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Alta do crédito no varejo
indica retomada do consumo

O segmento que mais sofreu foi
o de vestuário, com uma contração
nas consultas de 88,2% em abril em
relação ao mês anterior. Na mesma
base de comparação, os supermercados registraram queda de 49,9%, os
eletromóveis, de 35%, e os classificados como outros, perda de 51,9%.
Em compensação, a recuperação
em maio também foi mais forte em
vestuário (99,5%), seguida por eletromóveis (98%), outros (80,8%). Já
o setor de supermercados ficou praticamente estagnado no mês passado
(+0,1%), ou seja, não recuperou nada
das perdas anteriores.
O INDC abrange um universo
de 94 empresas – instituições financeiras e varejistas – e mensura

o apetite do brasileiro ao crédito.
“Nem todas as milhões de consultas mensais que registramos se
transformam em concessão de crédito, pois o processo depende de
fatores como o perfil da pessoa que
está fazendo a solicitação, o apetite ao risco da financeira e se há
ou não indícios de fraude”, explica
o diretor comercial da Neurotech,
Breno Costa.
Após a forte retração, as grandes
redes passaram a ofertar crédito
online, mediante preenchimento de
cadastro, ou a lançar mão de novas
tecnologias para facilitar o acesso
das pessoas físicas. O movimento
foi muito rápido e explica, em parte
a reversão do INDC já em maio.

Menos isolamento reduziu perdas do comércio em R$ 9,14 bi
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC) calcula que o início do processo de flexibilização em diversas
regiões do país reduziu em R$ 9,14
bilhões os prejuízos do comércio nas
três primeiras semanas de junho. Se a
queda no índice de isolamento social
mantivesse o ritmo mais lento dos
últimos meses, o varejo teria sofrido
com perdas na ordem de R$ 42,83

bilhões, nos 19 primeiros dias de junho. Com a flexibilização da quarentena, contudo, esse montante recuou
para R$ 33,69 bilhões.
O presidente da CNC, José Roberto Tadros, lembra que, desde
o início da pandemia, em meados
de março, o setor já acumulou R$
210,08 bilhões de prejuízo com a
crise – valor equivalente à média
mensal de faturamento do varejo

Cultura perdeu
31% da receita em
SP e 63% no Rio
Grande do Sul

Em derrota para Economia,
renda emergencial é prorrogada

Resultados preliminares da pesquisa Percepção dos Impactos da
Covid-19 nos Setores Culturais e
Criativos do Brasil revelam que os
setores da cultura e da economia
criativa foram os mais afetados
pela pandemia, “porque tendem a
voltar à atividade só no fim da crise”.
A análise foi feita pelo sociólogo
Rodrigo Amaral, da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
(USP) e um dos idealizadores do
estudo.
Entre as organizações ligadas
aos dois setores, mais de 40% disseram ter registrado perda de receita entre 50% e 100%. Já para os
trabalhadores, as perdas narradas
ficaram na média de 35%.
O menor impacto foi observado
em São Paulo, onde 31% disseram ter perdido toda a receita entre
março e abril. Em contrapartida,
o maior impacto ocorreu no Rio
Grande do Sul, onde 63% afirmaram que não tiveram receita.

O presidente Jair Bolsonaro assinou na tarde desta terça-feira o
decreto que prorroga, por mais dois
meses, a renda emergencial de R$
600 (R$ 1,2 mil por família), destinado aos trabalhadores informais,
microempreendedores individuais,
autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda durante a pandemia, beneficiando cerca de 65
milhões de pessoas.
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães,
informou que o pagamento será
desmembrado, porém a forma e as
datas de pagamento de cada lote
ainda serão definidas. Ele explicou
que a data para pedir o benefício foi
mantida até esta quinta-feira e que
a tendência é manter o pagamento
dos R$ 600, parcelado em dois lotes, dentro de um único mês.
O pagamento de R$ 600 foi uma
derrota da equipe econômica, que
queria manter o pagamento por três
meses, mas reduzir de forma escalonada para R$ 500, R$ 400 e R$
300. Ainda que o valor final ficasse
igual ao aprovado, indicaria um final do auxílio. Se a crise econômica
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Crise da Covid desmonta
até emprego informal

Comparado a janeiro,
maio ainda tem
número de consultas
44,8% menor

Após cair por três meses consecutivos, a demanda por crédito
entre as pessoas físicas voltou a
crescer em maio, de acordo com
o Índice Neurotech de Demanda
por Crédito (INDC). Considerando
os três segmentos acompanhados
(bancos e financeiras, varejo e serviços), o indicador obteve alta de
11% em maio na comparação com
o mês anterior. Entre março e abril,
o indicador havia demonstrado
queda de 20%, após recuo de 11%
entre fevereiro e março.
O INDC mensura o comportamento das consultas ao Data
Center da Neurotech, empresa de
inteligência artificial aplicada à
concessão de crédito. Considerando somente a concessão de crédito
dos varejistas, em maio houve um
crescimento de 61,7% em relação a
abril, após retração 52,2% em abril
versus março e de 25,2% de março
ante fevereiro. Na comparação com
janeiro, maio ainda demonstrou um
número de consultas 44,8% menor.

EMPRESA-CIDADÃ
Paraisópolis combate Covid
com criatividade, cooperação
e solidariedade

antes do surto de Covid-19.
Ao final de março, no auge do distanciamento, o comércio chegou a
registrar perda semanal de R$ 23,12
bilhões. Desde então, tanto os segmentos do chamado varejo essencial,
como mercados e farmácias, quanto
aqueles considerados não essenciais,
como vestuário e calçados, apresentam tendência de redução nos registros semanais negativos.

Arquivo/ABr

Presidente da Caixa diz que haverá
parcelamento
continuar, a pressão pela manutenção do benefício por mais um ou
dois meses será forte, ainda mais
em um momento em que o governo,
fraco, cede a pressões dos políticos
do Centrão.
O governo luta por popularidade:
se retirar o benefício, perderá a boa
imagem que conseguiu entre a população mais pobre. No Nordeste,
pesquisa indicou que a maioria dos
beneficiários acredita que a renda
emergencial é permanente.

A população desocupada somou
12,7 milhões de pessoas no trimestre
março-abril-maio, o que significa 368
mil a mais (aumento de 3%) frente
ao trimestre móvel anterior. A taxa de
desemprego subiu para 12,9%, tendo
sido eliminados 7,8 milhões de postos de trabalho. A população ocupada
somou 85,9 milhões, 8,3% a menos
em relação ao trimestre anterior e
7,5% a menos em relação ao mesmo
trimestre de 2019. Ambas as quedas
foram recordes, revela a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad Contínua) do IBGE.
A taxa de informalidade foi de
37,6% da população ocupada, ou
32,3 milhões de trabalhadores informais, o menor da série, iniciada
em 2016. No trimestre anterior, a
taxa havia sido 40,6% e no mesmo
trimestre de 2019, 41%. A queda
pode ser explicada pelos efeitos da
quarentena, que impediu o exercício de trabalhos como de camelôs.
O rendimento real habitual (R$
2.460) subiu 3,6% frente ao trimestre anterior e 4,9% frente ao mesmo
período de 2019. A alta está relacionada com a redução do trabalho
informal, no qual os rendimentos
são menores. Assim, a média subiu.
Porém, a massa de rendimento real
habitual (R$ 206,6 bilhões) recuou
5% em relação ao trimestre anterior
e 2,8% em relação a 2019. A massa
de rendimento inclui apenas rendimentos provenientes de trabalho,
não incluindo, rendimentos de outras fontes, como aluguel e mesmo
o auxílio emergencial.
A taxa de desemprego não foi

capaz de refletir com precisão da
deterioração do emprego dos últimos meses, analisa o Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (Iedi). “Ao mesmo tempo em que o número de desempregados cresceu, a população na força de trabalho, que funciona como
o denominador da taxa, se reduziu,
devido ao isolamento social e às
restrições de mobilidade, mas também a outros fatores de desincentivo à busca de emprego, como o
grande desalento. Cabe mencionar
que o percentual de desalentados
chegou à marca recorde de 5,4 milhões de pessoas em mar-mai/20.”
A evolução recente do número de ocupados capta melhor os
efeitos da pandemia. “Ao todo, os
ocupados somaram 85,9 milhões
no trimestre findo em mai/20”, a
menor quantidade da série histórica
iniciada em 2012.
O nível da ocupação (percentual de
pessoas ocupadas na população em
idade de trabalhar) caiu para 49,5%,
também o menor da série. A taxa
composta de subutilização (27,5%)
foi recorde, com elevação de 4 p.p. em
relação ao trimestre anterior.
A população subutilizada (30,4
milhões de pessoas) foi igualmente
recorde. A população fora da força
de trabalho (75 milhões de pessoas) apresentou um incremento de 9
milhões quando comparada com o
trimestre anterior.
O número de trabalhadores por
conta própria caiu para 22,4 milhões de pessoas, uma redução de
8,4% frente ao trimestre anterior.

Guedes elogia resultados
de política que ele combate
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, louvou a taxa de
desemprego no Brasil, comparando com os quase 30 milhões
de trabalhadores norte-americanos que foram à fila do seguro-desemprego nos Estados
Unidos.
O fechamento de 7,8 milhões
de postos de trabalho não chega
a ser grande “vantagem”, mas
o resultado só foi obtido demolindo teorias econômicas defendidas por Guedes.
Por um lado, o Estado entrou

Senado aprova
controverso
projeto contra
fake news
Recadastramento de chips pré-pagos, proibição de disparos em
massa e uso de robôs não identificados como tal estão entre os principais pontos da versão do projeto
sobre fake news aprovada no Senado nesta terça-feira por 44 a 32. O
projeto, que quer endurecer o combate às notícias falsas (PL 2630 de
2020), vai à Câmara dos Deputados. Também restringe a atuação
de autoridades em seus perfis nas
redes sociais.
Página 3

bancando salários e reduções
da jornada. De outro, a legislação trabalhista brasileira – que
o ministro prometeu destruir
após o fim da pandemia – serve
como amortecedor para as demissões.
É preciso lembrar, porém,
que nos EUA os trabalhadores, sem direitos, são demitidos
facilmente, mas têm direito a
seguro-desemprego. No Brasil,
os informais ou sem carteira assinada, dispensados, ficam sem
qualquer renda. Página 8

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,4633

Dólar Turismo

R$ 5,5730

Euro

R$ 6,1390
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

0,28% (maio)
0,80% (abril)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7733

Ouro (gr)

R$ 304,00

Selic
Hot Money

2,25%
0,82% a.m.

Rio de Janeiro, quarta-feira, 1º de julho de 2020 n Monitor Mercantil

2 Opinião

Planejamento ou morte: definindo o objetivo
“Criaram um lema que era
inteiramente negativo. Era o
contra. Como seria possível
construir o Brasil com a divisa de ir contra? Era preciso
construir, e não só destruir.”
Presidente Ernesto Geisel
Durante a Guerra que os
Estados Unidos da América
(EUA) empreenderam contra o Vietnã, a Agência Central de Inteligência (CIA)
daquele país divulgou a expressão “teoria conspiratória”. O mundo se horrorizava com a aplicação de uma
tecnologia de ponta, inteiramente imoral e antiética,
como lançar violentos pesticidas de avião na população
rural civil, e sem poder dizer
que era mentira, pelos registros filmados e fotografados,
criou a difamante expressão.
Também para evitar que
países e instituições do
mundo subdesenvolvido ganhassem condição de sair da
colonização e da miséria, os
impérios do Atlântico Norte
identificavam planejamento
com o comunismo, pois a
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
governava dentro de planos
plurianuais de desenvolvimento.
Na realidade, empresas
do mundo desenvolvido e os
poderes dominantes naqueles países, já há muitos anos,
tinham no planejamento sua
arma de ação organizada, estruturada, sistematicamente
avaliadora para correção dos
desvios, de rumos e de custos, de seus objetivos.
Sem qualquer intuito docente, pergunto o que é planejar? Em primeiro lugar é
definir com precisão e objetividade o que se pretende
obter. Dizia um mestre em
administração: se o dono da
empresa disser que seu objetivo é ter lucro, não aplique

lá suas economias, porque
ele não saberá o que fazer
com seu dinheiro.
Definido o objetivo, passamos a estudar tudo o que
se lhe relaciona, em especial
e com profundidade as condições existentes, ou seja,
sobre que realidade iremos
trabalhar. Sem dúvida é um
esforço que demanda tempo
e dinheiro, mas fará com que
se saiba exatamente o que
enfrentar, quais fatores antagônicos e facilitadores encontrar e em que dimensão,
quantidade e qualidade, para
conseguir atingir seu desiderato. O conhecimento da
realidade é fundamental até
mesmo para eventual redefinição do objetivo.

