
AS 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 cumpri-
mento 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 cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGA-
DAS: 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 recolhi-
mento 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 cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Con-
tribuição 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 cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRI-
GADAS: 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 cumpri-
mento 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 coope-
rativas; 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, mercado-
lógica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a 
receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços pro-
fissionais, 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 cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
- PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DC-
TFWeb 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 obri-
gação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOASOBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou do-
miciliadas 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, servi-
ços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do traba-
lho 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 comer-
ciais, 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 imo-
biliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, em-
presas 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 em-
préstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

22 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PES-
SOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal uni-
ficado 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 cumpri-
mento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁ-
RIAS - 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 mone-
tárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento 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 fi-
nanceiros; 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 aplicaçõe-
semfundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financei-
ro, 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, efetu-
ados 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 de-
correntes 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 cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOASOBRIGADAS: Estabelecimentos impor-
tadores, 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 cumpri-
mento 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, exce-
to instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento 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 cál-
culo do PIS-Faturamento ou da
Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 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 cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODU-
ÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posi-
ção 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instala-
ção 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 cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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Afrouxamento monetário  
sem inflação é um bom sinal?

Pela oitava vez consecutiva, o Banco Central decide re-
duzir a taxa básica de juros (Selic). Desta vez, de forma 
unânime, a Selic caiu para 2,25% ao ano, patamar recorde. 
Finalmente, o país começa a apresentar juros de primeiro 
mundo com inflação controlada. Mas este é um bom sinal?

A princípio, pode-se falar do sucesso do Sistema de 
Metas e Inflação (SMI) no Brasil. Os índices de preços 
mostram um cenário inflacionário controlado, ou melhor, 
houve deflação nos últimos meses, o que dá espaço para a 
retração dos juros sem impacto nos preços.

Segundo o IBGE, o IPCA de maio foi de -0,38%, en-
quanto a taxa registrada em abril foi de -0,31%. Essa é a 
menor variação mensal desde agosto de 1998 (-0,51%). No 
ano, o IPCA acumula queda de 0,16% e, nos últimos 12 
meses, alta de 1,88%, abaixo dos 2,40% observados nos 12 
meses imediatamente anteriores. A meta de inflação para 
este ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 
4%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo.

Os motivos que possibilitam o corte dos juros e a infla-
ção medida pelo IPCA estar bem abaixo da meta é que são 
a parte preocupante. Os economistas ouvidos pelo relatório 
Focus do Bacen projetam que o IPCA fique em 1,6% neste 
ano, abaixo do centro da meta de 2,5%. “No cenário híbri-
do, com trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa 
Focus e taxa de câmbio constante a R$4,95/US$, as pro-
jeções do Copom situam-se em torno de 2,0% para 2020 e 
3,2% para 2021. Esse cenário supõe trajetória de juros que 
encerra 2020 em 2,25% a.a. e se eleva até 3,00% a.a. em 
2021”, diz o comunicado do Copom.

O fato é que, além do câmbio, não há nenhum fator que 
pressione a inflação para cima. Pelo contrário, a indústria 
demonstra uma grande capacidade ociosa e o consumo está 
contido. As projeções são de forte contração econômica, e 
o Banco Mundial estima que o PIB brasileiro deva despen-
car 8% este ano. A mediana das projeções dos economistas 
é reajustada para baixo semana após semana e já se encon-
tra em -6,5%.

O que ocorre no momento é a queda da confiança do 
consumidor, diante da retração da renda e aumento do des-
emprego. Sem perspectiva de melhora na economia no mé-
dio prazo, há um aumento da precaução e, por consequên-
cia da poupança e, mesmo com a Selic baixa e rendimento 
anual praticamente zero ou negativo, este comportamento 
não deve mudar. A Pesquisa IPC Maps estima retração no 
consumo deste ano de 5,39% em relação a 2019, a maior 
desde 1995.

Com a forte queda das vendas, as empresas lançam mão 
do corte de custos e despesas para garantir sua sobrevivên-
cia evitando repasses nos preços ao consumidor para que 
as receitas não recuem ainda mais. Isso inclui corte de pes-
soal, menores volumes de produção, menor consumo de 
energia e por aí vai o efeito bola de neve que levará o PIB à 
retração e tem provocado o cenário de deflação.

Do lado fiscal, os estímulos do governo que tanto preo-
cupam o Bacen têm se mostrado insuficientes para reverter 
o quadro ou melhorar as expectativas. Os tais R$ 600 não 
chegaram nas mãos de muitos que precisam do auxílio, o 
adiamento dos impostos são apenas um empurrar o prob-
lema com a barriga, e as linhas de empréstimos ficam em-
poçadas sem chegar às mãos dos empresários que precisam.

Os juros baixos com inflação no centro da meta podem 
ser motivo de comemoração para um país que por décadas 
sofreu com o dragão inflacionário e todas as mazelas tra-
zidas por ele. O problema são as causas que levaram a este 
cenário. É preferível viver com juros mais altos e cresci-
mento econômico.

EPANOR AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ Nº 00.130.107/0001-54 - NIRE Nº 33.3.0027323-9

Ata da 4ª Alteração do Contrato Social. Aos 15 de janeiro de 2020, às 10:00 
horas, na sede da sociedade, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua do Carmo nº 8, 11º andar (parte), Centro, CEP: 20.011-020. 
Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no 
artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os sócios presentes, 
conforme assinatura ao final do presente instrumento. Presentes: Luis Eduar-
do da Costa Carvalho, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira 
de identidade nº 2.032.673 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 
002.949.857-00, residente e domiciliado na Rua Escobar Ortiz, nº 356, apto 
91, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04512-05; Francisco Eduar-
do da Costa Carvalho, brasileiro, casado pelo regime da separação total de 
bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Nascimento Bittencourt n.º 
74, apto. 501, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, - RJ, CEP 22461-110, portador 
da carteira de identidade n.º 09993093-5, IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 018.382.467-97 e Ana Cecilia da Costa Carvalho Melo, brasileira, casada 
pelo regime de comunhão parcial de bens, profissional de comunicação social, 
residente e domiciliada na Rua Sacopã, nº. 250, apto. 102, Lagoa, Rio de Janei-
ro – RJ, CEP 22471-180, portadora da carteira de identidade nº 38.006.879-5 
expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 013.828.357-52. Ordem do 
dia: 1. Consoante à cláusula 5ª do Contrato Social, os sócios resolvem reduzir 
o capital social no valor de R$ 5.153.044,00 (cinco milhões, cento e cinquenta 
e três mil e quarenta e quatro reais), nos termos do artigo 1.082, inciso II do 
Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou ex-
cessivo em relação ao objeto da Sociedade. De modo que, o capital social que 
atualmente é de R$14.482.638,00 (quatorze milhões, quatrocentos e oitenta e 
dois mil, seiscentos e trinta e oito reais), passará a ser de R$9.329.594,00 (nove 
milhões, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais).  
2. Alterar o endereço da sede do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Rua do Carmo nº 8, 11º andar (parte), Centro, CEP: 20.011-020 para a Rua 
São José, nº 20, sala 201, Centro, CEP: 20010-020, Rio de Janeiro/RJ. Encer-
ramento e Aprovação da Ata. - Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer 
outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada 
por todos os sócios presentes. Luis Eduardo da Costa Carvalho - Presidente; 
Kaique Soares Bento - Secretário.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1

Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas - Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 30 de junho de 2020 às 
11h (onze horas), em primeira convocação, de forma virtual, a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 1. Aprovação da postergação de pagamento de dividendos e 
JCP; 2. Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal indicados pela acionista 
Gaspetro. Informamos aos Srs. acionistas que se encontram à disposição, na 
sede da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme 
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE 
munidos de instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 22 de junho de 2020. 
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

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) Exami-
nar, 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 ordi-
nárias 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.

Ford volta a produzir veículos no Brasil
Fábrica de 
Camaçari, na 
Bahia, será a 
primeira a retomar 
as atividades

A partir desta segunda-fei-
ra (22), a Ford deve reiniciar 
a produção de veículos no 
Brasil. A montadora norte-
americana divulgou a notícia 
nesta sexta-feira, acrescen-
tando que a retomada será 
feita de forma gradual.