Como suplantar
a dominação
financeira com
soberania e
cidadania
E, por fim, com a compreensão do que deseja e o
conhecimento dos caminhos
a percorrer, traçar a mais
eficaz rota. E passar, permanentemente, a avaliá-la para
adequá-la à mutante realidade.
Em termos políticos, pode-se definir planejamento
como “o empreendimento
consciente pelo governo de
um país – frequentemente
com a participação de outras organizações coletivas
– para coordenar as políticas
públicas mais racionalmente de maneira a alcançar,
mais plena e rapidamente,
os objetivos desejados para
o desenvolvimento futuro,
determinado pelo proces-

Enfrentar a banca significa conhecer seus propósitos
e seus meios, ou seja, fins
e métodos. O objetivo final
da banca é a apropriação de
toda economia pelo sistema
financeiro e com a permanente concentração de renda. Os meios são todos, sem
qualquer preocupação com a
licitude, a ética, a moral ou
valores.
Não precisamos sair do
Brasil, embora os exemplos sejam numerosos em
todo mundo, desenvolvido
e subdesenvolvido. A banca
esteve, com participações
variadas, sempre com voz
ativa, em todos os governos
desde o presidente Figueiredo até o Bolsonaro, sem
qualquer exceção. Com Figueiredo foi o Simonsen,
com o Lula, o Meireles, e
com Bolsonaro, o Guedes.
Se o nosso objetivo é melhorar a vida dos brasileiros, lutar pelo Brasil e pelo
seu povo, algo ainda vago,
precisamos definir com
clareza o que isto significa.
Propomos um lema midiático, para comunicação e
difusão, que detalharemos
na sequência: SOBERANIA E CIDADANIA. Não
se consegue suplantar a dominação financeira sem o
devido planejamento, conduzido pelo Estado-nação,
com as forças nacionais
pela soberania e pela cidadania.

so político em que está inserido” (Gunnar Myrdal,
Beyond the Welfare State,
1960).
Estes passos são adotados pelos Estado-Maior das
Forças Armadas, cúpulas
das grandes empresas transnacionais, por Estados Nacionais que têm sucesso em
sua projeção de poder e, o
que nos é atualmente mais
importante, pelo sistema que
vem dominando o mundo
contemporâneo: a banca ou
o sistema financeiro internacional.
A banca representa o neocolonialismo hodierno. Mas
com algumas diferenças, porém muito mais nefastas. O
que foi o colonialismo?
Primeiro a dominação
política e militar de países e
regiões. Foi o caso de Portugal e Espanha nos séculos
XVI e XVII. Depois vieram
a Holanda, França e, principalmente, a Inglaterra, nos
séculos XVIII e XIX. Em
seguida, como estava ficando muito onerosa a ocupação
territorial, os colonizadores
treinaram uma quantidade
de nativos e passam a lhes
dar a independência política, mantendo a colonização
econômica e enfatizando a
colonização das ideias. Nesta fase, que é predominante
no século XX, entram os
EUA.
Surge também no século
passado, o que será aproveitado em profundidade
pela banca, o colonialismo
meramente ideológico. De
início terá uma expressão
territorial na URSS. Mas por
ser ideológico, pode até dispensar a ocupação formal,
presencial, basta conquistar
o poder imperante nos Estados Nacionais. Ele atua mais
intensamente sobre as elites
nacionais.
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A violência, o Estado e o policial
Questiona-se a falta de
tenentes e sargentos – que
seriam os comandantes diretos dos policiais que atuam
diretamente nas ruas – na
Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Segundo os registros, faltam 450 tenentes
e 2.196 sargentos, e isso deixa os policiais operacionais
entregues à própria sorte,
sem comando nem proteção
efetiva, podendo levar à violência e outros problemas.
Essa, na verdade, é apenas uma vertente do problema enfrentado pelos PMs
paulistas e, por extensão, de
todo o país. Há, também, o
frequente e ideológico clima de contestação criado na
comunidade em relação ao
policial. Braço armado do
Estado, é ele ardilmente provocado para que sua reação
possa ser denunciada pelos
desobedientes civis como
violência policial.
O contestado – e acusado de práticas violentas – é
o policial, mas é o Estado o
verdadeiro titular daquilo que

se classifica como violência.
Nenhum manifestante sai às
ruas com o objetivo de contestar o policial, pois o que
o incomoda e merece seu
repúdio são ações estatais. O
policial só se transforma em
adversário quando, pelo seu
dever de ofício, impede os
grupos insuflados de parar
o trânsito, participar de confrontos ou destruir o patrimônio (público ou particular).
Na maioria das vezes, é
obrigado a usar a força e,
por isso, acaba acusado. E
o mais grave é que, durante
anos, criou-se a cultura de
atacar o agente do Estado
em vez de o próprio Estado.
Não haveria nada disso se,
o Estado, verdadeiro agredido, cobrasse com rigor os
ataques que sofre como instituição detentora da lei e do
requisito da força pública.
Mas o viés ideológico de sucessivos governos tem impedido esse rigor.
Todo manifestante que
extrapola no seu direito de
reivindicar e, principalmen-

minar a quase totalidade das
queixas hoje dirigidas aos
policiais. Da mesma forma
que a livre manifestação é
garantida, a punição de procedimentos criminais tem de
ser líquida e certa.
Ainda mais: quanto aos
problemas disciplinares rotineiros, a própria corporação
resolve através dos serviços
de corregedoria. Já as vagas
não preenchidas, é questão
de investimento e política de
governo. É importante entender que o titular daquilo
que se rotula como violência
é o Estado, não o policial.
Se o Estado zelar do seu
“imperium” legal, não há
que se falar em violência. O
policial poderá, inclusive, ir
desarmado às manifestações
autorizadas, pois sua presença será apenas orientativa.

te, destrói o patrimônio e a
ordem pública tem de sofrer as consequências, sendo preso e processado cível
e criminalmente. É preciso
alterar a legislação nesse
sentido. Sendo seu ato violento, mesmo que fuja, deve
permanecer em estado de
flagrância até ser detido.
Foi a falta de ação firme
dos detentores do poder que
levou à proliferação de atos
de selvageria como a queima de ônibus, destruição de
terminais e estabelecimentos e outros atos criminosos.
Quando a polícia, em nome
do Estado, atua no combate
aos ataques, os agressores se
vitimizam e denunciam violência, como se tivessem sido
indevidamente agredidos.
O Executivo, o Legislativo e o Judiciário precisam
tornar mais efetiva a defesa
do Estado. Os que agridem
a instituição devem saber os
riscos e, com isso, ser desencorajados à prática de atos
extremados. A simples mudança de postura poderia eli-
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A imagem turística
do Rio de Janeiro e a
consciência coletiva
A cidade do Rio de Janeiro sempre foi conhecida
no mundo e no Brasil pela
alegria da população e sua
hospitalidade. As pesquisas
constantemente apontam o
carioca como o grande diferencial da oferta turística.
Tal fato significa que ele é
um elemento fundamental na
venda do destino e na forma
como o Rio é visto. Por conseguinte, a maneira como se
comporta em diversos locais
e situações é um fator determinante muitas vezes para a
escolha da Cidade Maravilhosa, além de suas belezas
naturais e sua infraestrutura.
Hoje, vivemos uma pandemia repleta de incertezas
e muitas perdas, que afetam
nossos irmãos que aqui moram. É um momento de muita angustia, que gera alguns
transtornos emocionais por
força do isolamento social
necessário para que possamos de alguma forma tentar
reduzir a curva e minimizar
os impactos que a Covid
vem causando.
Algumas ações começaram a ser levadas a cabo
pelas autoridades locais,
dentro de um pseudo planejamento de volta ao normal, de forma gradativa. A
mim, sinceramente, não me
parece ser o momento mais
adequado para tais providências, sobretudo por ainda
estarmos caminhando num
terreno desconhecido e não
termos uma politica específica e que junte município,
estado e União nas diretrizes que devem ser tomadas.
As tomadas de decisão não
conseguem se coadunar com
um projeto único e levam a
várias situações esdrúxulas,
como abertura de shoppings.
Os protocolos de segurança que nos chegam mostram
a necessidade de se usar
máscaras, de se manter um
distanciamento entre as pessoas, de evitar aglomerações
ou ainda transportes públicos
lotado. Tais medidas servem
para preservar os colaboradores das empresas que oferecem serviços imprescindíveis para a continuidade de
nossas vidas assim como os
moradores da cidade.
Tenho infelizmente observado em vários locais um
descumprimento de todas as
normas. Vejo pessoas sem
máscara nas ruas, se aglomerando em bares, restaurantes sem distanciamento
de mesas para citar alguns
exemplos, fora os que insistem em realizar pequenos
eventos em suas residências
como se estivessem em tempos normais.
Na minha humilde opinião, falta-lhes consciência
coletiva e cidadania. Não
posso entender tais comportamentos que demonstram
total falta de solidariedade
com os que aqui moram.

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280
Telefone: (21) 3849-6444

Pensei que a pandemia tivesse criado novos comportamentos, mas para minha
decepção, uma parte da população continua alheia ao
sofrimento que nos devasta.

Ninguém visitará
uma cidade
onde parte
da população
descumpre regras
contra vírus
Tais comportamentos com
falta de zelo pelo próximo e
pelos protocolos de segurança
têm sido mostrados nos meios
de comunicação no Brasil e
no exterior. Sabemos que a
retomada do turismo vai se
dar por via terrestre, em carros, com famílias ou pequenos grupos, em locais perto
de nossas residências e levando em consideração como as
empresas se comportaram durante a pandemia, sobretudo
em ações de solidariedade. As
pessoas vão ficar com receio
de visitar uma cidade onde
parte da população descumpre
abertamente as formas indicadas para se prevenir do vírus.
As autoridades precisam
urgentemente inibir tais
comportamentos com fiscalização efetiva e aumento
das campanhas educacionais. Entendo ser vital reforçar com ações educacionais
e pontuais a necessidade de
adoção obrigatória de máscara, sabendo inclusive que
os países que a usaram previamente conseguiram reduzir o número de infectados.
O Rio de Janeiro precisa
manter acesa em cada morador, de alguma forma um
sentimento de autoestima e de
preservação, para ajudar no
combate à pandemia. Sei que
vivemos momentos de fragilidades administrativas e politicas em todas as esferas, mas
não podemos desistir nunca.
Nossa imagem não pode se
agravar ainda mais por pessoas irresponsáveis que parecem
viver em outro mundo.
Tenho muita fé que, num
futuro próximo, avançaremos no encontro de uma vacina, mas conclamamos a todos que aqui vivem que por
favor observem as medidas
de segurança e desenvolvam
ações de solidariedade para
os mais vulneráveis. Não
pensem por favor que é uma
gripezinha...

q

Bayard Do Coutto
Boiteux

Professor universitário
e escritor, trabalha
voluntariamente no Instituto
Preservale e na Associação
dos Embaixadores de Turismo
do RJ.
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Regra de ouro e meta fiscal
podem ficar comprometidas
Não compre
Os entregadores fazem paralisação nesta quarta, movimento que está se espalhando pela Argentina, Chile e
México. É uma tarefa árdua, pela pouca experiência da
categoria e pela extrema necessidade de quem trabalha,
que muitas vezes depende do dinheiro do dia para levar
o pão nosso à mesa à noite. Mas a mobilização já é um
sucesso.
Como já dito na coluna, as empresas que se disfarçam
de aplicativos são companhias de entrega de produtos,
e por isso seus empregados deveriam ser formalmente
contratados. Só a Justiça do Trabalho brasileira – que
acusam de ser paternalista – não vê isso, sabe-se lá por
quais motivos.
A paralisação vai deixar claro que, sem entregadores,
os aplicativos não funcionam. O que eles fazem é agilizar a entrega, explorando o trabalhador e o comerciante.

Saúde desamparada
As medidas de isolamento, bem como o medo da pandemia, afastaram os pacientes de consultórios e laboratórios médicos, o que tem colocado em risco a vida das
pessoas. Há registros de queda de 70% nos atendimentos
oncológicos e ociosidade de mais de 60% em boa parte
da rede privada hospitalar.
O presidente da Federação Brasileira de Hospitais
(FBH), Aldevânio Francisco Morato, tem sentido falta
de um discurso mais assertivo do Ministério da Saúde
apontando a necessidade das pessoas retomarem exames, consultas de rotina, bem como tratamentos em andamento. Ele cita também a sustentabilidade de diversos
estabelecimentos com a queda no número de pacientes.
O que se esperar de um Ministério sem titular deste 15
de maio e no qual o interino só foi oficializado em 3 de
junho, portanto, 46 dias sem ministro efetivo, sendo 18
dias sem ao menos interino oficial?

Quando acaba a quarentena???
A filial brasileira da farmacêutica sul-africana Aspen
Pharma registrou aumento de quase 60% nas vendas do
fitoterápico Calman – indicado para sintomas da ansiedade e da insônia – em maio, se comparado ao mesmo
mês do ano passado.
Em meio ao isolamento social, os sintomas têm sido
mais comuns. Entre abril e maio, um levantamento do
Google mostrou que a palavra insônia foi a mais procurada em sua plataforma, com aumento de 130% na procura por substâncias para auxiliarem o tratamento.