Tanto a fábrica de Cama-
çari (BA) quanto a de Tau-
baté (SP) vão retornar com 
apenas um turno de produ-
ção. A da Bahia retoma as 
atividades nesta segunda-
feira, enquanto a Taubaté 
em julho. Segundo a mon-
tadora, todos os funcioná-

rios que podem trabalhar 
remotamente continuarão a 
atuar dessa forma.

As medidas da empresa 
contra contágio pelo novo 
coronavírus incluem medi-
ção de temperatura de todos 
os funcionários e visitantes e 
uso obrigatório de máscaras 
e óculos de segurança, além 
de distanciamento entre os 
funcionários. Conforme a 
Reuters, a Ford segue a de-
cisão da rival Toyota que 
divulgou também na sexta-
feira retorno de operações 
no país de forma gradual nos 
próximos dias.

A Ford vai retomar a pro-
dução da fábrica de veículos 
de Camaçari (BA), enquanto 
a unidade que produz moto-
res e transmissões em Tauba-
té (SP) vai reiniciar ativida-
des em 1º de julho. Antes da 
pandemia, Camaçari produ-
zia 250 mil veículos por ano. 
912 veículos por dia. 1 veí-
culo a cada 80 segundos. A 
fábrica de Taubaté, que fica a 

130 km da capital paulista, é 
uma das pioneiras no Brasil.

Pandemia

“Temos monitorado de 
perto o estado da pandemia 
no Brasil nas últimas sema-
nas, já que a saúde e a segu-
rança dos nossos emprega-
dos são prioridades máximas 
em todas as decisões”, disse 
em comunicado à imprensa 
o presidente da Ford Améri-
ca do Sul, Lyle Watters.

O número de casos de 
Covid-19 no Brasil se apro-
xima de 1 milhão e o de 
mortos atingiu na quinta-
feira 47.748, segundo dados 
do Ministério da Saúde. O 
Brasil é o segundo país do 
mundo com maior número 
de infecções e óbitos em de-
corrência da Covid-19, atrás 
apenas dos Estados Unidos, 
que possuem cerca de 2,2 
milhões de casos e 117 mil 
mortes.

“Nós trabalhamos in-
tensamente para redese-
nhar nossos processos, 
protocolos de trabalho e 
instalações para garantir 
que quando voltarmos ao 
trabalho haja um ambiente 
saudável e seguro para to-
dos”, acrescentou Watters, 
se referindo às medidas de 
segurança adotadas contra 
o coronavírus.

EUA

Em 20 de maio, a Ford fe-
chou temporariamente uma 
fábrica em Chicago, Estados 
Unidos, após detectar novos 
casos positivos de corona-
vírus. A decisão foi tomada 
um dia depois do retorno das 
atividades da fabricante sus-
pensas por dois meses devi-
do à pandemia.

Os funcionários traba-
lhavam em uma instalação 
a cerca de dois km de onde 
estão as linhas de montagem, 
o coração da fábrica.

NDB apura US$ 1,5 bi no mercado de capitais em emissão de bond
O Novo Banco de Desen-

volvimento (NDB) ofertou 
no mercado internacional, 
no último dia 16, o seu pri-
meiro Bond em dólares com 
vencimento de 3 anos no 
programa de ações para a 
o combate a Covid-19. Foi 
captado US$ 1,5 bilhão na 
venda do título.

Os recursos líquidos da 
emissão do bond serão usa-
dos para financiar ações de 
desenvolvimento sustentá-
vel nos países membros, in-
cluindo empréstimos de as-
sistência emergencial. Nessa 
modalidade, os recursos 
disponibilizados podem ser 
utilizados no financiamento 
não só das despesas direta-

mente relacionadas ao com-
bate do surto da Covid-19 
mas também das medidas to-
madas pelos governos para a 
recuperação econômica dos 
países membros do NDB.

A emissão foi bem rece-
bida pelo mercado o que se 
traduziu em participação su-
perior a 75% de investidores 
qualificados, como bancos 
centrais e instituições ofi-
ciais, nas ordens de compra. 
A distribuição geográfica 
dos investidores foi a se-
guinte: 56% - Ásia, 29% - 
EMEA, 15% - Américas.

A forte demanda por par-
te dos investidores permitiu 
ainda ao NDB atingir uma 
taxa de cupom de 0,625% na 

emissão, uma redução de 7 
pontos base na comparação 
com as estimativas iniciais 
de preço.

“Estamos extremamente 
satisfeitos com a recepção 
positiva por parte dos mer-
cados e com o nivel de ex-
celencia dos nossos investi-
dores na emissão de nosso 
Bond em resposta à COVID. 
Essa emissão é estrategica-
mente importante para o en-
frentamento dos desafios 
econômicos e sociais que 
os nossos países membros 
estão enfrentando na luta 
contra o surto de Covid-19”, 
disse Leslie Maasdorp, vice-
presidente e diretor financei-
ro do NDB.

“Gostaria de agradecer 
aos nossos investidores pela 
confiança no nosso crédito 
e aos nossos parceiros que 
atuaram como coordenado-
res dessa emissão e contri-
buíram para o sucesso dessa 
transação”, acrescentou.

Citibank, Credit Agricole 
CIB, Goldman Sachs Inter-
national, HSBC e J.P. Mor-
gan atuaram como bancos 
coordenadores da emissão, 
ao passo que Bank of China,
Barclays, DBS Bank Ltd., 
Banco Industrial e Comer-
cial da China Limited, Mi-
zuho Securities, Standard 
Chartered Bank e TD Secu-
rities atuaram como os co-
coordenadores.

CVM alerta sobre situação 
anormal de mercado

Cade aprova, com restrições, compra 
da São Bernardo Saúde pela Athena

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) aprovou a aquisi-
ção pela Athena Saúde Es-
pírito Santo do controle de 
empresas pertencentes ao 
Grupo São Bernardo, que 
atuam no setor de saúde no 
estado do Espírito Santo. 
A operação recebeu o aval 
da autarquia mediante a as-
sinatura de um Acordo em 
Controle de Concentrações 
(ACC).

Durante a análise do caso, 
a Superintendência-Geral do 
Cade (SG/Cade) identificou 
preocupações concorren-
ciais decorrentes do ato de 
concentração. No entanto, o 
conselheiro-relator Luiz Ho-
ffmann, seguido pelo Tribu-
nal, ponderou que remédios 
de natureza estrutural e com-
portamental presentes no 
acordo são suficientes resol-
ver os potenciais problemas 
apontados.

Por meio da operação, 

a Athena Saúde adquire, 
condicionado ao cumpri-
mento dos termos do ACC, 
as seguintes empresas per-
tencentes ao Grupo São 
Bernardo: Casa de Saúde 
São Bernardo, São Bernar-
do Apart Hospital, Centro 
Médico de Especialidades, 
Terapias e Diagnósticos Ca-
pixaba, Total Clínicas, São 
Bernardo Emergência, Ati-
va Serviços Empresariais 
e Call Express Central de 
Atendimento.

A análise da Superinten-
dência-Geral identificou 
preocupações concorren-
ciais no mercado de planos 
de saúde coletivos, espe-
cialmente os empresariais, 
englobando 68 municípios 
do Espírito Santo, com foco 
de análise em 26 grupos 
de municípios onde a con-
centração se mostrou mais 
elevada, concluindo pela 
impugnação do ato de con-
centração.

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) consta-
tou situação anormal de mer-
cado envolvendo Urbe.Me 
Serviços Desenvolvimento 
Urbano Ltda. A autarquia 
identificou que o site https://
urbe.me realiza ofertas na 
modalidade operações de 
empréstimo e de financia-
mento entre pessoas por meio 
de plataforma eletrônica, ati-
vidade regulada pelo Banco 
Central do Brasil, ao mesmo 
tempo em que apresenta re-
ferências à Instrução CVM 
588 e à autorização da CVM 
para atuar como plataforma 
eletrônica de investimento 
participativo.

Na mesma página, cons-
ta o logotipo da CVM, 
podendo induzir os usuá-
rios a erro ou confusão. A 
CVM alerta que Urbe.Me 
Serviços Desenvolvimen-
to Urbano e o responsável 

da empresa, Lucas Rocha 
Obino Martins se encon-
tram proibidos de:

- Realizar ofertas de inves-
timento diferentes daquelas 
autorizadas pela Instrução 
CVM 588 no ambiente do 
site dedicado exclusivamente 
à sua atividade como plata-
forma eletrônica de investi-
mento participativo.

- Veicular as ofertas as-
sociadas à Instrução CVM 
588 ou utilizar a logomar-
ca da CVM em ambiente 
que não seja exclusiva-
mente dedicado à sua ati-
vidade como plataforma 
eletrônica de investimen-
to participativo, conforme 
estabelecido pela própria 
Instrução e pela Delibera-
ção CVM 749.

Se a empresa não adotar a 
determinação da CVM, po-
derá ser aplicada multa diária 
no valor de R$ 50.000,00.
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Informações Gerais: A Concessionária Rio Pax S/A com sede na Rua 
Teodoro da Silva, nº 821, Vila Isabel, Rio de Janeiro, é detentora do contrato 
de concessão da Prefeitura do Rio de Janeiro para gestão, exploração, 
operação, manutenção e expansão dos serviços dos cemitérios públicos do 
Município do Rio de Janeiro. A Empresa, em 31 de dezembro de 2019 
apresentou situação de capital de giro negativa no montante de R$ 31.817 mil, 
bem como prejuízo acumulado no valor de R$8.799 mil. A Administração 
monitora permanentemente as necessidades de recursos de curto prazo da 
Empresa visando avaliar riscos à continuidade normal dos negócios e ações 
a serem tomadas neste contexto. As Demonstrações Contábeis foram 
preparadas no pressuposto da continuidade operacional normal dos negócios 
da empresa. 1. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Resumo 
das principais práticas contábeis - 2.1. Base de apresentação: As 
demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária previstas na Lei 
nº 6.404/76 e suas alterações, os pronunciamentos técnicos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com suas orientações e 
interpretações. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas 
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 2.2. Base 
de preparação: As demonstrações contábeis foram preparadas considerando 
o custo histórico como base de valor. O custo histórico geralmente é baseado 
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. A preparação 
de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da 
Empresa no processo de aplicação de suas políticas contábeis. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, 
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para 
as demonstrações contábeis, estão divulgadas na Nota 3. 2.3. Conversão de 
moeda estrangeira: O critério para conversão dos saldos ativos e passivos 
das operações em moeda estrangeira, consiste na conversão para moeda 
nacional (R$) à taxa de câmbio vigente na data de encerramento das 
demonstrações contábeis. Os ganhos e perdas resultantes da atualização 
desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data 
da transação e os encerramentos dos exercícios são reconhecidos como 
receitas ou despesas financeiras no resultado. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são 
mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no 
qual a Empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da companhia e, também, a 
sua moeda de apresentação.  Operações transações e saldos: As operações 
com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base nas 
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas 
cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos 
ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas 
de câmbio do final do exercício são reconhecidos na demonstração do 
resultado. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem o caixa, os depósitos bancários, e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e 
com risco insignificante de mudança de valor. 2.5. Ativos financeiros - 
Classificação:  A Empresa classifica seus ativos financeiros, no 
reconhecimento inicial, como empréstimos e recebíveis. São incluídos nessa 
classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou 
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados 
no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de 
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são 
classificados como ativo não circulante. No caso da empresa, compreendem: 
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4); Contas a receber (Nota 5) e; 
Empréstimos no passivo circulante e não circulante (Nota 13). Avaliação da 
recuperabilidade de ativos financeiros:  Ativos financeiros são avaliados a 
cada data de balanço para identificação da recuperabilidade de ativos 
(impairment). Estes ativos financeiros são considerados ativos não 
recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham 
ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham 
impactado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. 
Tais evidências contemplam o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores 
jurídicos, e é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os 
valores a receber. Se, num período subsequente, o valor da perda por 
impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com 
um evento que ocorreu após o impairment e ser reconhecido (como uma 
melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda 
reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. 
2.6. Contas a receber: As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo 
valor da transação menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa. 
Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando 
existe uma evidência objetiva de que a Empresa não receberá todos os 
valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. 
2.7. Imobilizado: Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico 
de aquisição menos o valor da depreciação que é calculada pelo método 
linear e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui 
os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso 
pretendido pela administração. A depreciação é calculada com base no 
método linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida 
útil dos bens.  Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação 
dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma 
indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o 
valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. Os 
ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do 
valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos/
(perdas), líquidos" na demonstração do resultado. Conforme a CTG 05, por se 
tratar de um contrato de concessão de exploração de infraestrutura do poder 
público, somente os bens que possam ser retidos ou negociados pelos 
concessionários, sem interferência do poder concedente podem ser 
classificados como Ativo Imobilizado e contabilizado de acordo com a NBC 
TG 27. Os bens adquiridos pela Companhia e vinculados à concessão são 
classificados como Infraestrutura da Concessão no intangível em Bens 
Reversíveis Adquiridos Durante Concessão. Os bens recebidos do poder 
concedente não devem ser contabilizados e classificados no imobilizado, pois 
são reversíveis ao final da concessão e não podem ser livremente negociados 
ou retidos pela Companhia. O poder concedente determina porém, no 
Contrato de Concessão, que a Companhia deverá manter controle de 
inventário atualizado destes bens. 2.8. Intangível - Licenças: As licenças 
(incluindo licenças de software) e as relações contratuais adquiridas 
separadamente são demonstradas pelo custo histórico menos amortização e 
perdas por impairment acumuladas. Todos os ativos intangíveis são 
considerados como tendo uma vida útil definida. A amortização é calculada 
pelo método linear para alocar licenças e relações contratuais com clientes 
durante a vida útil e prazos contratuais estimados. Contrato de Concessão: 
Nos termos do contrato de concessão e dentro do alcance da interpretação 
técnica ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão, a Companhia atua como 
prestadora de serviços, construindo ou melhorando a infraestrutura usada 
para prestar um serviço público, bem como operar e manter essa infraestrutura 
durante determinado prazo. O contrato de concessão estabelecido entre a 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Secretaria Municipal da Casa Civil) e 
a Concessionária não determina nenhuma remuneração em ativos financeiros. 
Dessa forma, a remuneração se dará pela exploração da infraestrutura. As 
construções efetuadas durante o prazo de concessão serão entregues ao 
poder concedente em contrapartida de ativos intangíveis representando o 
direito de cobrar dos usuários pelo serviço prestado, e a receita será 
subsequentemente gerada pelos serviços prestados. A amortização do ativo 
intangível representado pelo reconhecimento do direito de exploração da 
infraestrutura e os dispêndios realizados para ampliar a estrutura é reconhecida 
no resultado do exercício de acordo com a amortização linear ao longo do 
prazo dos 35 anos da concessão do Lote 2 dos Cemitérios da Cidade do Rio 
de Janeiro a qual se inicia em 01 de julho de 2014. (a)Direito de Outorga 
(Concessão): A concessão obtida pela Companhia junto ao poder concedente 
se enquadra como um contrato de exploração. Dessa forma, o direito de 
outorga da concessão foi registrado a valor presente, usando uma taxa de 
juros estimada por juros compatíveis com a natureza, o prazo e os riscos 
relacionados ao ônus da outorga, não tendo vinculação com a expectativa de 
retorno da concessão. A amortização deste direito é calculada de forma linear 
ao longo do prazo de concessão dos cemitérios. (b) Infraestrutura da 
Concessão: A infraestrutura dentro do alcance da interpretação técnica ICPC 
01 (R1) – Contratos de Concessão, não é registrada como ativo imobilizado 
da companhia porque o contrato de concessão não transfere à concessionária 
o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista 
apenas a cessão de posse desses bens para a prestação de serviços, sendo 
eles revertidos ao poder concedente no encerramento do respectivo contrato, 
sem direito à indenização. O direito de exploração de infraestrutura é oriundo 
dos dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do 
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BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 - Em Reais
ATIVO 2019 2018
Ativo Circulante
Disponibilidades (Nota 4) 127.681,24 202.959,46
Contas a Receber (Nota 5) 1.619.661,11 3.475.560,74
Impostos a Recuperar (Nota 6) 1.985.680,65 2.199.103,64
Adiantamentos a Funcionários 14.467,94 10.936,26
Adiantamentos a Fornecedores (Nota 7) 754.205,85 650.272,70
Devedores Diversos (Nota 8) 1.200.644,51 588.982,22
Total do Ativo Circulante 5.702.341,30 7.127.815,02
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 1.732.902,80 766.946,63
 - Despesas do Exercício Seguinte 129.734,45 126.986,04
 - Depósito Judicial (Nota 9) 1.603.168,35 639.960,59
Imobilizado (Nota 10) 1.763.062,17 1.346.386,75
Intangível (Nota 11) 88.808.198,67 70.834.958,17
Total do Ativo Não Circulante 92.304.163,64 72.948.291,55
Total do Ativo 98.006.504,94 80.076.106,57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019 - Em Reais