Pague por mim
A distribuidora de energia elétrica Enel está oferecendo o seguro Proteção 360! por “apenas R$ 5,99 ao mês”.
O objetivo é proteção em casos de emergências elétricas
em casa, junto com seguro para pagamento da conta de
energia em caso de doença ou desemprego.
O seguro é vantagem para o cliente ou para a empresa?

Responsabilidade social
A capacidade de leitos de UTI em hospital de São
Leopoldo, no Rio Grande do Sul, dobrou após doação
da... Taurus, uma das principais fabricantes de armas do
mundo.

Rápidas
Neste sábado, às 8h, a Rio Ecoesporte, em parceria
com o hotel Wyndham Rio Barra, apresenta programa
que oferecerá práticas de exercícios gratuitas durante julho. A iniciativa é do professor Sérgio Tavares. Inscrições:
(21) 99742-9191 *** De 13 a 17 de julho, gestores e empresários de Turismo e Hotelaria participarão da Travel
Tech, conferência promovida pela Latam. O CEO da
plataforma de reservas VisitNow, Bruno Guimarães, discutirá, dia 16, o tema “Quais as tendências tecnológicas
para a área de viagens nos próximos anos”. Empresários
como Felix Said (CEO da MyHotel) e Sergio Assis (COO
da Transamerica Hospitality Group) também estão entre
os palestrantes. Programação em traveltech.space ***
Alan Victor entrevista Agatha Arêas, vice-presidente,
Learning Experience Rock in Rio, nesta sexta-feira, às
15h, no Instagram @riofaciloficial *** A FGV Direito
Rio realizará debate sobre o processo de seleção dos
ministros do STF e suas implicações no cenário político nesta quinta-feira, no Canal da FGV no YouTube.
Inscrições: evento.fgv.br/supremointeresse *** Nesta
quinta-feira, o movimento Compre do Bairro realiza a
live “Acesso a Crédito: o que realmente funciona para
as PMEs?”, com a participação de analistas técnicos do
Sebrae, às 18h, em facebook.com/movimentocompredobairro *** Em 26 de junho, em que se comemorou o Dia
Internacional do Consultor, a ABCO realizou “Insights e
Tendências” conduzido por Luiz Affonso Romano, CEO
do Laboratório da Consultoria e conselheiro consultivo
da ABCO, e debatido com os associados.

Alterações por
conta da crise
causada pela
pandemia de
Covid-19

A aplicação da chamada
regra de ouro das finanças
públicas e a meta fiscal em
2021 podem ficar comprometidas pela pandemia de
coronavírus, segundo uma
nota técnica conjunta das
Consultorias de Orçamento

do Senado e da Câmara publicada nesta terça-feira sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para 2021 (PLN 9/2020).
A regra de ouro proíbe
o governo de fazer dívidas
para pagar despesas correntes, como salários, aposentadorias e custeio da máquina
pública. Para realizar operações de crédito acima do limite constitucional, a União
depende de autorização do
Congresso Nacional.
O PLN 9/2020 projeta
essa margem de descumprimento para 2021 em R$
265,1 bilhões. Mas, de acordo com a nota técnica das
Consultorias de Orçamento,

a estimativa deve sofrer alterações por conta da crise
causada pela pandemia de
covid-19.
“A depender de eventual
novo reconhecimento de estado de calamidade pública
por parte do Congresso Nacional, poderá a aplicação
da regra de ouro ser também
dispensada no exercício financeiro de 2021.
Considerando essa hipótese, recomenda-se que
as disposições do PLDO
2021 sejam aperfeiçoadas
de modo que, concretizada
a continuidade do estado de
calamidade pública, as receitas e despesas constantes
da LOA [Lei Orçamentária

Anual] que, inicialmente,
não seriam acolhidas pela
regra de ouro passem a ser,
então, consideradas plenamente autorizadas”, destaca
o documento.
Segundo a agência Senado, outro dispositivo que
pode ser afetado pela pandemia é a meta fiscal. O
PLN 9/2020 traz uma meta
de deficit primário de R$
149,6 bilhões para o governo
central. A nota técnica das
Consultorias de Orçamento
destaca, no entanto, que “a
elevada incerteza causada
pela pandemia” pode trazer
“impactos relevantes na arrecadação e na despesa pública”.

Mais um passo na longa reta das fake news
Ainda na longa reta final, o
Congresso parece que chegará
ao fim da linha para que aprovado o projeto que quer endurecer o combate a fake news.
A ideia que se manteve como
centro da proposta. O Senado
Federal aprovou nesta terçafeira, por 44 votos a favor, 32
contrários e duas abstenções,
o texto-base do projeto que
visa combater a disseminação
de fake news nas redes sociais
(PL 2630/2020).
Sob a relatoria do senador
Angelo Coronel (PSD-BA), o
texto foi modificado diversas
vezes e as últimas mudanças
foram apresentadas hoje por
meio de complementação de
voto, após intensa negociação com senadores.
Ao ler seu relatório, Coronel cedeu em alguns pontos
em relação à versão apresentada na noite do dia anterior.

Ele também preside a CPMI
das fake news, cujos trabalhos estão suspensos em
meio à pandemia. O governo
queria uma versão contrária ao projeto, expressada
pelo seu líder, no Senado,
Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), ao entender que
a versão final ainda não está
adequado aos direitos do cidadão e ao que estabelece a
Constituição. “A liberdade
de expressão está sendo tolhida, limitada”.
Inicialmente, o projeto
exigia documento de identidade e número de celular
para cadastro nas redes sociais. Apos muit debate foi
estabelecido que só haverá
pedido de confirmação da
identidade em caso de denúncias, quando houver indícios de contas inautênticas
ou contas automatizadas não

identificadas como tal ou
ainda por ordem judicial.
Robôs
O projeto também proíbe
o uso de contas automatizadas, ou seja, controladas por
robôs, que não sejam identificadas como o tal. Dessa forma, as contas com respostas
automáticas de empresas e
afins, que informam os usuários de que são operadas por
programas autônomos estão
liberadas. Já contas robóticas
mascaradas de pessoas reais
não podem ser usadas.
Outra vedação trazida pela
proposta de lei é contra os
serviços de disparos em massa. Não será permitido o uso e
nem a comercialização desse
tipo de instrumento. Essa fiscalização ficará a cargo das
próprias empresas e plata-

formas. Assim como elas deverão estabelecer limites de
compartilhamentos de uma
mesma mensagem e do número de pessoas em grupos.
Já os conteúdos publicitários
e impulsionados deverão ser
identificados como tais.
Além disso, os provedores deverão disponibilizar
mecanismos para fornecer
aos usuários as informações
do histórico dos conteúdos
impulsionados e publicitários com os quais teve contato nos últimos 6 meses.
Outro aspecto controverso
do texto proposto pelos senadores é a obrigatoriedade de
que as empresas de aplicativos de mensagens precisem
guardar por 3 meses o histórico de compartilhamentos
de uma mensagem.

Suspensão de contratos será
MP da contratação temporária
prorrogada para evitar demissões de aposentados perde validade

O programa que prevê a
suspensão de contrato de trabalho ou a redução de jornada em troca da manutenção
do emprego será prorrogado,
de acordo com o secretário
especial de Previdência e
Trabalho, Bruno Bianco. Segundo o governo, o Benefício
Emergencial (BEm) preservou 11,7 milhões de postos
de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus.
De acordo com Bianco,
a suspensão de contrato deverá ser prorrogada por dois
meses. A redução de jornada
deverá ser estendida em um
mês. O presidente Jair Bolsonaro deve editar, nos próximos dias, um decreto com a
renovação do BEm depois de
sancionar a Medida Provisória
936, que criou o programa.
Mais cedo, o Ministério
da Economia divulgou que

os acordos de redução de
jornada e de suspensão de
contratos haviam preservado
11.698.243 empregos até a
última sexta-feira. O governo desembolsará R$ 17,4
bilhões para complementar
a renda desses trabalhadores
com uma parcela do segurodesemprego a que teriam
direito se fossem demitidos.
O valor é apenas 1/3 dos R$
51,6 bilhões aprovados pela
medida provisória.
Pelo Twitter, o economista
Marcio Pochamann comentou: “Diante de autoridades
confusas, porque não dizer
perdidas, a pandemia de Covid-19 se prolonga no Brasil e,
com isso, as medidas de continuidade nos programas de garantia de renda para além do
auxílio de emergência, como
o seguro-desemprego. Menos
mal, ainda que insuficiente.”

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE Nº 33.3.0031102-5
(Cia. Aberta)
AGE EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO
Ficam convocados em 2ª convocação os Srs. Acionistas da Priner Serviços
Industriais S.A. (“Cia.”) a se reunirem em AGE a ser realizada em 08/07/2020, às
11hrs, na sede da Cia., para deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem
do dia: (i) Aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações da Cia.; (ii) Alterar a
redação do inciso ix do Art. 10 do Estatuto Social da Cia. com o objetivo de prever
a exclusão da decisão de recompra de ações como matéria a ser deliberada pela
AGE da Cia.; (iii) Incluir disposição no Estatuto Social da Cia. que permita o Conselho
de Administração a autorizar a aquisição, pela Cia., de suas próprias ações para
permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação; (iv) Consolidar o
Estatuto social da Cia. de forma a refletir as alterações acima indicadas. Informações
Gerais: Os acionistas encontrarão os documentos e informações obrigatórias,
incluindo a proposta da administração, conforme previsto na Lei nº 6.404/76 e na
Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento da
matéria acima, disponíveis no escritório da sede da Cia., na Av. Geremário Dantas,
1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepágua, CEP 22.760-401, no seu site (www.
priner.com.br) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A - BRASIL, BOLSA,
BALCÃO (“B3”) (www.b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais ou
procuradores, poderão participar da AGE munidos de documento de identidade com
foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Art.
126 da Lei 6.404/76. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga
de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido realizada há
menos de 1ano, nos termos do art. 126, §1º, da Lei 6.404/76. Os acionistas pessoas
jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes legais ou
procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos,
não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Cia. ou
advogado. A Cia. não exigirá o reconhecimento de firma em procurações, assim
como a notarização, consularização e tradução juramentada no caso de procurações
outorgadas no exterior. Para fins de melhor organização da AGE, a Cia. solicita,
nos termos do art. 8º do estatuto social da Cia., o depósito prévio dos documentos
necessários para participação na AGE com, no mínimo, 48h de antecedência, aos
cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Ressalta-se que os
acionistas poderão participar da AGE ainda que não realizem o depósito prévio acima
referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGE, conforme o
disposto no art. 5º, §2º, da ICVM 481/09. Não haverá votação a distância para a AGE,
nos termos da Instrução CVM 481.
Rio de Janeiro, 29/06/2020.
Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente do Conselho de Administração

A Medida Provisória
922/20, que permitiu a contratação temporária de servidores civis federais aposentados
pelos órgãos da administração
federal, perdeu a validade nesta terça-feira. A MP, editada
no dia 2 de março, autorizava
esse tipo de contratação para
diversas áreas do serviço público, mas, como não foi votada pelo Congresso em 120
dias desde a sua edição, deixou de valer.
Cabe agora ao Congresso
Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações
jurídicas oriundas do período
em que a MP estava vigente.
Se esse decreto não for editado no prazo de 60 dias, as relações jurídicas estabelecidas
durante os 120 dias de vigência da norma permanecem
regidas pelo teor da MP 922.
O texto da medida provisó-

ria permitia a contratação dos
servidores aposentados para
projetos temporários no setor
industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de
engenharia; projetos de cooperação com prazo determinado, implementados por meio
de acordos internacionais; e
ações preventivas temporárias com o objetivo de conter
situações de grave e iminente
risco à sociedade que pudessem ocasionar incidentes de
calamidade pública ou danos
e crimes ambientais, humanitários ou à saúde pública.
Também estava prevista
a contratação de professores
substitutos e o suprimento de
demandas excepcionais para
aperfeiçoamento de médicos
na área de atenção básica em
saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de
Saúde (SUS).