Especificação
Capital Social Reserva de Lucros Lucros (Prejuízos)

TotalSubscrito A Integralizar Reserva Legal Reserva de Lucros Acumulados
Saldo em 31 de dezembro de 2017 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.707.867,91) 7.292.132,09
Ajustes de Exercícios Anteriores (Nota 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.511.657,15) (4.511.657,15)
Lucro do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 3.965.067,25 3.965.067,25
Saldo em 31 de dezembro de 2018 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.254.457,81) 6.745.542,19
Ajustes de Exercícios Anteriores (Nota 25) 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.262,62) (28.262,62)
Prejuízo do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.516.079,39) (1.516.079,39)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (8.798.799,82) 5.201.200,18

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO 2019 2018
Passivo Circulante
Fornecedores Nacionais (Nota 12) 8.186.137,99 5.613.807,95
Empréstimos e Financiamentos (Nota 13) 2.380.769,87 0,00
Honorários e Salários a Pagar 839.609,31 665.308,60
Obrigações Sociais (Nota 14) 545.838,76 439.266,34
Obrigações Tributárias e Fiscais (Nota 15) 909.716,00 855.491,93
Provisões Exigíveis (Nota 16) 6.686.429,52 3.676.136,92
Provisões Contingências Jurídicas (Nota 17) 3.003.513,59 3.076.308,00
Adiantamento de Cliente (Nota 18) 11.065.502,06 5.136.869,61
Parcelamentos de Tributos (Nota 19.1) 1.930.335,16 2.105.715,04
Obrigações com o Poder Concedente (Nota 20) 1.971.488,70 1.037.796,18
Total do Passivo Circulante 37.519.340,96 22.606.700,57
Passivo Não Circulante
Fornecedores Nacionais (Nota 12) 516.649,80 789.906,94
Empréstimos e Financiamentos (Nota 13) 7.136.049,62 110.000,00
Parcelamentos de Tributos (Nota 19.2) 2.633.264,38 3.323.956,87
Obrigações com o Poder Concedente (Nota 20) 45.000.000,00 46.500.000,00
Total do Passivo Não Circulante 55.285.963,80 50.723.863,81
Patrimônio Líquido
Capital Social Subscrito (Nota 21) 14.000.000,00 14.000.000,00
Prejuízos Acumulados (8.798.799,82) (7.254.457,81)
Total do Patrimônio Líquido 5.201.200,18 6.745.542,19
Total do Passivo + Patrimônio Líquido 98.006.504,94 80.076.106,57

6. Impostos a Recuperar
2019 2018

IRRF s/Aplicação Financeira  45.426,41  27.784,25 
IRPJ Antecipado  55.794,61  55.794,61 
CSLL Antecipado  28.786,16  28.786,16 
PIS Não Cumulativo  315.695,58  341.559,92 
COFINS Não Cumulativo  1.365.420,95  1.571.054,98 
INSS a Recuperar  170.884,54  170.884,54 
IRRF a Recuperar  436,89  421,21 
CSLL a Recuperar  1.378,48  960,94 
ISS a Recuperar  1.857,03  1.857,03 
Total  1.985.680,65  2.199.103,64 
7. Adiantamento a fornecedores

2019 2018
Adiantamento a Fornecedor  754.205,85  650.272,70 
Total  754.205,85  650.272,70 
8. Devedores Diversos

2019 2018
Agência Funerária Rio Pax do Centro  297.989,24 1.637,38
Funerária Cintra Ltda.  358.528,76 358.528,76
Casa Bom Pastor Serviços Funerários Ltda.  26.673,79 45.366,36
Funerária Maracanã Ltda – ME  45.125,12 23.003,37
Real Pax Assistencial Funeral Ltda – ME  22.606,35 17.734,39
Jardim da Saudade Ad. e Serviços Ltda.  15.108,27 6.959,11
Globo Comunicação e Participações Ltda.  18.461,07 3.663,34
Funerária Praça da Bandeira Ltda.  33.053,35 42.795,65
Associação Religiosa Israelita Chevra Ka  33.648,00 22.896,00
Cemitério Comunal Israelita do RJ  8.982,00 9.041,89
Caixa de Assist. dos Empregados de Furnas  9.200,00 28.800,00
Porvir Corretora de Seguros Ltda.  0,00 13.200,00
Igreja Evangélica Ass. de Deus da Tijuca  3.000,00 3.000,00
Europ Assistance Brasil Serv. de Assis. S/A  309.790,93 6.216,97
Express Assist Ltda  1.549,18 0,00
Outros Créditos a Receber  16.928,45 6.139,00
Total  1.200.644,51  588.982,22 
9. Depósitos judiciais

2019 2018
Depósitos Judiciais Trabalhistas  383.186,08  217.902,36 
Depósitos Judiciais  1.219.982,27  422.058,23 
Total  1.603.168,35  639.960,59 
10. Imobilizado - 10.1 . Composição do Imobilizado

Taxa
Deprec.

% Custo
Deprec.

Acumulada
Líquido 

2019
Líquido 

2018
Equipamentos 834.985,47 (169.488,77) 665.496,70 215.677,35
Veículos 1.093.556,64 (708.482,06) 385.074,58 524.302,67
Móveis e 

Utensílios 790.531,24 (269.712,68) 520.818,56 519.273,31
Equip. de 

Informática 498.727,84 (307.055,51) 191.672,33 87.133,42
Total 3.217.801,19 (1.454.739,02) 1.763.062,17 1.346.386,75
10.2 . Movimentação do Imobilizado

Líquido 
2018

Aquisições
Baixas Transf.

Deprec.
2019

Líquido
2019

Equipamentos 215.677,35 539.348,20 0,00 (89.528,85) 665.496,70
Veícul os 524.302,67 170.000,00 0,00 (309.228,09) 385.074,58
Móveis e 

Utensíl ios 519.273,31 58.489,13 0,00 (56.943,88) 520.818,56
Equip.

Informática 87.133,42 154.850,06 0,00 (50.311,15) 191.672,33
Total 1.346.386,75 922.687,39 0,00 (506.011,97) 1.763.062,17
11. Intangível - 11.1. Composição do Intangível

Taxa 
Amort. 

% Custo
Amort. 

Acumulada
Líquido 

2019
Líquido 

2018
Direito de 
Uso de  
Software  1.369.515,80 (77.723,68) 1.291.792,12 1.328.275,44

Outorga Fixa  61.000.000,00 (5.948.809,50)55.051.190,50 56.922.619,06
Constr. em 
Andam.  22.004.022,33 0,00 22.004.022,33 2.202.846,44

Bens Rev. 
Ad. Durante 
Concessão  11.212.228,66 (751.034,94)10.461.193,72 10.381.217,23

Total  95.585.766,79 (6.777.568,12)88.808.198,67 70.834.958,17

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
direito de cobrar os usuários dos cemitérios pela utilização da infraestrutura. 
Não há previsão de reconhecimento de receitas sobre tais construções. 
Conforme CTG 05 – Comunicado Técnico Geral do CFC – Conselho Federal 
de Contabilidade, quando a concessionária presta serviços de construção, ela 
deve reconhecer a receita de construção pelo valor justo e os respectivos 
custos transformados em despesas relativas ao serviço de construção 
prestado, mesmo quando a Concessionária terceiriza o serviço de construção. 
2.9. Fornecedores: São obrigações a pagar por bens que foram adquiridos 
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes 
se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, são 
apresentadas como passivo não circulante. São, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.10. Imposto de renda e 
contribuição social corrente e diferido:  As despesas fiscais do período 
compreendem o imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido. 
O imposto de renda é reconhecido na demonstração do resultado, exceto na 
proporção em que estiver relacionado a itens reconhecidos diretamente no 
patrimônio líquido.  Os encargos do imposto de renda e da contribuição social 
correntes são calculados com base nas leis tributárias em vigor ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço. O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos são reconhecidos sobre diferenças temporárias 
decorrentes das diferenças entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus 
valores contábeis nas demonstrações financeiras, desde que sejam 
apresentados estudos com fundamentação econômica, que justifiquem a 
rentabilidade e utilização dos créditos tributários em períodos futuros. 2.11. 
Compromissos com o Poder Concedente:  O poder concedente, Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, estabelece no contrato de concessão que a 
Companhia pague uma contribuição inicial anual, uma contribuição fixa 
semestral e outra variável durante todo o período de concessão. As 
contribuições fixa e variável estão registradas como Outorga a Pagar no 
Passivo Circulante e Não Circulante, considerando os prazos de liquidação e 
Taxa de Outorga Variável, respectivamente, amortizados pela liquidação 
financeira. (a) Outorga a Pagar: A contribuição fixa estabelecida no contrato 
de concessão é no valor de R$ 13.000.000 dividida em 3 parcelas anuais, 
iguais e sussecivas, corrigidas anualmente pelo IPCA-E e parcelas semestrais 
de R$ 750.000 iguais e consecutivas corrigidas pelo IPCA-E. Esta obrigação 
foi registrada a valor presente. A contrapartida da atualização desta obrigação 
pela recomposição do valor presente e correção monetária, está relacionada 
ao direito de Outorga, registrado no ativo intangível. (b) Taxa de Outorga 
Variável: O poder concedente determina também uma contribuição variável 
calculada sobre o faturamento bruto da Concessionária, onde esta pagará 
mensalmente ao poder concedente uma outorga variável correspondente a 
5,0% (cinco por cento). A base para os cálculos utilizam sempre o faturamento 
do mês anterior. 2.12. Outros ativos e passivos circulantes e não 
circulantes: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos). 
2.13. Provisões: As provisões são reconhecidas quando: (i) a Empresa tem 
uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança. As 
provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser 
necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do 
imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro 
no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação 
em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa 
financeira. 2.14. Capital social:  As ações são classificadas no patrimônio 
líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas 
ações são demonstrados no patrimônio líquido, em conta redutora do capital, 
líquidos de impostos. 2.15. Reconhecimento da receita: A receita 
compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da 
Empresa. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, 
abatimentos e descontos e/ou bonificações concedidas ao cliente. A Empresa 
reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com 
segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a 
entidade e (iii) critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das 
atividades da Empresa. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos:  A 
Empresa faz estimativa e estabelece premissas com relação ao futuro, 
baseada na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e 
premissas que apresentam um risco significativo de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
estão divulgadas abaixo. Imposto de renda e contribuição social: A
Empresa reconhece provisões para situações em que é provável que valores 
adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas 
questões for diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas 
diferenças afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período 
em que o valor definitivo for determinado. Provisão para demandas judiciais 
tributárias, cíveis e trabalhistas: A Empresa reconhece e provisiona 
passivos contingentes determinados pelo julgamento de sua administração, 
apoiada em estudos e pareceres técnicos que reflitam uma posição isenta em 
relação a mesma. A perda contingente é provisionada sempre que: (1) for 
provável que eventos futuros e/ou a experiência passada venham a confirmar 
a existência de um passivo; e (2) a perda puder ser razoavelmente estimada. 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa - PCLD: Com base na 
análise individualizada do contas a receber, a Empresa reconhece e provisiona 
potenciais perdas com base na análise de risco dos créditos, situação de seus 
grupos econômicos e garantias reais para o débito. 
4. Disponibilidades

2019 2018
Caixas  4.391,48  1.599,33 
Caixas Agências Funerárias  4.011,27  9.412,60 
Bancos Conta Movimento 71.221,35  59.574,14 
Contas de Aplicação Financeiras  48.057,14  132.373,39 
Total  127.681,24  202.959,46 
5. Contas a receber

2019 2018
Contas a Receber 1.672.071,64 304.434,62
(-) Provisão para devedores duvidosos (146.614,83) (133.675,36)
Operações com cartões 94.204,30 3.304.801,48
Total  1.619.661,11  3.475.560,74 
5.1. Provisão para crédito de liquidação duvidosa - movimentação: A
provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em 
análise da natureza das contas a receber envolvidas, considerando a 
antiguidade dos valores a receber, cenário econômico e riscos envolvidos 
em cada situação cujo montante é considerado pela Administração como 
suficiente para cobrir eventuais perdas e considera principalmente a 
inadimplência esperada. 

11.2. Movimentação do Intangível
Taxa Amort. % Líquido 2018 Aquisições Baixas Transf. Amort. 2019 Líquido 2019

Direito de Uso de Software 1.328.275,44 6.902,68 0,00 (43.386,00) 1.291.792,12
Outorga Fixa 56.922.619,06 0,00 0,00 (1.871.428,56) 55.051.190,50
Construções em Andamento 2.202.846,44 20.069.973,05 (268.797,16) 0,00 22.004.022,33
Bens Reversíveis Ad. Durante Concessão 10.381.217,23 268.797,16 0,00 (188.820,67) 10.461.193,72
Total 70.834.958,17 20.345.672,89 (268.797,16) (2.103.635,23) 88.808.198,67

12. Fornecedores 2019 2018
Fornecedores Nacionais 8.702.787,79 6.403.714,89
Total 8.702.787,79 6.403.714,89

2019 2018
Passivo Circulante 8.186.137,99 5.613.807,95
Passivo Não Circulante 516.649,80 789.906,94
Total 8.702.787,79 6.403.714,89
O prazo médio de pagamento a fornecedores se enquadra dentro do ciclo 
operacional da empresa, com isso, os juros são muito baixos e calculamos, 
caso houver, apenas no momento da baixa de pagamento da referida dívida.
13. Empréstimos e Financiamentos

Moda-
lidade 2019 2018

Passivo Circulante 2.380.769,87 0,00
Banco Santander (Conta nº 130036650) c/c 107.181,53 0,00
Banco Santander (Conta nº 130036650) c/c 2.273.588,34 0,00

Passivo Não Circulante 7.136.049,62 110.000,00
Contrato de Mútuo 110.000,00 110.000,00
Banco Santander (Conta nº 130036650) c/c 7.026.049,62 0,00

Total 9.516.819,49 110.000,00

2019 2018
Passivo Circulante  2.380.769,87  0,00 
Passivo Não Circulante  7.136.049,62  110.000,00 
Total  9.516.819,49  110.000,00 
14. Obrigações Sociais

2019 2018
INSS a Pagar 422.035,75 340.239,17
FGTS a Pagar 118.620,47 95.611,23
Pensão Alimentícia e Contrib. Sindical a Pagar 5.182,54 3.415,94
Total 545.838,76 439.266,34
15. Obrigações Tributárias e Fiscais

2019 2018
PIS a Pagar 88.264,63 75.819,72
COFINS a Pagar 365.319,54 349.230,20
ISSQN a Pagar 210.811,84 232.726,94
IOF – Contrato de Mútuo 101.293,28 101.293,28
Outros Impostos Retidos a Recolher 144.026,71 96.421,79
Total 909.716,00 855.491,93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 - Em Reais
2019 2018

Receita Operacional Líquida (Nota 22) 72.103.888,42 62.229.792,28
Custo dos Prod. e Serviços Vendidos (Nota 23) (41.045.391,46) (32.653.523,80)
Custos de Construção (20.258.793,72)(13.146.277,94)
Resultado Operacional Bruto 10.799.703,24 16.429.990,54
Despesas/Receitas Operacionais (8.833.553,00) (9.332.364,43)
Despesas Administrativas (2.650.453,51) (2.890.051,18)
Despesas Gerais (5.772.228,21) (3.083.204,57)
Despesas Tributárias (97.404,36) (241.308,23)
Outras Despesas e Receitas (313.466,92) (41.492,45)
Despesas c/Provisões de Contingências Jurídicas 0,00 (3.076.308,00)
Resultado Operacional Líquido 1.966.150,24 7.097.626,11
Resultado Financeiro (Nota 24) (1.100.404,15) (880.689,83)
Receitas Financeiras 135.505,82 48.284,91
Despesas Financeiras (1.235.909,97) (928.974,74)
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL 865.746,09 6.216.936,28
Provisão do IRPJ (1.746.577,57) (1.639.903,70)
Provisão da CSLL (635.247,91) (611.965,33)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (1.516.079,39) 3.965.067,25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 - Em Reais