LARGO DO MACHADO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 18.319.940/0001-03 - NIRE 33.3.0030825-3
Ata da AGE realizada em 22/06/20. 1. Data, Horário e Local: No dia
22/06/20, às 10h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25,
sl.1.804, Centro/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme atestam as assinaturas
no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte;
Secretária: Mary Chaves Tenório. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o
aumento do capital social, mediante a emissão de novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal da Cia., com a consequente alteração do
caput do Art. 5º do Estatuto Social; e (ii) a reforma e consolidação do Estatuto Social. 5. Deliberação Tomada por Unanimidade: Após as discussões
relacionadas à matéria constante da ordem do dia, os acionistas deliberaram, de forma irrevogável e irretratável, por unanimidade dos votos, e sem
ressalvas: (i) A aprovação do aumento de capital da Cia., no montante de
R$ 2.000.000,00, mediante a emissão de 11.600.000 novas ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo
preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º,
da Lei das S.A., as quais serão subscritas neste ato e integralizadas em
moeda corrente nacional em até 12 meses pelo acionista ICP - Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I a esta
Ata. O preço de emissão pago por cada ação no âmbito do aumento de
capital será alocado às contas de capital social e de reserva de capital da
Cia., na proporção de R$ 0,10 e R$ 0,90, respectivamente, passando, assim, o capital social da Cia. de R$ 119.164.000,00 para R$ 130.764.000,00,
dividido em 130.764.000 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. Em decorrência das deliberações acima, o caput do Art. 5º do Estatuto
da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º: O capital
social da Cia., totalmente subscrito, em moeda corrente nacional, é de R$
130.764.000,00, dividido em 130.764.000 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal.” A administração da Cia. fica autorizada a praticar
todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação ora
aprovada. (ii) A reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia., conforme proposta apresentada, cuja cópia, após lida e rubricada por todos, foi
arquivada na sede social da Cia. 6. Encerramento e Lavratura da Ata:
Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta
AGE, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da Cia. e pelos membros da
mesa. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte; Secretária: Mary Chaves Tenório.
Acionista Presente: ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 22/06/20. Jucerja em 25/06/20 sob o
nº 3887733. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Entregadores de aplicativos
fazem greve nesta 4ª feira
Paraisópolis, São Paulo (SP),
Brasil. Até quando Deus quiser
– Entre as mais povoadas comunidades do Brasil, Paraisópolis preocupa muito na prática do distanciamento social, profilaxia ante a Covid-19, considerando as difíceis
condições das habitações e das vias de circulação interna
e de acesso que mais aproximam do que distanciam, das
deficitárias condições de disponibilidade de água e abastecimento. De resto, não difere tanto das condições de outras comunidades faveladas.
– Até aqui, Paraisópolis registra números relativos à
contaminação e óbitos pela Covid-19 em proporções inferiores à metade dos verificados na cidade de São Paulo. É
o resultado da criatividade, cooperação e solidariedade,
que transformou em uma arquitetura dinâmica de prontas
providências convergentes propostas por lideranças locais. São exemplos a conversão de duas escolas públicas
estaduais, ociosas por conta da quarentena, em abrigos
temporários, protegidos pelas medidas profiláticas conhecidas (máscaras, material de higiene para as mãos etc),
para portadores do coronavírus com sintomas leves, a fim
de evitar contaminarem outras pessoas com quem residem e que são grupos de risco. Cuidaram até de chamar
artistas de rua (grafiteiros), para alegrar o espaço, com os
seus trabalhos. Só falta agora o Kobra… o Eduardo Kobra.
– Outros exemplos de atitudes são a chegada de dois
médicos, dois enfermeiros e três socorristas de mudança
para casas cedidas e custeadas por moradores, e os aluguéis de três ambulâncias para atender à população local.
Empresas amigas colaboram no financiamento de despesas e hospitais de renome ajudaram a elaborar os protocolos de procedimentos.
– Fazem parte das medidas adotadas a divisão da comunidade em grupos de cerca de 50 residências (total de 420
áreas), para as quais foram escolhidos “presidentes”, com
a missão de verificar as condições de cada área e tomar
providências junto aos profissionais de saúde ou, alternativamente, providenciar marmitas, para a alimentação dos
mais necessitados (do total de mil, disponibilizadas por
dia).
– É importante não se esquecer de que foi em Paraisópolis, São Paulo (SP), Brasil, que “a melhor polícia do
mundo”, no dizer do governador do Estado de São Paulo,
em 1º de dezembro de 2019, teria encurralado jovens negros participantes de um baile funk, em consequência do
que, 9 morreram e 12 ficaram feridos. Após, 3 teriam sido
sequestrados e 2 apareceram mortos, dentro de um veículo.
– O governador disse serem os bailes funk “o cancro
que corrói a sociedade”. Antes dele, outros já disseram
parecido do samba e da capoeira...

#Fique em casa
Na paz. Bons vídeos, bons livros, boa música, boa companhia, friozinho, um cafuné, boa comida.

Os entregadores de aplicativos vão fazer uma paralisação nas principais cidades do
Brasil nesta quarta-feira. A
greve deve alcançar outros
países da América Latina,
como Argentina, Chile e
México, já que as mesmas
empresas estão presentes em
diversos locais.
As principais reivindicações são o aumento do valor
mínimo das entregas e dos
pagamentos recebidos por
quilômetro rodado. Eles
querem o fim dos bloqueios
indevidos. Também consideram injustos os sistemas
de pontuação das plataformas.
Em meio ao coronavírus,
pedem ainda o custeio pelas
empresas dos equipamentos
de
proteção
individual
(EPIs) – luva, máscara, álcool em gel – e licença remunerada para os trabalhadores
que foram contaminados.
Além disso, os entregadores
reivindicam
benefícios,
como vale-refeição e seguro
contra roubo, acidente e de
vida.
Em São Paulo, os entregadores marcaram pontos de
encontro, às 9h, em cada
zona da cidade, na região
central, e também em Barueri, Osasco, Embu das Artes e
no ABC. Primeiramente, devem percorrer as respectivas
regiões, buscando a adesão
dos demais colegas. Na sequência, se encontrarão às
14h, na Avenida Paulista,
onde realizam uma manifestação.
Posteriormente, ainda na
parte da tarde, os entregadores se dirigem até a Ponte Estaiada, na Marginal
Pinheiros, zona sul da cidade. Além de “brecar” as
entregas do jantar, eles
querem que a TV Globo
faça a cobertura da mani-

festação, no horário do jornal local.
O presidente nacional da
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre,
convocou todos os sindicatos, federações, confederações e estaduais da Central
Única dos Trabalhadores a
apoiar a organização da greve dos entregadores. “A categoria tem toda a nossa solidariedade. Essa é uma greve
mais do que justa contra a
precarização imposta a esses
trabalhadores”, afirma Sérgio Nobre, ao se referir aos
entregadores, que são 10,1
milhões no país, segundo dados do Pnad-IBGE 2018, divulgados em dezembro de
2019. Os motoristas de aplicativos são 3,4 milhões, de
acordo com o mesmo levantamento.
Sergio Nobre afirma ainda
que “é absurdo, triste ver esses trabalhadores que cumprem jornadas de 12 horas
por dia, sem descanso aos
fins de semana, de domingo
a domingo, chegar no final
do mês e levar até menos de
um salário mínimo para
casa, sem direitos, sem proteção social, sem condições
de trabalho nenhuma, sem
regulamentação. Não podemos aceitar essa precariza-

ção”, disse o presidente da
CUT.
América Latina
A greve está recebendo
apoio internacional demonstrando que a luta da categoria
por melhores condições de
trabalho e remuneração é
mundial e regulamentação da
profissão é um dos grandes
desafios dos trabalhadores.
Entregadores por aplicativos da Argentina, Chile,
Costa Rica, Equador , Guatemala e México que reforçaram a unidade da luta em
prol de melhores condições
de trabalho, principalmente
diante da pandemia.
Em nota, a associação argentina Agrupación de Trabajadores de Reparto (Grupo
de Trabalhadores de Entrega, em tradução livre) afirma
que a paralisação desta quarta é pela luta em busca de direitos e pela “regularização”
do trabalho, assim como para
“desmascarar a relação de
‘colaboradores’”.
Além do ATR, outros grupos também compõem o
#YoNoReparto (em tradução
livre, algo como “Eu não entrego”), como o RedApps
Unidos Argentina, Treta no
Trampo, Entregadores Anti-

fascistas, RiderUnidosYaChile, Glovers, Repartidorxs Unidxz, entre outros.
Em um vídeo publicado
nas redes, entregadores argentinos do grupo La Red,
que compõem a Assembleia
Nacional dos Entregadores
da Argentina, saudaram os
trabalhadores brasileiros e
afirmaram que estarão juntos
na paralisação internacional.
“Estas empresas nos tratam como material descartável em todas as partes do
mundo enquanto enchem
seus bolsos às custas das
nossas vidas”, diz um dos entregadores na filmagem.
Embora em alguns países
como França e Inglaterra e alguns estados dos Estados Unidos, como a Califórnia, tenham uma regulamentação da
profissão, no mundo inteiro o
trabalho dos entregadores por
aplicativos é precarizado, diz o
professor do Departamento de
Prática Jurídica e Coordenador da Clínica de Direito do
Trabalho da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Sidnei Machado.
O professor atuou no projeto
da UFPR que resultou na pesquisa da Rede de Estudos e
Monitoramento da Reforma
Trabalhista (Remir), que mostrou que os entregadores por
aplicativo tiveram durante a
pandemia aumento da jornada
de trabalho, mas o rendimento, ao contrário, caiu.
“O protótipo de trabalho
precário é modelo dessas
empresas que são capitalistas globais. Elas acabam
promovendo o entendimento do trabalhador de que ele
é autônomo, mas que na verdade não é. E como o lobby
dessas empresas, tanto aqui
como no exterior, é muito
poderoso, dificilmente haverá uma regulamentação da
profissão”, diz Machado.

Airbus demitirá 15 mil até ano que vem
A Airbus, maior fabricante
de aviões de passageiros da
Europa, informou nessa terça-feira que eliminará 15 mil
empregos, na França e na
Alemanha, à medida que a
disseminação do coronavírus
atinge a indústria de viagens.
A Airbus reduziu a produção de aeronaves comerciais
em 40%, já que o coronavírus

devastou as economias em
todo o mundo. À medida que
a doença se espalhou, os governos impuseram restrições
rígidas às viagens aéreas e
muitos passageiros internacionais são forçados a ficar
de quarentena quando chegam ao seu destino, desencorajando as viagens comerciais.

A Airbus não espera que o
tráfego aéreo retorne aos níveis pré-pandêmicos até
2025. “A Airbus está enfrentando a crise mais grave que
esse setor já passou. As medidas que tomamos até agora
nos permitiram absorver o
choque inicial dessa pandemia global. Agora, precisamos garantir que possamos

sustentar nossa empresa e
emergir da crise como líder
aeroespacial saudável e global, ajustando-nos aos desafios esmagadores de nossos
clientes”, disse o executivo-chefe Guillaume Faury.
A Airbus espera que as
demissões comecem no outono e terminem no verão
de 2021.

Biscoitos, massas e bolos tiveram alta de 4,9% nas vendas
A Associação Brasileira
das Indústrias de Biscoitos,
Massas Alimentícias e Pães
& Bolos Industrializados
(Abimapi) divulgou nesta
terça-feira as informações do
desempenho das categorias
as quais representa, referentes ao primeiro quadrimestre
de 2020. Juntos, os segmentos movimentaram R$ 9,6 bilhões, 4,9% acima do valor
alcançado no mesmo período
do ano anterior (R$ 9,1 bilhões), desempenho impulsionado principalmente por
aumento de preços.
O levantamento realizado
pela consultoria Nielsen
mostra que, apesar das expectativas positivas de recuperação da economia no início do último ano, 2020
aponta um crescimento tími-

do pelo atual cenário em que
estamos vivendo: pandemia,
a alta do dólar e instabilidade
política. Contudo, apesar da
resistência dos juros, a redução de desemprego e o crescimento da renda total impulsionou o consumo das famílias.
“A expectativa é chegar ao
final de 2020 com um crescimento de 3% a 5% em média,
que já será um ótimo resultado para o setor”, contextualiza Claudio Zanão, presidente-executivo da associação.
Quando separamos os resultados por categorias, as
massas alimentícias totalizaram um aumento de 9,5%
em valor e 3,9% em volume,
representando R$ 2,6 bilhões e 331 mil toneladas,
com destaque para as instan-

JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL COMARCA DA
CAPITAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO EDITAL DE EXTINÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES de ZEPPELIM OFF SHOPPING MODAS LTDA., CGC/MF
nº 00.328.981/0001-09, nos termos do art. 137, do Decreto Lei 7661/45,
na forma abaixo: O DOUTOR PAULO ASSED ESTEFAN, JUIZ DE
DIREITO TITULAR DA QUARTA VARA EMPRESARIAL, FAZ SABER aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juizo tramitam os autos do processo de EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
distribuído sob o número 0228656-14.2019.8.19.0001, referente à
Massa Falida de ZEPPELIM OFF SHOPPING MODAS LTDA, CGC/MF
nº 00.328.981/0001-09, requerida por ALICE DE SOUZA FIGUEIREDO,
conforme petição inicial de fl. 03, a seguir transcrita: ALICE DE SOUZA
FIGUEIREDO, CPF/MF 979.835.607-10, vem requerer a declaração
de EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO. com fulcro no art 135,
Ili, do Decreto lei 7661/45, ...... Desta forma, ... requer a autuação ... ; a
publicação de edital em órgão oficial no prazo de 30 dias e, ... a declaração,
por sentença, da extinção de todas as suas obrigações. Pede Deferimento.
Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2019. (ass.) Regina Celi Reis da
Costa, OAB/RJ: 65.075. E, para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados, mandou expedir o presente edital que será publicado e
afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro,
aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove.
Eu, Maria Carmelina de Oliveira, Chefe de Serventia, matr. 01/9151, o
subscrevo. (ass.) PAULO ASSED ESTEFAN, JUIZ DE DIREITO TITULAR.

tâneas com um crescimento
12,2% nas vendas e 7,5% em
volume (R$ 740 milhões e
45 mil toneladas), respectivamente.
“A quarentena gerou um
efeito colateral benéfico para
muitas famílias: as pessoas
estão cozinhando mais em
casa. Culturalmente, acreditamos que onde se gasta mais
com macarrão é dentro do lar,
talvez pela aceitação, pela
praticidade em prepará-lo ou
pela diversidade que o produto pode trazer, em formatos e
combinações de molhos para
acompanhar”, ressalta Zanão.
A categoria de pães industrializados registrou um aumento de 6,2% em faturamento e 7,1% em volume (R$ 1,8
bilhão e 143 mil toneladas).
“Com crescimento ano a ano,

o prazo de validade dos produtos acabou se tornando fator determinante, especialmente em meio a momentos
ruins para a economia do país,
como o que estamos passando
agora frente a pandemia”,
pontua Zanão.
Os bolos industrializados
totalizaram um crescimento
de 18,7% em faturamento e
14,3% em volume (R$ 340
milhões e 12,2 mil toneladas),
resultado impulsionado pelos
canais de compra: super e hipermercados, estabelecimentos que se mantiveram abertos. “A categoria ganha espaço no mercado devido à praticidade. Além disso, fatores
como qualidade, preço e saudabilidade determinam as
constantes novidades dos produtos”, explica Zanão.