2019 2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (1.516.079,39) 3.965.067,25
Ajustes de Exercícios Anteriores (Nota 25) (28.262,62) (4.511.657,15)
Resultado Abrangente do Exercício (1.544.342,01) (546.589,90)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
MÉTODO INDIRETO - Em Reais

2019 2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (1.516.079,39) 3.965.067,25
Ajustes por:
Depreciação/Amortização 2.609.647,20 3.507.358,20
Baixa Imobilizado/Intangível 0,00 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores (28.262,62) (4.511.657,15)

Prejuízo Líquido Ajustado 1.065.305,19 2.960.768,30
(Aumento) Redução de Ativos Operacionais 384.239,33 5.919.421,14
Contas a Receber 1.855.899,63 7.322.876,14
Impostos a Recuperar 213.422,99 (1.592.940,17)
Adiantamentos a Funcionários (3.531,68) (9.512,71)
Adiantamentos a Fornecedores (103.933,15) 156.652,18
Devedores Diversos (611.662,29) 545.806,13
Realizável a Longo Prazo (965.956,17) (503.460,43)

Aumento (Redução) de Passivos
Operacionais 10.067.920,89 2.428.152,57
Fornecedores Nacionais 2.299.072,90 492.191,20
Honorários e Salários a Pagar 174.300,71 (134.485,81)
Obrigações Sociais 106.572,42 (2.510.370,64)
Obrigações Tributárias e Fiscais (811.848,30) 2.007.280,19
Provisões Exigíveis 3.010.292,60 1.966.796,82
Provisões Contingências Jurídicas (72.794,41) 3.076.308,00
Adiantamento de Cliente 5.928.632,45 (1.036.007,62)
Contrato de Concessão (566.307,48) (1.433.559,57)

Caixa Líquido Prov. de Atividades
Operacionais 11.517.465,41 11.308.342,01

Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimentos
Aquisição (Baixa) de imobilizado e Intangível 20.999.563,12 (3.970.276,97)
Aquisição (Baixa) de Investimentos 0,00 0,00
Caixa Líq. Aplicado nas Ativ. Investimentos (20.999.563,12) (3.970.276,97)
Fluxo de Caixa das Atividades de 

Financiamentos
Empréstimos e Financiamentos 9.406.819,49 (11.547.269,43)
Integralização de Capital 0,00 0,00
Caixa Líq. Prov. de Atividades de

Financiamentos 9.406.819,49 (11.547.269,43)
Aum./Red. Líq. no Caixa e Equivals. de Caixa (75.278,22) (4.209.204,39)
Caixa e Equiv. de Caixa no início do exercício 202.959,46 4.412.163,85
Caixa e Equiv. de Caixa no final do exercício 127.681,24 202.959,46

(75.278,22) (4.209.204,39)
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16. Provisões com Tributos e Encargos 2019 2018
Provisão IRPJ 3.386.481,27 1.639.903,70
Provisão CSLL 1.247.213,24 611.965,33
Provisão Férias 850.225,77 819.828,52
Provisão de FGTS s/Férias 231.931,42 145.568,27
Provisão de INSS s/Férias 726.338,67 458.871,10
Provisão de FGTS s/13º Salário 64.891,11  0,00 
Provisão de INSS s/13º Salário 179.348,04  0,00 
Total 6.686.429,52 3.676.136,92
17. Provisões de Contingências Jurídicas 2019 2018
Provisões de Contingências Jurídicas Cíveis 910.513,59 976.308,00
Provisões de Contingências Jurídicas Trab. 2.093.000,00 2.100.000,00
Total 3.003.513,59 3.076.308,00
17.1. Movimentação das Contingências Jurídicas

2018 Adições Reversões Pagos 2019
Cívei s 976.308,00 7.000,00 0,00 (72.794,41) 910.513,59
Trabalhistas 2.100.000,00 0,00 0,00 (7.000,00) 2.093.000,00
Total 3.076.308,00 7.000,00 0,00 (79.794,41) 3.003.513,59
A Concessionária, baseada na natureza das ações nas quais está envolvida, registra 
provisões cíveis e trabalhistas classificadas como perda provável nos montantes e 
movimentações acima descritas. A Companhia possui depósitos judiciais a fazer 
frente aos provisionamentos citados, conforme apresentado na (Nota 9).
18. Adiantamentos de Clientes 2019 2018
Adiantamentos de Clientes Nacionais 5.295.142,07 4.945.152,63
Agência Funerária Rio PAx do Centro 5.770.359,99 191.716,98
Total 11.065.502,06 5.136.869,61
19. Parcelamentos Tributários - 19.1. Curto Prazo

2019 2018
Parcelamento INSS 517.873,98 505.057,38
Parcelamento ISS 5.800,24 346.097,41
Parcelamento PIS/COFINS 1.394.934,41 1.394.934,41
Parcelamento Tx de Fiscalização com TFC 158.233,20 76.819,56
(-) Juros a Apropriar de Parcelamentos (146.506,67) (217.193,72)
Total 1.930.335,16 2.105.715,04
19.2. Longo Prazo 2019 2018
Parcelamento INSS 2.278.274,99 2.801.625,59
Parcelamento PIS/COFINS 0,00 40.678,84
Parcelamento Tx de Fiscalização com TFC 1.069.600,05 1.367.690,13
(-) Juros a Apropriar de Parcelamentos (714.610,66) (886.037,69)
Total 2.633.264,38 3.323.956,87

20. Obrigações com o Poder Concedente 2019 2018
Outorga a Pagar 46.500.000,00 47.250.000,00
TFC – Taxa de Fiscalização de Cemitérios 31.655,55 31.748,21
Taxa de Outorga Variável PMRJ (5%) 418.496,27 232.770,88
Tarifa de Regulação Contratual (0,5%) 21.336,88 23.277,09
Total 46.971.488,70 47.537.796,18

2019 2018
Passivo Circulante 1.971.488,70 1.037.796,18
Passivo Não Circulante 45.000.000,00 46.500.000,00
Total 46.971.488,70 47.537.796,18
21. Capital social: O Capital Social é representado por 14.000.000 de ações 
nominativas, sendo 14.000.000 de ações ordinárias.
22. Receita líquida de vendas 2019 2018
Receitas de Produtos Vendidos 8.904.653,16 7.072.239,65
Receitas de Serviços Prestados 38.819.428,98 33.773.227,87
Receitas de Serviços de Manutenção Anual 12.957.009,90 15.311.504,53
Receita de Construção 20.069.973,05 13.146.277,94
(-) Imposto Incidente e Outras Deduções (8.647.176,67) (7.073.241,49)
Total 72.103.888,42 62.230.008,50
23. Custos dos produtos vendidos 2019 2018
Custos Salários e Encargos Sociais 20.011.202,05 15.476.986,51
Custos Escritório / Administração 2.955.373,20 1.674.594,69
Custos Produtos Vendidos 3.642.618,79 2.546.662,64
Custos Serviços Vendidos 1.410.189,45 506.048,19
Custos Manutenção e Logística 1.154.181,42 800.423,66
Custos Materiais Aplicados 704.955,99 174.124,48
Custos Serviços Prestados de Terceiros 4.056.716,76 2.298.320,46
Tarifas Bancárias e Financeiras 818.170,59 871.415,01
Custos Pagamentos Não Dedutível 571.076,96 378.998,64
Custos da Outorga PMRJ 5.609.901,26 6.288.221,27
Despesas Acessórias 111.004,99 1.075.513,98
Custos de Serviço de Construção 20.069.973,05 13.146.277,94
Custos c/Bens Reversíveis ad. durante a Concessão 188.820,67 562.214,27
Total 61.304.185,18 45.799.801,74
24. Resultado financeiro 2019 2018
Receitas Financeiras 135.505,82 48.284,91