NX GOLD S.A.
CNPJ/MF nº 18.501.410/0001-81 - NIRE 33300308407
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos acionistas da NX GOLD S.A. (“Companhia”) que foram
disponibilizados na sede da Companhia, localizada na Avenida Niemeyer, 2, Sala
208 – parte, Vidigal, CEP 22.450-220, no Município do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, os documentos referidos no artigo 133 da Lei n° 6.404/76, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 30 de
junho de 2020. NX GOLD S.A.
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CALENDÁRIO FISCAL
01 A 31 DE JULHO/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
1
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO – ENVIO DE LISTAGEM DE TRABALHADORES
EXPOSTOS E EX-EXPOSTOS AO AMIANTO/ASBESTO PESSOAS OBRIGADAS: Todas
as empresas que desenvolvem ou desenvolveram atividades de extração, industrialização,
utilização, manipulação, comercialização, transporte e destinação final de resíduos, bem como
de produtos e equipamentos que os contenham, devem encaminhar anualmente ao órgão
responsável pela gestão do SUS – Sistema Único de Saúde, em nível municipal ou, na sua
ausência, ao órgão regional, listagem de trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/
amianto.
OBSERVAÇÃO: A listagem e as informações referentes aos trabalhadores expostos e exexpostos ao asbesto/amianto em atividade, independentemente de notificação por parte
do SUS, deverão ser encaminhadas, preferencialmente, por meio eletrônico, devidamente
protocoladas naSMS– Secretaria Municipal de Saúde ou no Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador ou no Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador, da Secretaria Estadual de
Saúde, ou, na inexistência dos órgãos citados, no Serviço de Vigilância à Saúde do SUS, onde
a empresa está situada.
3
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA
COFINS – AUTOPEÇAS PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e
veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90,
84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00
da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou
conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da
Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos
I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de junho/2020. IOF PESSOAS OBRIGADAS:
Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas
operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio;
seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários;
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de
investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicaçõesemfundos
de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen
que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre
outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio de
junho/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras,
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º 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.
6
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 junho/2020.
7
CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET
PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito público da administração direta,
autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações
internacionais, até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de
implantação do eSocial). FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de
empregados, no mês de junho/2020. OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para
fins de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados: a) até o dia anterior ao início
das atividades do trabalhador; b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do
registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas
ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a ser cumprida por meio do eSocial,
em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho
temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias
após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3
meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) PESSOAS OBRIGADAS: Empregador,
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico. FATO
GERADOR: Remuneração do mês de junho/2020. OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja
recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência
Social, e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o
arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de Fato Gerador, no Código 115.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
7
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS
PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no caso de não haver
sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações
e retificações no mês de junho/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc –
Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá
remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos,
dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia.
Os Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias
úteis.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores
domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de
junho/2020.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) PESSOAS
OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de junho/2020.
OBSERVAÇÕES:ODAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor
devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico https://
portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento: a) 8% a
11% 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% destinados ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa
causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e f) Imposto de Renda retido na fonte,
se incidente. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital
próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de junho/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre
seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de junho/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00)
PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados,
com exceção das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros
contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de junho/2020. OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador
autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como sociedade
unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário
internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos
durante o mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
14 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar aCPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas aos meses de fevereiro, março, abril e maio/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da
transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
15 CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR – 1º TRIMESTRE/2020
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
possuídos fora do território nacional, que totalizaram, em 31-3-2020, montante igual ou superior
ao equivalente a US$ 100.000.000,00, ou o seu equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração de Capitais
Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no endereço eletrônico
www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado
antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.
CIDE – COMBUSTÍVEL PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou
jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas: a) detentoras
de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas
signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes
ou domiciliados no exterior; b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos
e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no
exterior; e c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. FATO GERADOR: Pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de junho/2020, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos
contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica
(serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e
licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de junho/2020. OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não
houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o
primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de abril, maio e
junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
DCTFWEB – MENSAL PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral,
inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as entidades
de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado,
os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor
rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física
e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de junho/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 R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º
Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00, no ano-calendário
de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar
informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou
isentos: a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão
de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91; b) pessoas jurídicas responsáveis pela
retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL; c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB); d) produtor rural pessoa jurídica
e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural; e) associações desportivas que mantenham
equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos
desportivos; f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer
modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que mantenha
equipe de futebol profissional; e h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram
rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de
terceiros.
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FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo
Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PESSOAS
OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de junho/2020, exceto nas hipóteses previstas
nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º
dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de junho/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 junho/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 junho/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 junho/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.
IOF PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica
que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicaçõesemfundos de investimentos administrados por outra instituição;
e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo
financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de
julho/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras,
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de julho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças,
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e
empréstimo. FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO PESSOAS
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR PESSOAS OBRIGADAS:
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL PESSOAS OBRIGADAS: Produtor
rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o adquirente, o
consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do
produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa
física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA PESSOAS OBRIGADAS: Empresas
que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% PESSOAS OBRIGADAS:
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada,
inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no
mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações,
entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos;
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de
edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes
à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância,
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando
prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à
alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de
junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência junho/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf
pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras,
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar,
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente,
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu,
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos
Financeiros.
IR/FONTE PESSOASOBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive
rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico,
que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos
de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e
empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV PESSOAS
OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da
CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito
do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei
10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep
e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes
dessas operações, recebidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO:Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte
que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de junho/2020.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro, março, abril e maio/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IOF PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica
que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicaçõesemfundos de investimentos administrados por outra instituição;
e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição doouro, ativo
financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de
julho/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras,
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de julho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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 junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
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IPI – DEMAIS PRODUTOS PESSOASOBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais
e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas
pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO
PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as
cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da
Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou
30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no
mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS PESSOAS OBRIGADAS: Todos os
empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde que
autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de junho/2020 dos empregados admitidos em
maio/2020 que não contribuíram no ano de 2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96),
ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de
junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU
QUOTA ÚNICA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com
base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da
Lei 9.430/96), obtidos no 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA
ÚNICA
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do
lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da
contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado na forma da
legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil
que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00,
ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita
de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que
envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física
ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada
entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor
recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar
pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 –
TRANSMISSÃO AO SPED PESSOASOBRIGADAS: AECDdeve ser transmitida pelas pessoas
jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação
comercial, EXCETO: a) os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas; b) as
inativas, assim consideradas aquelas que não tenham realizado, durante o ano-calendário,
atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no
mercado financeiro ou de capitais as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas
na legislação específica; c) as imunes e isentas que auferiram receitas, doações, incentivos,
subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja
inferior a R$ 4.800.000,00 no ano-calendário a que se refere a ECD, ou valor proporcional ao
período;
d) as tributadas com base no lucro presumido que mantêm a escrituração do livro Caixa e não
distribuíram parcela de lucros ou dividendos sem incidência do
IR/Fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do IRPJ apurado, diminuída dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitas; e) as optantes pelo Simples Nacional, desde
que não tenham recebido aporte de capital de investidor anjo, conforme artigos 61-A a 61-D da
Lei Complementar 123/2006.
FATO GERADOR: Fatos contábeis ocorridos no período de 1-1 a 31-12-2019.
OBSERVAÇÃO: A Sociedade em Conta de Participação (SCP) enquadrada nas hipóteses de
obrigatoriedade de apresentação da ECD deve apresentá-la como livros próprios ou livros
auxiliares do sócio ostensivo.
ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – EXERCÍCIO DE 2020 – ANO-CALENDÁRIO
DE 2019 – TRANSMISSÃO AO SPED PESSOAS OBRIGADAS: Todas as pessoas
jurídicas, inclusive imunes e isentas, tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado,
exceto as optantes pelo Simples Nacional e as inativas. Caso a pessoa jurídica tenha
Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir
sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de
cada SCP.
OBSERVAÇÃO: A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) deve ser transmitida de forma centralizada
pela matriz.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 2ª QUOTA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas
físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020,
ano-calendário de 2019, e optaram pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
PESSOAS OBRIGADAS: Administradoras de fundos de investimento imobiliário.
FATO GERADOR: Rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos fundos de investimento
imobiliário no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de junho/2020, em operações na bolsa de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de
bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais
como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou
imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as espécies
de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado
ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou
não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto
quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio
consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares,
missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês
de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto calculado sob a
forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram
ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que
optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da
Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e
resultados obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real,
na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB
PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem
realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não forem realizadas em exchange,
sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$
30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica
que realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos: compra e venda, permuta,
doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange,
cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que
impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças,
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de julho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS
PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o
licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território
nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas
áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês
de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES PESSOAS OBRIGADAS:
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes
despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações
constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.
NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas
Dinâmicas.
Fonte: Coad
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CVM cria comitê de Sandbox Regulatório Programa de aceleração
Estabelece os
núcleos estratégico
e operacional para
conduzirem as
ações da autarquia
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) criou o
Comitê de Sandbox (CDS),
que estabelece os núcleos estratégico e operacional destinados a conduzirem as ações
da autarquia com relação ao
assunto.
A composição e o funcionamento de Sandbox
Regulatório foram recentemente
normatizados
pela CVM, por meio da
Instrução CVM 626, editada em 15/5/2020, con-

forme divulgado no site
da autarquia.
“Sandbox
regulatório
tem sido um tema bastante
debatido no mercado e foi,
inclusive, trazido como dúvida na live (evento online
no Instagram) promovida
semana passada pelo CVM
Educacional e apresentada pelo nosso presidente,
Marcelo Barbosa. Por isso
temos tido forte compromisso em orientar e esclarecer,
o máximo possível, sobre
características,
objetivos,
benefícios e funcionamento
desse ambiente regulatório,
dentre outros tópicos relevantes”, comentou Antonio
Berwanger, Superintendente
da SDM/CVM.
Perguntas e respostas
A CVM também lançou
página específica sobre o as-

sunto, que contém uma lista
de Perguntas e Respostas,
para tornar mais claro como
funcionará o ambiente.
De acordo com a autarquia, o núcleo estratégico
será composto pela: Assessoria de Análise Econômica
e Gestão de Riscos (ASA),
Superintendência de Desenvolvimento de Mercado
(SDM) e Superintendência
de Orientação e Proteção aos
Investidores (SOI).
Essas áreas também estarão no núcleo operacional,
juntamente com as Superintendências de Relações
com Investidores Institucionais (SIN), Relações
com o Mercado e Intermediários (SMI), Registro de
Valores Mobiliários (SRE)
e Supervisão de Riscos Estratégicos (SSR).
Os dois núcleos, em conjunto, serão responsáveis

pela definição de: termos do
processo de admissão de participantes a serem incluídos
no comunicado ao mercado; procedimentos complementares para o processo de
admissão de participantes; e
recomendações motivadas
de seleção e priorização caso
não haja vagas suficientes
para todas as propostas consideradas aptas à admissão.
Além disso, os membros
dos núcleos poderão interagir com universidades,
pesquisadores e outras instituições para realização de
parcerias e monitorar os participantes juntamente com
outros órgãos reguladores
ou autoridades reguladoras
de outros países. Todos os
detalhes sobre as atividades
a serem realizadas pelo Comitê podem ser acessados na
Portaria CVM/PTE/ 75/20,
que instituiu o grupo.