Descontos Obtidos 33.278,53 14.239,64
Juros Recebidos 16.917,68 15.587,42
Rendimentos Aplicações Financeiras 84.709,61 13.637,85
Outras Receitas Financeiras 600,00 4.820,00

24. Resultado financeiro 2019 2018
Despesas Financeiras (1.235.909,97) (928.974,74)

Descontos Concedidos 0,00 (21,08)
Tarifas Bancárias (29.593,51) (22.350,63)
IOF (195.657,80) (70.045,56)
Juros Passivos (556.979,00) (632.044,81)
Multas Passivas (87,36) (2.537,04)
Taxas e Custas de Protestos 0,00 (4.044,55)
Juros s/Financiamentos e Empréstimos (453.524,88) (196.530,22)
Tarifa Cartões (67,42) (1.400,85)

Total (1.100.404,15) (880.689,83)
25. Ajustes de Exercícios Anteriores: A Concessionária realizou no ano de 2019 
ajustes de exercícios anteriores, os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro 
imputável de R$ 28.262,62, cujas principais alterações ocorreram no contas a receber 
de (R$1.204,768), referente a baixa errônea do cartão Visa Crédito em 14/11/17; 
reconhecimento de despesas com ter terceiros no montante de (R$9.778,33); acerto 
referente IRRF (0561) assalariado a pagar (R$19.671,96); acerto de baixa de fornecedor 
R$1.451,48 e ajuste da taxa de fiscalização de cemitérios – TFC de R$ 940,87, devido 
a imaterialidade dos ajustes efetuados, não há necessidade de reapresentação do 
balanço patrimonial, conforme Pronunciamento Técnico – CPC 23. 26. Eventos 
Subsequentes: A Companhia avaliou a existência de Eventos Subsequentes até 
a data da autorização pela administração destas Demonstrações, 15 de junho de 
2020 e não identificou assuntos com relevância para serem divulgados. COVID 19:
A Administração da Concessionária tem acompanhado atentamente os impactos 
do Coronavírus (Covid-19) nos mercados de capitais mundiais e, em especial, no 
mercado brasileiro. Nesse sentido, dentre os diversos riscos e incertezas às quais a 
Entidade está exposta, a Administração avaliou os possíveis eventos econômicos que 
pudessem impactar a Baneses, tais como os relacionados as estimativas contábeis e 
mensuração dos seus ativos e passivos. Apesar de até o presente momento não ser 
possível uma mensuração exata dos possíveis impactos do Covid-19 no ambiente 
econômico, a Administração entende que não foram observados impactos que 
pudessem modificar a mensuração dos seus ativos e passivos apresentados nessas 
demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
27. Seguros: A Empresa contratou no mercado coberturas compatíveis com o seu 
porte e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados 
suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações, as clausulas 
contratuais da concessão e a orientação de seus consultores de seguros.

Geraldo Magela Monge - Presidente da Concessionária Rio Pax S/A
Jorge Carlos Silva Sanches - Contador - CRC-RJ: 127921/O-3

CONCESSIONÁRIA RIO PAX S/A
CNPJ Nº 20.513.991/0001-13

Instituições de ensino estudam se reinventar pós-pandemia
Houve queda na 
geração de caixa 
com o surgimento 
do vírus

Dos quatro grupos que 
representam o setor de edu-
cação na B3, três registraram 
alta nas receitas no primeiro 
trimestre do ano comparado 
com igual período de 2019. 
Mas todos tiveram queda 
na geração de caixa medi-
da pelo Ebtida. O setor de 
educação está entre os mais 
afetados pela pandemia da 
Covid-19.

Segundo os dados do le-
vantamento do aplicativo 
Sabe Invest, a maior que-
da do Ebtida foi da Cogna 
(-44,4%), seguida da Ânima 
Educação (-43,2%). Já a Ser 
Educacional apresentou per-
da de 17,5% e a Yduos de 
12,2%.

“Houve uma retração bas-
tante significativa em todos 
os resultados. No primeiro 
trimestre, a Ânima teve uma 

queda de 149,4% e a SER de 
70,1%. Esses dados demons-
tram a situação preocupante 
vivida pelo setor”, explica o 
CEO da SABE Invest, Luiz 
Guilherme Dias.

Inadimplência

As perdas atuais estão re-
lacionadas à retração do nú-
mero de alunos e ao aumento 
da inadimplência. Algumas 
instituições, inclusive redu-
ziram a jornada de trabalho 
de seus colaboradores jun-
tamente com proporcional 
corte dos salários.

A inadimplência registrou 
um crescimento de 72% em 
12 meses. Em abril deste 
ano, 26,3% dos estudantes 
matriculados nas 146 ins-
tituições de ensino privado 
não pagaram as mensalida-
des. Em igual mês do ano 
passado, o número era de 
15,3%.

Houve ainda o crescimen-
to da evasão: 2,8% dos alu-
nos matriculados desistiram 
de estudar em abril deste 
ano, contra 2,1% em abril 
de 2019. De acordo com 

o Semesp – Sindicato dos 
Mantenedores de Ensino Su-
perior de São Paulo, a maior 
parte dos desistentes, cerca 
de 47%, estavam matricu-
lados em cursos presenciais 
que tiveram que suspender 
as aulas. 

“O isolamento social pro-
vocado pela pandemia, ini-
ciado em março, coincidiu 
com as últimas semanas do 
processo de matrículas do 
vestibular de verão, o que 
fez os grupos educacionais 
perderem calouros de cursos 
presenciais”, lembra Dias.

Além disso, uma lei san-
cionada pelo governador do 
Rio de Janeiro Wilson Wit-
zel no último dia 4 deter-
mina que creches, escolas 
e universidades concedam 
30% de desconto nas mensa-
lidades - como uma forma de 
compensação por não haver 
aulas presenciais.

Tal fato agrava a situa-
ção do setor e pode levar à 
nova onda de consolidação. 
“Os grandes peixes estão 
esperando o cardume dos 
pequenos ficar preso para 
comer mais fácil”, diz o O 

especialista em políticas 
educacionais e consultor da 
Fundação FAT, Francisco 
Borges.

Mas não é de hoje que 
o setor como um todo tem 
sofrido. E o desempenho 
dos 4 maiores grupos de 
educação nos últimos anos 
demonstra isso. Segundo 
os dados da SABE a Âni-
ma, por exemplo, em 2019 
registrou retorno medido 
pelo ROE (sigla para o ter-
mo em inglês Return on 
Equity ou retorno ao acio-
nista) negativo de 1,4%. 

Já a Cogna fica negativa 
em 0,8%. Do lado positi-
vo estão a Ser Educacional 
com crescimento de 5,1% no 
ROE e a YDUQS com alta 
de 20,5%.

“Das empresas que com-
põem o setor na bolsa a 
YDUQS é a que demonstra 
o melhor desempenho nos 
últimos 5 anos e no 1T2020: 
maior lucro em 2019 (R$ 
646 milhões). Além disso, 
a companhia mostrou no 1º 
trimestre de 2020 a menor 
queda de lucro (-30%), o 
menor grau de endivida-

mento anualizado (1,3 ve-
zes) e o maior ROE anua-
lizado, o que vale dizer que 
a cada 5 anos a companhia 
dobra de tamanho”, ressalta 
Dias.

Borges, lembra que as ins-
tituições já vinham sofrendo 
dificuldades como a baixa 
procura por cursos de gradu-
ação, estagnada no mesmo 
nível há cinco anos, além 
da queda de 10% ao ano das 
mensalidades e do aumento 
da procura dos cursos na mo-
dalidade a distância (EAD). 
“Até mesmo as gigantes, 
têm sido afetadas nos últi-
mos anos. O programa FIES 
criou uma distorção no setor 
e, sua redução, levou a um 
cenário de excesso de oferta 
e baixa procura”, comple-
menta.