ANP autoriza gasoduto Caburé na Bahia
Foi publicado nesta terça-feira, no Diário Oficial
da União (DOU), a autorização definitiva para
operação, pela Alvopetro,
do gasoduto Caburé, que
faz parte do sistema de
escoamento da produção
da área individualizada
formada pelos campos de
Cardeal do Nordeste, Cardeal do Nordeste Leste,
Caburé e Caburé Leste, na
Bacia do Recôncavo, na
Bahia. Os dois primeiros
campos são operados pela
Imetame, que é operadora
da área individualizada, e
os dois últimos, pela Alvopetro.
“Trata-se de uma solu-

ção inovadora para aproveitamento do gás, em que
há duas formas de escoamento a partir da mesma
área individualizada (que
funciona de forma similar
a um campo)”, explica a
ANP.
A primeira, já em operação pela Imetame, até
a Usina Termelétrica
(UTE) Prosperidade 1,
localizada em Camaçari, e a segunda, que deve
entrar em operação nesta
quarta-feira, para o gasoduto a ser operado pela
Alvopetro, até a Unidade
de Processamento de Gás
Natural (UPGN) Caburé,
em Mata de São João,

também operada por essa
empresa.
Após o processamento
na UPGN, o gás será comercializado com a Companhia de Gás da Bahia
(Bahiagás). O gasoduto aumentará bastante a capacidade de escoamento do gás
produzido na área individualizada. Até hoje, a maior
média mensal escoada foi
de 140 mil metros cúbicos
por dia (m3/d) para a UTE,
e o contrato entre Alvopetro
e Bahiagás garante fornecimento de 300 mil m3/d, triplicando o aproveitamento
de gás da área.
A UPGN será a primeira
a ser operada por empresa

que não do grupo Petrobras, podendo contribuir
para iniciar uma descentralização do mercado de
processamento de gás natural. Além disso, o início
do escoamento de gás para
a UPGN é relevante para a
região da Bacia do Recôncavo.
A média de gás disponibilizado para a bacia em
2020, segundo os Boletins
Mensais da Produção da
ANP, é de 1.170 mil m3/d
por dia. A vazão de gás a
ser escoada pelo novo gasoduto corresponde, portanto, a um aumento de
25% no gás disponibilizado na bacia.

Darwin Startups está
com inscrições abertas

Até o dia 10 de julho,
estão abertas as inscrições
para o novo ciclo do programa de aceleração da
Darwin Startups. A aceleradora, que foi eleita a
melhor do Brasil em dois
anos consecutivos, 2018 e
2019, pela Associação Brasileira de Startups, oferece
aos seus acelerados capital,
mentores e suporte para o
desenvolvimento do negócio. Líder em tecnologia
para o setor financeiro, a
Singia é uma das parceiras
do ecossistema.
Ao lado ainda de seus
outros parceiros corporativos: B3, Grupo J.Safra,
RTM e Transunion, a aceleradora busca startups nas
áreas de Fintech, Big data
& Analytics, Ti & Telecom
para três meses de aceleração. As selecionadas recebem um investimento de
R$200 mil com a contrapartida de 7% da startup,
podendo haver variação do
valor e percentual de acordo com a maturidade do
negócio.
Diretor de Inovação da
Singia, mais recente parceira do projeto, Leo Monte ressalta que a companhia
vê o programa com uma
grande oportunidade para
essas empresas, que encontram na Darwin muito mais
que um apoio financeiro,
mas engajamento entre empreendedores, evolução de
negócios e, principalmente,
promoção de disrupção no
segmento.
“Neste primeiro ano de
parceria, nosso interesse é
de aprendizado horizontal.

A cultura e as novas tecnologias das startups nos interessam muito. Estamos
montando um ecossistema
de inovação aberta em torno
dos nossos produtos.”, completou.
Avaliação
Dentre os critérios que
são avaliados no processo
seletivo do programa estão:
sinergia com os parceiros
corporativos Darwin, a experiência dos empreendedores e time e, por fim, a maturidade do negócio.
Em 2019, as empresas
que receberam investimento no programa de aceleração foram avaliadas em
mais de R$ 2,8 milhões.
No total, os serviços oferecidos durante o período de
aceleração podem chegar a
R$ 500 mil em benefícios,
entre eles acesso a Cloud
Service, CRMs e ferramentas de marketing.
Além disso, os negócios
que apresentarem bom desempenho ao decorrer da
aceleração poderão receber
mais aportes do grupo. No
último ano, 4 startups receberam novos aportes, totalizando mais de R$ 1 milhão
em novos aportes nas empresas aceleradas.
A aceleradora, localizada em Florianópolis, busca
startups de todo o Brasil para
o processo. As três etapas do
processo seletivo, bem como
o processo de aceleração, estão ocorrendo de forma remota. As inscrições podem
ser feitas pelo site: darwinstartups.com

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.163.677/0001-15 - NIRE nº 33.300.284.222
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem emAssembleia Geral Extraordinária da Companhia
(“Assembleia”), a ser realizada em 8 de julho de 2020, às 10:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte),
Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar
sobre a ratificação de oferta pública secundária de ações detidas pela Companhia
em sociedade por esta controlada. Os acionistas poderão ser representados na
Assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado
na forma do parágrafo 1º, do Art. 126 da Lei nº 6.404/1976.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
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Produção nacional de petróleo
cresceu 7,8% em 2019
Agência
reguladora expõe
comportamento
do setor no Brasil
e exterior

Quadros, tabelas, gráficos,
cartogramas e textos compõem o Anuário Estatístico
Brasileiro do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
2020, e podem ser consultados na seção do Anuário no
portal da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A agência publicou nesta terça-feira
as informações consolidadas
da evolução do setor no Brasil
e no mundo em 2019.
Segundo a agência reguladora, um dos destaques de
2019 foram as rodadas de
licitações de áreas para exploração e produção. Foram
realizadas a 16ª Rodada no
modelo de concessão, com

arrecadação em bônus de assinatura de mais de R$ 8,9 bilhões, a 6ª Rodada de Partilha
e a Rodada de Licitações do
Excedente da Cessão Onerosa, que, juntas, arrecadaram
cerca de R$ 75 bilhões. Em
2019, a ANP realizou ainda
o 1º Ciclo da Oferta Permanente, que arrecadou R$ 22,3
milhões em bônus de assinatura. Os dados reportados pela
agência reguladora estão divididos em seis seções: Panorama Internacional; Indústria
Nacional do Petróleo e Gás
Natural;
Comercialização;
Biocombustíveis; Licitação
de Blocos; e Resoluções da
ANP.
O Anuário Estatístico
Brasileiro do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
2020 consolida os dados referentes ao desempenho da
indústria do petróleo, gás
natural e biocombustíveis
e do sistema de abastecimento nacionais no período
2010-2019. Estão disponíveis para consulta e download: textos, tabelas, quadros,
gráficos e cartogramas in-

tegrantes do Anuário 2020.
Avanços

A produção nacional de
petróleo cresceu 7,8% em
2019 e atingiu 2,8 milhões
de barris/dia. A elevação foi
liderada pela oferta de petróleo do pré-sal, que alcançou a média de 1,7 milhão
de barris/dia no ano, cerca
de 62,3% da produção do
País. No mesmo sentido, a
produção de gás natural teve
acréscimo de 9,5%, décimo
ano consecutivo de aumento, e atingiu 123 milhões de
m3/dia. No pré-sal, a produção de gás natural também
segue aumentando sua participação no total nacional
e correspondeu a 57,9% em
2019.
No setor de biocombustíveis, a produção de biodiesel foi 10,3% superior ao
ano anterior em decorrência,
principalmente, do aumento
do teor de mistura no óleo
diesel de 10% para 11%. Já a
produção de etanol foi 6,9%
superior ao ano anterior,

atingindo a marca histórica de 35,3 bilhões de litros.
Em decorrência do aumento
da produção, as vendas de
etanol hidratado cresceram
16,3% em 2019, em função
da maior competitividade
dos preços deste combustível em relação à gasolina C.
Aumento da produção
Em função do aumento da
produção interna, em 2019,
as exportações de petróleo
alcançaram o maior valor da
série histórica, 1,2 milhão de
barris/dia, aumento anual de
4,4%. Já as importações de
petróleo cresceram apenas
1,7%.
A produção nacional de
derivados se manteve estável em 2019, e atingiu 1,8
milhão de barris/dia, em
torno de 76,5% da capacidade instalada de refino.
Já as vendas de derivados
pelas distribuidoras registraram crescimento de
0,7%, com destaque para as
vendas de óleo diesel, que
cresceram 3%.

PetroChina explora mega reserva de petróleo em Xinjiang

A filial de Xinjiang da PetroChina acelerou a exploração
do Campo Petrolífero de Mahu
na Bacia de Junggar, na Região
Autônoma Uigur de Xinjiang,
noroeste da China. A PetroChina, é a maior produtora de petróleo e gás da China.
Segundo a empresa, o
mega campo petrolífero, que
foi averiguado no fim de
2017, tem uma reserva petro-

lífera comprovada de mais de
1 bilhão de toneladas.
Conforme a agência Xinhua, a companhia disse
que o Campo Petrolífero de
Mahu produz atualmente
quase 6 mil toneladas de petróleo bruto por dia, e deve
atingir uma produção anual
de 2,18 milhões de toneladas
de petróleo bruto este ano.
Até o fim de maio, um to-

tal de 79 poços de petróleo
bruto no campo petrolífero
entrou em operação, com
uma produção agregada de
4,85 milhões de toneladas,
anunciou Han Junwei, do
departamento de avaliação
de reservas da companhia.
Ele prevê que a produção
anual do Campo Petrolífero
de Mahu deve atingir 5 milhões de toneladas em 2025.

No Brasil, os chineses entraram no mercado de distribuição de combustíveis no
Nordeste, em 2018. A PetroChina, subsidiária da Companhia Nacional de Petróleo da
China (CNPC), comprou 30%
da TT Work, holding do grupo
brasileiro Total com sede no
Recife que ocupa o quinto lugar do país na distribuição de
gasolina e o sexto em diesel.

VENÂNCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME: 10.390.241/0001-48 - NIRE 33.3.0028850-3
Edital de Convocação e Aviso Aos Acionistas - Ficam convocados os
Senhores Acionistas da Venâncio Participações S.A. (“Cia”) a se reunirem
em AGO, que será realizada, na sede social da Cia, na Av. Niemeyer, nº
02, Lojas 201 e 202 (parte), Leblon/RJ, CEP 22.450-220, às 10:00hs do dia
31/07/2020, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/2019; 2. Deliberar sobre a destinação dos resultados
do exercício social encerrado em 31/12/2019; 3. Reeleger os membros da
Diretoria da Cia; e 4. Fixar a remuneração global anual dos administradores
para o exercício de 2020. A Cia comunica, ainda, que os documentos e
informações a que se referem os Artigos 132 e 133 da Lei 6.404/76, em especial aqueles que se referem ao exercício social encerrado em 31/12/2019,
encontram-se à disposição na sede da Cia, localizada na Av. Niemeyer, nº
02, Lojas 201 e 202 (parte), Leblon/RJ, CEP 22.450-220. RJ, 30/06/2020.
Venâncio Participações S.A. - Por seus Diretores Pedro Hermes da Fonseca Rudge e Pedro Henrique Chermont de Miranda

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288
Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 01 de fevereiro de 2019
1. Data, Hora e Local: Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2019, às 13:30
horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) localizada
no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de Novembro,
nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença
dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária: Sra.
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre o pedido
de renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. David Antonio
Diaz Almazán; 4.2. Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de
Administração da Companhia. 5. Deliberações: Por unanimidade, o acionista
delibera o que segue: 5.1. Foi recebido e conhecido o pedido de renúncia do
Conselheiro, Sr. David Antonio Diaz Almazán, em 31 de janeiro de 2019,
ao qual é outorgado a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e
geral quitação, exceto nos casos de dolo e/ou fraude. O pedido de renúncia
por ele apresentado ficará arquivado na sede da Companhia. O acionista da
Companhia registra seu agradecimento ao Sr. David Diaz pela dedicação à
Companhia no desempenho de suas atribuições. 5.2. Eleger para compor o
Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Conselheiro
renunciante, para cumprir o restante do mandato, o Sr. Andre Dorf, brasileiro,
casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 14.379.624-0,
inscrito no CPF/MF sob o nº 170.751.778-93, residente e domiciliado no
município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º andar, Vila Nova Conceição, para
cumprir o mandato do Conselheiro renunciante, devendo permanecer em seu
cargo até a Assembleia que o reeleger ou destituir. O Conselheiro ora eleito
toma posse no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração,
declarando no termo de posse, tendo em vista o disposto no artigo 147 da
Lei nº 6.404/76, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i)
não está impedido de assumir o cargo para o qual foi eleito, nos termos do
art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934 de 18.11.1994, com a redação dada pelo
art. 4º da Lei nº 10.194 de 14.02.2001, (ii) não está condenado a pena de
suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores
Mobiliários; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §
3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargos em sociedade que
possa ser considerada concorrente da companhia, e não tem, nem representa,
interesse conflitante com o da Companhia. 5.3. Aprovar a lavratura desta Ata
em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º,
da Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida,
discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel
Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista:
Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).
Niterói, 01 de fevereiro de 2019. “Confere com a original lavrada em livro próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária da Mesa. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 13/03/2019 sob o
nº 00003543738 e demais constantes do termo de autenticação. Bernardo
Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

CARTÓRIO DA 1ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Luiz Otavio Barion Heckmaier - Juiz em Exercício do Cartório da 1ª Vara
Cível da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80,
Forum, CEP: 22710-195, Taquara - Rio de Janeiro - RJ, e-mail: jpa01vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário
(CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Cobrança, de nº
001173130.2001.8.19.0203 (2001.203.011725-1), movida por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL MORADA DOS PASSARINHOS em face de PERICLES
TAVARES CASTELLAR; DJAIR LUIZ MOREIRA; MARIA DE FATIMA LIMA
GRAÇAS MOREIRA, objetivando a INTIMAÇÃO dos réus. Assim, pelo
presente edital ficam INTIMADOS os réus DJAIR LUIZ MOREIRA e MARIA
DE FATIMA LIMA GRAÇAS MOREIRA, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para que no prazo de 15 dias paguem o valor do débito (R$
62.397,16 - sessenta e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e dezesseis
centavos), sob pena de multa de 10%, além de honorários advocatícios no
percentual de 10%. Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários
mencionados incidirão sobre o restante. Consigne-se que de acordo com
o Enunciado 72 do TJRJ, o prazo para cumprimento de sentença corre
independentemente de intimação do revel, nos termos do art. 346 do NCPC.
Se o pagamento voluntário não for efetuado tempestivamente, será expedido
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação,
como determinado no art. 523, §3º, do NCPC. Transcorrido o prazo de 15 dias
previsto no art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, terá o executado
o prazo de 15 dias para oferecimento de impugnação, independentemente de
penhora ou nova intimação, na forma do art. 525 do NCPC. Dado e passado
nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos dezesseis dias do mês de outubro
do ano de dois mil e dezenove. Eu, Alexandre Farias Marques - Subst. do
Resp. pelo Expediente - Matr. 01/25825, digitei. E eu, Elaine Barreto Santos Responsável pelo Expediente Matr. 01/26067, o subscrevo.

REZENDE SALÉN AGROPECUÁRIA CONSULTORIA
E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
CNPJ/MF: 26.137.618/0001-91
ATA DA REUNIÃO DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE
Aos 30 dias do mês de março de 2020, às quinze horas, na sede da sociedade, na Avenida Epitácio Pessoa, nº 1624 – apto. 101 – Ipanema – Rio
de Janeiro/RJ – CEP: 22.411-072; constatando-se a presença de todos os
sócios, representando a totalidade do capital social votante. Com a presença dos sócios, ficou dispensada a convocação para reunião com propósito
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação
da Redução do Capital Social, nos Termos do Inciso II, do Artigo 1.082, da
Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro); O Sr. John Christer Salén, na
qualidade de sócio administrador, declara aberto os trabalhos e assume a
presidência da mesa, que em seguida convidou o Sr. Björn Christer Salén,
para secretariar os trabalhos. Composta a mesa e não se registrando nenhuma impugnação, abordou-se o item: 1) Aprovação da referida redução
do capital social em razão da venda do bem imóvel APARTAMENTO 404,
do Edifício Residências da Jabuticabeiras, bloco 01 – Condomínio Granja
Brasil, sito a Estrada União e Indústria, nº 9153 – Itaipava/RJ, zona urbana
do 3º Distrito, atualmente de R$ 1.723.642,71 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos)
para R$ 1.281.830,17 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e
trinta reais e dezessete centavos) uma redução, portanto de R$ 441.812,54
(quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e
quatro centavos), por ser considerado excessivo em relação ao objeto da
sociedade, sendo certo que a referida redução será distribuída proporcionalmente aos sócios, em imóveis, conforme disposto no artigo 1.084 do Código
Civil e para efeitos do §1º do art. 1.084 da Lei nº 10.406/02, o arquivamento
da alteração contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados da
publicação desta Ata. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura
da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro/RJ, 30 de março de 2020. Sr. John Christer Salén,
Presidente da Mesa, e o Sr. Björn Christer Salén, Secretário da Mesa.

Reestatização transforma TAP
na ‘viúva Porcina portuguesa’
O Estado e os acionistas privados não chegaram a acordo para o empréstimo de até 1,2 bilhão de euros e a empresa aérea portuguesa será novamente estatizada. A situação da companhia está complicada, pois ao mesmo tempo
em que diz existir intransigência dos acionistas privados, o
ministro das Infraestruturas confirma no Parlamento que a
proposta de ajuda não conseguiu os oito votos no conselho
de administração para ser aprovada. Mais tarde, o ministro
Pedro Nuno Santos revelou que o Conselho de Ministros
aprovou a minuta do contrato que formaliza o regresso do
Estado à posição de maior acionista da TAP, com 50% do
capital da transportadora aérea. O consórcio privado Atlantic Gateway fica com 45% das ações.
Em 12 de novembro de 2015, a TAP Air Portugal foi
privatizada, passando a ser controlada pelo consórcio Atlantic Gateway, liderado por David Neeleman, fundador da
norte-americana jetBlue Airways e dono da Azul Linhas
Aéreas Brasileiras e por Humberto Pedrosa, CEO do grupo
Barraqueiro. Os novos donos se comprometeram a injetar
334 milhões de euros na companhia, dos quais 150 milhões
de euros de forma imediata, para ficar com 61% da companhia. o Estado ficava com 34% e 5% seriam distribuídos pelos
funcionários. Porém, pouco depois, no dia 23 de novembro,
Antônio Costa tomou posse como primeiro ministro português, no dia 23 de novembro, e garantiu que o Estado voltaria
a ser o maior acionista da companhia. E desde então foram
realizadas 14 reuniões, todas inconclusivas. A pandemia, no
entanto, rapidinho, acabou com essas discussões.
Resta saber o que vai acontecer com a posição acionária
dos funcionários que foram induzidos a comprar tais ações
por 10,60 euros cada. O governo português deveria comprar as ações deles.

Banco do Brasil continua o preferido
O analista Marcel Campos, da XP Investimentos atualizou
as projeções para as ações do setor bancário e o preferido
continua sendo as do Banco do Brasil, para as quais foi mantida a recomendação de compra, com preço-alvo em R$ 43 e
recomendação de compra. A seguir vem o Bradesco, também
com recomendação de compra, mas teve o preço-alvo foi alterado de R$ 28 para R$ 27. Para Itaú Unibanco e Santander,
a recomendação é neutra, com preços indo de, respectivamente, R$ 30 para R$ 29 e R$ 30 para R$ 32.
O especialista vê novos riscos para as instituições
bancárias, como uma redução da rentabilidade e aumento
da inadimplência devido à crise causada pela pandemia do
novo coronavírus. No entanto, sua avaliação é que mesmo
com esses fatores, todos devem considerar que os bancos
estão com uma cotação que pode ser considerada barata e
proporcionarão bons lucros se conseguirem atravessar a
crise, o que acontecerá na sua opinião. Além disso, ressalta que os bancos estão bem capitalizados, com uma
carteira segura e de menor participação no varejo, e com
liquidez, além das provisões reforçadas.

Airbus reduzirá 15 mil postos de trabalho
A Airbus eliminará aproximadamente 15 mil postos
de trabalho até ao verão do próximo ano, para adaptar a sua força de trabalho global e redimensionar
a atividade na unidade de aviação comercial em resposta à crise da Covid-19. A fabricante de aeronaves
ressalta que a atividade na área da aviação comercial
caiu perto de 40% nos meses mais recentes perante
uma crise sem precedentes na indústria aeronáutica.
A empresa refere “estar grata” pelos apoios estatais que
permitiram “limitar estas medidas de adaptação”, mas
sublinha que o tráfego aéreo não deverá recuperar para
os níveis anteriores à pandemia antes de 2023, podendo mesmo tal ocorrer apenas em 2025. A Airbus detalha que serão eliminados aproximadamente cinco mil
postos de trabalho na França, 5.100 na Alemanha, 900
em Espanha, 1.700 no Reino Unido e 1.300 em outros
países. Estes cortes de emprego incluem as subsidiárias
Stelia, em França, e Premium Aerotec, na Alemanha,
que antes da pandemia já estudava a supressão de 900
postos de trabalho.

IRB vai chamar capital
O Conselho de Administração do IRB aprovou a
contratação do Bradesco BBI e do Itaú BBA, para apresentar alternativas para efetuar o cumprimento da Resolução
CNSP 321/2015, das regras da Susep, quanto ao volume
de ativos garantidores para a cobertura de Provisões Técnicas e de liquidez regulatória e que incluem um potencial
aumento de capital da companhia. O IRB publicou seus
resultados que não foram bem aceitos pelo mercado e suas
ações caíram mais de 10%. Para os analistas do Credit
Suisse o lucro veio abaixo do consenso de mercado, que
estava na faixa de R$ 205 milhões. Os do JP Morgan reduziram a recomendação para as ações do IRB de “neutro”
para “venda”, mas mantiveram o preço-alvo em R$ 8. Os
do JP Morgan também reduziram a recomendação para as
ações do IRB de “neutro” para “venda”, pois levaram em
consideração os ajustes feitos nas demonstrações, quando
a resseguradora potencialmente obteve seu melhor desempenho em 2019. Além disso, consideram que dada a
necessidade de melhorar a liquidez, a resseguradora precisaria de R$ 2 bilhões em capital. “É improvável que o
crescimento seja superior aos anos anteriores; a receita financeira não será tão favorável, dadas as baixas taxas de
juros; e o fluxo de notícias positivas se dissipará.

CBD vende sete imóveis
A Companhia Brasileira de Distribuição concluiu a
venda de sete imóveis, num total de R$ 312,9 milhões,
para dois fundos da TRX Gestora de Recursos. A operação
faz parte da segunda tranche de um “sale and lease back”,
ou seja, a varejista de alimentos tem um contrato de uso
desses imóveis vendidos.
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Guedes pede apoio do Congresso para reformas estruturais
‘Temos aí 60, 90
dias para destravar
a fronteira de
investimento’,
diz ministro da
Economia
Nesta terça-feira, em reunião virtual com deputados
e senadores, o ministro da
economia, Paulo Guedes,
pediu apoio do Congresso
para reformas estruturantes. Guedes disse que tal
apoio agora pode acelerar
a retomada do crescimento
após o período crítico da
pandemia.
O ministro participou de
videoconferência com deputados e senadores da comissão mista que acompanha as
medidas governamentais de
combate à pandemia de Covid-19. A reunião virtual, de
acordo com as declarações

do ministro, foi uma “prestação de contas” do que o
governo já teria realizado de
positivo diante da pandemia.
Paulo Guedes citou liberações de recursos feitas pelo
governo para enfrentar a crise. Segundo os dados apresentados, o montante chega
a R$ 1 trilhão, provenientes,
entre outras fontes, da Caixa Econômica Federal, de
empréstimos do BNDES, da
antecipação de benefícios de
aposentados e pensionistas,
do auxílio emergencial de
R$ 600 e ainda do repasse
para estados e municípios.
“Em cinco ou seis semanas, quando os americanos
demitiram 30 milhões de
trabalhadores do mercado
formal, o Brasil protegeu 10
milhões de empregos, 10 milhões de pessoas que seriam
demitidas e se inscreveram
no programa BEm (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda),
que permitia a livre negociação dos salários. Então,
a empresa dizia: ‘em vez de
demitir, vou dar meio expe-

diente, vou pagar só metade
do salário, e o governo vem
e faz uma suplementação salarial’”, afirmou, acrescentando que no Brasil cerca de
um milhão de pessoas foram
demitidas.
“Temos aí 60, 90 dias
para destravar a fronteira de
investimento. Saneamento,
cabotagem, setor elétrico,
petróleo, gás natural. É nesse sentido que vamos surpreender o mundo, daqui a dois,
três meses. Quando tiver realizada já a volta segura ao
trabalho, estaremos já disparando nossas ondas de investimento, exatamente por esse
trabalho de aperfeiçoamento
do marco regulatório brasileiro pelo Congresso”, afirmou Guedes.
Conforme a agência Câmara, o ministro da economia, disse que o Brasil ainda
pode “surpreender o mundo
e retomar mais rapidamente
o crescimento econômico
se destravar investimentos”.
Mas isso só seria viável, de
acordo com ele, com o apoio
do Congresso Nacional para

aprovar reformas estruturantes, como a administrativa e
a tributária, e marcos para
setores da infraestrutura.
Prorrogação do auxílio
Sem dar detalhes, o ministro disse que o governo
poderia anunciar ainda nesta terça-feira a prorrogação
do auxílio emergencial por
mais três meses. “Como a
pandemia continua nos assombrando, vamos estender a cobertura. Ao mesmo
tempo, estamos conversando
com 190 associações empresariais para que haja uma
volta, um retorno seguro ao
trabalho, quando os estados
liberarem”, disse.
Guedes lembrou ainda
que o governo lançou recentemente o Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe).
“A Receita Federal selecionou quem são os pagadores
de impostos, 3,2 milhões de
microempresários que sempre pagaram seus impostos