Na avaliação de Borges, o 
efeito pode ser superado, se 
as instituições de ensino su-
perior se reinventarem como 
vem tentando fazer nos últi-
mos anos. Na busca pela su-
peração dos obstáculos estas 
corporações estão apostando 
em processos seletivos dife-
renciados, como provas de 

vestibular e redações me-
diadas por tecnologia, asse-
gurando que os alunos em 
locais remotos e individuais 
estejam sendo supervisiona-
dos por câmera e softwares 
de controle da digitação e 
do movimento do mouse, a 
exemplo do que ocorre nos 
centros de formação de con-
dutores.

“Incorporar tecnologia, 
substituir metodologias, am-
pliar estratégias é o que se 
faz na gestão de qualquer 
área de negócios e estes pro-
blemas serão superados, mas 
demandará tempo”, explica.

De 30/04/2015 a
30/04/2020, as ações apre-
sentaram o seguinte compor-
tamento:

A exceção da COGNA 
ON (COGN3), todas as de-
mais ações apresentaram 
tendência primária de alta 
(longo prazo). A YDUQ ON 
(YDUQ3) foi a ação que 
teve a maior valorização 
nos últimos 5 anos (113%), 
superando o Ibovespa. Já as 
demais ficaram abaixo da 
variação do índice (43%) no 
mesmo período.

Fundos de logística ganham espaço nas carteiras de investimento
Com a queda dos fundos 

imobiliários (FII) neste ano, 
os investidores tentam rea-
locar suas posições em seg-
mentos com melhor desem-
penho dentro desta classe de 
ativos. Os FIIs que investem 
em ativos de logística, por 
exemplo, estão atraindo mais 
investimentos, enquanto os 
fundos de shoppings e lajes 
corporativas perdem espaço. 
A observação é da Vero, uma 
assessoria de investimentos.

Na estratégia da empresa, 

os fundos de logística devem 
chegar a representar 50% da 
carteira de FII dos clientes 
nos próximos meses. Atual-
mente, correspondem a 35%. 
Antes da crise, os fundos de 
logística representavam ape-
nas 25%.

Segundo o sócio da Vero 
Investimentos, Eduardo Aki-
ra, esta transição de investi-
mentos se deve às incertezas 
que existem nos mercados 
de shoppings e de lajes cor-
porativas.

Os shoppings estão so-
frendo pelo fechamento das 
operações e pela expectativa 
de vendas mais baixas de-
pois da reabertura. O setor 
sofre com o adiamento dos 
pagamentos de aluguéis, o 
que levou vários fundos a 
adiarem a distribuição de 
proventos aos cotistas.

Já os FII de lajes corpo-
rativas enfrentam incertezas 
sobre qual será a demanda 
por escritórios depois da ex-
periência das empresas com

home office durante a crise 
do coronavírus.

Em contrapartida, os fun-
dos imobiliários de logística 
oferecem melhores perspec-
tivas aos investidores. “Este 
segmento tem mostrado uma 
resiliência maior neste mo-
mento, e por isso ele deve 
ganhar maior peso nas car-
teiras”, explica Akira.

Compensação

Apesar da recente des-

valorização, os FII con-
tinuam sendo um bom 
investimento por pagar 
mensalmente uma renda 
ao investidor e também 
pela isenção de Imposto 
de Renda para pessoas fí-
sicas. Ao ser comparado 
com o Ibovespa, o Índice 
de Fundos Imobiliários 
de Investimentos (IFIX) 
tem um melhor desempe-
nho neste ano. Enquan-
to o Ibovespa recua 17% 
no acumulado de 2020, o 

IFIX cai 13% no mesmo 
período.

A Vero é um escritó-
rio de assessoria de in-
vestimentos ligado à XP. 
Fundado em 2015, conta 
com mais de 800 clientes 
e assessora patrimônio de 
R$ 1.5 bi. Especializado na 
gestão de patrimônio de in-
divíduos e famílias de alta 
renda, a Vero foi indicado 
como Escritório Revelação 
de 2018, pela Brazil Advi-
sor Awards.

Petrobras divulga oportunidades  
de E&P em águas rasas 

Reguladora de bancos e seguros  
da China estuda apoiar empresas 

A Petrobras iniciou a eta-
pa de divulgação da oportu-
nidade (teaser), referente à 
venda da totalidade de sua 
participação nos Campos de 
Atum, Curimã, Espada e Xa-
réu, concessões de produção 
marítimas em águas rasas 
localizada na sub bacia de 
Mundaú, no Estado do Cea-
rá. A estatal divulgou o co-
municado nesta sexta-feira.

 O teaser, que contém as 
principais informações sobre 
a oportunidade, bem como 
os critérios de elegibilidade 
para a seleção de potenciais 
participantes, está dispo-
nível no site da Petrobras: 
https://investidorpetrobras.
com.br/pt/resultados‐e‐co-
municados/teasers.

De acordo com a Petro-
bras, as principais etapas sub-
sequentes do projeto serão 
informadas oportunamente ao 
mercado. “A presente divul-
gação está de acordo com as 
diretrizes para desinvestimen-
tos da Petrobras e com as dis-
posições do procedimento es-
pecial de cessão de direitos de 
exploração, desenvolvimento 
e produção de petróleo, gás 
natural e outros hidrocarbo-
netos fluidos, previsto no De-
creto 9.355/2018”, destacou a 
companhia.

A operação está alinhada 
à estratégia de otimização do 
portfólio e à melhoria de alo-
cação do capital da compa-
nhia. O objetivo da Petrobras 
é concentrar cada vez mais os 

seus recursos em águas pro-
fundas e ultra profundas, onde 
a empresa tem demonstrado 
grande diferencial competiti-
vo ao longo dos anos. 

Sobre os campos de 
Atum, Curimã, Espada e 
Xaréu Operando desde a 
década de 80, o cluster, que 
compreende os campos de 
Atum, Curimã, Espada e 
Xaréu, localiza‐se a uma dis-
tância de 30 km da costa do 
estado do Ceará, em lâmina 
d’água entre 30 e 50 metros. 
A produção média em 2019 
foi de 4,2 mil bpd de óleo e 
76,9 mil m³/d de gás, através 
de nove plataformas fixas. A 
Petrobras é a operadora nes-
ses campos, com 100% de 
participação.

A Comissão Reguladora 
de Bancos e Seguros da Chi-
na (CBIRC, em inglês) disse 
que irá acelerar a recupera-
ção da economia e garantir 
o emprego e o desenvolvi-
mento estáveis das empre-
sas para aliviar o impacto da 
Covid-19.

Muitas empresas, embo-
ra tenham sido fortemente 
atingidas pela pandemia, têm 
perspectivas empresariais pro-
missoras e registros de crédito 
sólidos, disse Guo Shuqing, 
presidente da entidade, no Fó-
rum de Lujiazui em Xangai 
via videoconferência.

Os bancos e o governo 
devem cooperar para elabo-
rar planos de resgate para 
as empresas, apontou ele, 
acrescentando que a China 
destacará o papel da finan-

ça baseada em políticas em 
seus ajustes contracíclicos. 
“Este ano, os empréstimos 
arranjados pelos bancos de 
política aumentarão em qua-
se 1 trilhão de iuanes (US$ 
141 bilhões) ante o ano pas-
sado, com uma maior escala 
de emissões de títulos e fun-
dos adicionais”.

A comissão está elabo-
rando medidas para apoiar 
o desenvolvimento do mer-
cado de capitais, incluindo 
adicionar novos investido-
res institucionais, aumentar 
a emissão de produtos de 
gestão de ativos acionários, 
encorajar as novas subsidi-
árias de gestão de ativos a 
investirem mais nos seguros, 
e apoiar empresas de seguros 
a expandirem seus investi-
mentos no mercado de capi-

tais, destacou Guo.
Conforme a agência Xi-

nhua, a China não adotará 
demasiadas políticas de estí-
mulo, nem introduzirá mone-
tização de déficits fiscais ou 
taxas de juro negativas, acres-
centou ele, apontando que o 
país prefere as políticas mo-
netárias e fiscais normais.

A China aprofundará ina-
balavelmente as reformas e 
ampliará a abertura no setor 
financeiro, se esforçará para 
criar um ambiente de negó-
cios internacionalizado que 
se orienta para o mercado 
com base em lei, e incenti-
vará uma cooperação mais 
ampla entre instituições 
chinesas e estrangeiras para 
elevar a participação estran-
geira no mercado chinês, ga-
rantiu Guo.