em dia”, explicou Guedes
sobre o Pronampe. “A Receita está ligando para 3,2 milhões de microempresários e
dizendo: ‘você que sempre
pagou seus impostos em dia,
vá ao banco e peça 30% de
seu faturamento médio mensal. Vamos fornecer capital
de giro para você continuar
vivo”, disse.
Informalidade
O ministro lembrou ainda
a descoberta de 38 milhões
de “invisíveis no Brasil”.
“Entre eles, 8, 9, 10 milhões
são muito pobres. Já os outros são empreendedores,
trabalhadores por conta própria, gente que está por aí, se
virando, ganhando a vida e
vai ser objetivo de programa
nosso próximo, o programa
Verde Amarelo”, disse.
Relator do colegiado,
o deputado Francisco Jr.
(PSD-GO) destacou que a
informalidade é uma realidade a ser enfrentada. “O que
mais podemos fazer?”, questionou. “Essa experiência

nos revela tantos informais,
tantos invisíveis, um empresariado que tem dificuldade
de caminhar com as próprias
pernas em razão da carga tributária”, observou.
Aplicação dos recursos
Alguns
parlamentares
questionaram a aplicação
dos recursos, com o argumento de que não estão
chegando à ponta. Segundo
Paulo Guedes, o governo
tem trabalhado juntamente
com o Tribunal de Contas
da União (TCU) para que
haja transparência e monitoramento dos investimentos.
“Depois que a gente libera, a responsabilidade é dos
demais entes federativos.
Depois que o recurso entra
nos estados, o governador é
responsável. Depois que entra no município, os prefeitos são responsáveis. O governador e os prefeitos têm
que dar conta disso aí e os
tribunais de contas dos estados também”, frisou.

BID destinará US$ 750 milhões para ajudar MPEs brasileiras
A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), do Ministério da
Economia, divulgou que
aprovou o início da preparação de projetos nas
áreas de saneamento básico e de apoio à micro,
pequenas e médias empresas que serão financiadas
com recursos externos. Os

projetos são avaliados em
US$ 790 milhões.
Conforme informou nesta terça-feira a Cofiex, o
maior projeto, de US$ 750
milhões terá financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), e será destinado ao
Programa Global de Crédito Emergencial do Banco

RIOTUR |

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), que financia micro, pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus.
O projeto terá abrangência
nacional.
A Cofiex também autorizou o BID a emprestar US$
30 milhões para o Banco

de Desenvolvimento do
Espírito Santo (Bandes).
O dinheiro será usado para
Programa Global de Crédito para a Defesa do Setor
Produtivo e o Emprego naquele estado.
O terceiro projeto aprovado é um financiamento de 7
milhões de euros do banco
estatal de fomento alemão

KfW Bankengruppe para
ações complementares do
Programa Águas do Sertão,
no Ceará. Os recursos serão
emprestados a fundo perdido, sem a necessidade de serem reembolsados.
Composta por representantes dos ministérios da
Economia e das Relações
Exteriores, a Cofiex aprova

EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.

a primeira etapa da obtenção de empréstimos externos com garantia da União,
quando o Tesouro Nacional
cobre eventuais inadimplências em operações de crédito. Os projetos foram aprovados em reunião eletrônica,
que ocorre no formato virtual durante a pandemia de
covid-19.
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Relatorio da Diretoria. Senhores Acionistas, A Diretoria da RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A., em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, tem a satisfação de submeter à apreciação de
V.Senhorias, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas, relativas ao exercício findo em 2019, mediante análise sistemática dos atos e procedimentos ligados às áreas de sua atuação. Colocamo-nos ao
inteiro dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos documentos ora apresentados. Nesta oportunidade, queremos manifestar nosso agradecimento a V.Senhorias, ao quadro de servidores e a
todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para que a empresa cumprisse de modo adequado os seus objetivos. Queremos expressar, nesta oportunidade, um agradecimento especial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelo
Crivella, pela confiança, apoio e incentivo que foram de fundamental importância para o êxito desta administração. A Diretoria
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Expresso em R$)
Balanço Patrimonial em 31/12 (Expresso em R$)
Demonstração do Resultado do Exercício (Em R$)
Patrimônio
2019
2018
2019
2018 Especificação
Ativo
Resultados
Social/ Reservas
74.697.936,61 86.573.260,85
Ativo Circulante
27.731.544,94 28.891.320,43 Receita Bruta
Acumulados
Total
Capital Social de Capital
Caixa e Equivalente de Caixa
3.108.176,27
3.852.838,23 Rec. Econômica c/Exploração de Bens e Serviços 5.019.594,20 8.072.786,83
69.678.342,41 78.500.474,02 Saldo em 31/12/19 55.085.414,00 5.197.180,77 (153.099.236,83) (92.816.642,06)
Créditos a Curto Prazo
24.554.338,75 21.102.666,77 Subvenções
(458.051,93)
(997.175,62) Ajuste Exercícios
Estoques
31.529,92
423.716,06 Deduções da Receita Bruta
(458.051,93)
(997.175,62) Anteriores:
VPD Pagas Antecipadamente
37.500,00
3.512.099,37 Impostos e Contribuições
- (1.154.378,83) (1.154.378,83)
74.239.884,68 85.576.085,23 Por Retificação
Ativo Não Circulante
2.832.089,81
2.855.107,32 Receita Líquida de Vendas e Serviços
74.239.884,68 85.576.085,23 Lucro ou (Prej.)
Realizável a Longo Prazo
2.195.156,46
2.195.143,35 Lucro / (Prejuízo) Bruto
(75.579.278,16) (90.622.370,51) do Exercício
Investimentos
18.897,51
18.897,51 Despesas Administrativas e Tributárias
- (17.059.806,91) (17.059.806,91)
(28.169.017,36) (21.944.287,72) Res. Operacional
Imobilizado
583.088,10
606.118,72 Pessoal e Encargos
(1.056.192,19)
(787.004,32) Saldo em 31/12/19 55.085.414,00 5.197.180,77 (169.004.664,91) (108.722.070,14)
Intangível
34.947,74
34.947,74 Uso de Material de Consumo
(46.283.927,51) (67.525.818,72) Ajuste Exercícios
Total do Ativo
30.563.634,75 31.746.427,75 Contratação de Serviços
(70.141,10)
(365.259,75) Anteriores:
Passivo e Patrimônio Líquido
2019
2018 Tributárias
3.177.171,56
3.177.171,56
(58.580,82)
(157.466,73) Por Retificação
Passivo Circulante
26.425.929,43 27.175.092,03 Resultado Financeiro Líquido
Receitas Financeiras
188.499,08
218.848,56 Lucro ou (Prej.)
Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e
(247.079,90)
(376.315,29) do Exercício
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
4.657.786,10
3.360.271,78 Despesas Financeiras
- (8.090.953,28) (8.090.953,28)
(39.250,62)
(40.308,28) Res. Operacional
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo 13.773.146,22 12.344.824,50 Resultado com Avaliação Patrimonial
(39.250,62)
(40.308,28) Saldo em 31/12/19 55.085.414,00 5.197.180,77 (173.918.446,63) (113.635.851,86)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
11.507,96
3.309,90 Depreciação, Amortização e Exaustão
(6.653.728,36) (11.815.746,62) 79.937.000,49 em 2018), Provisão para Pagamento de Autos de Infração - INSS de
Demais Obrigações a Curto Prazo
7.983.489,15 11.466.685,85 Outras Receitas e Despesas Operacionais
3.793,46
Passivo Não Circulante
117.773.557,18 113.293.405,86 Outras Receitas Operacionais
R$ 12.068.885,42 (R$ 11.598.569,53 em 2018) e Provisão par Riscos Cíveis de R$
Outras Despesas Operacionais
(6.657.521,82) (11.815.746,62) 4.170.783,85 (R$ 4.170.783,85 em 2018).
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
(8.090.953,28) (17.059.806,91) j) Conciliação da Receita Bruta Tributável
Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
4.911.576,63
5.269.988,40 Resultado Operacional
(8.090.953,28) (17.059.806,91) Descrição
Provisões a Longo Prazo
112.757.233,84 107.809.473,51 Lucro/(Prejuízo) antes do IR e da CSLL
2019 R$
2018 R$
(8.090.953,28) (17.059.806,91) Receita da Venda de Produtos e Serviços
Resultado Diferido
104.746,71
213.943,95 Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período
5.019.594,20 8.072.786,83
55.085.414
55.085.414 Subvenções
Patrimônio Líquido
(113.635.851,86) (108.722.070,14) Quantidade de Ações
69.678.342,41 78.500.474,02
(0,1469)
(0,3097) Receitas Financeiras
Patrimônio Social e Capital Social
55.085.414,00 55.085.414,00 Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$
188.499,08
218.848,56
Reservas de Capital
5.197.180,77
5.197.180,77 Judiciais Não Tributários a Receber de R$ 310.168,22 (R$ 310.168,22 em 2018), Outras Receitas Operacionais
3.793,46
Resultados Acumulados
(173.918.446,63) (169.004.664,91) Valores Apreendidos por Decisão Judicial de R$ 140.986,98 (R$ 140.986,98 em Receita Bruta Tributável
74.890.229,15 86.792.109,41
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
30.563.634,75 31.746.427,75 2018), Outros Créditos a Receber de R$716.876,49 (R$ 716.876,49 em 2018) e l) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro - Em R$: Ativo Financeiro:
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019
Tributos a Recuperar ou Compensar R$ 573,04 (R$ 559,93 em 2018). e) Ativo Não 13.496.824,71; Passivo Financeiro: 16.171.902,92; Superávit/Déficit Financei1. Contexto Operacional. A RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Circulante - Investimentos. O saldo de Investimentos é composto por Participa- ro: (2.675.078,21); Demonstrativo do Superávit/Déficit - Financeiro Apurado no
Janeiro S.A. é uma S/A, controlada pelo município do Rio de Janeiro, cuja atividade ções em Empresas do Município no valor de R$ 599,31, Participações em Outras Balanço Patrimonial: (713.240,12); Valores inscritos em RP FR 100, pagos financoncentra-se, substancialmente, na formação e execução da política de turismo do Sociedades de R$ 16.267,86 e Outros Investimentos Permanentes de R$ 2.030,34 ceiramente FR200 em 2019, cujos ajustes ocorreram em 2020: (1.961.838,09);
Município do Rio de Janeiro, vinculada administrativamente à Secretaria Especial (mesmos valores em 2018). f) Ativo Não Circulante - Imobilizado. É demonstrado Superávit/Déficit Financeiro: (2.675.078,21). 4. Contingências Passivas Não
de Turismo - SETUR, conforme Dec. Municipal nº 45.779/19. 2. Apresentação das ao custo corrigido, de acordo com a legislação pertinente. As depreciações são Contabilizadas. A Empresa recebeu Notificação de Débito da Secretaria do PaDemonstrações Contábeis e Principais Normas Aplicáveis. As demonstrações calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração trimônio da União - SPU, relativa às taxas de ocupação da Marina da Glória, referente aos exercícios de 1986 a 2007, no montante de R$ 10.866.921,45, valor
contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis o tempo de vida útil econômica dos bens.
estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/
Taxa Anual
2019 Depreci- 2019 Va- 2018 Va- histórico. Cobrança essa que, segundo parecer da Procuradoria Geral do MuniSOF nº 06/18 e da Portaria STN nº 877/18, que aprovaram a 8ª edição do Manual
de Deprecia- 2019 Custo ação/ Amorti- lor Líqui- lor Líqui- cípio, é indevida, visto que a titular do domínio útil daquele imóvel é a Prefeitura.
Ações
Ações
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e disposições legais complementares
ção/Amorti- de Aquisição
zação Acu- do Con- do Con- 5. Patrimônio Líquido.a) Capital Social
Ordinárias
% Preferenciais
%
vigentes. As Receitas e as Despesas foram codificadas orçamentariamente de Bens Móveis
zação
R$
mulada R$
tábil R$
tábil R$ Acionistas
PCRJ
35.182.156 99,996
3.312.383 16,64
acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, e suas respectivas alInstalações
p/Eventos
10%
3.390.005,51
(3.304.131,19)
85.874,32
106.269,75
Reversão Imóveis e Ativos Ltda.
2.779.000 13,97
terações, e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução
468.795,44 (468.497,78)
297,66
553,02 Cia. Palmares Hotéis e Turismo
1.684.326 8,46
Conjunta SMF/CGM nº 95/19, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas Instalações em Geral 10%
Equipamentos
ProcesOutros
1.393 0,004
12.126.156 60,93
como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente
35.183.549
100
19.901.865 100
arrecadadas no exercício. a) Caixa e Equivalentes de Caixa. Incluem aplicações samento de Dados
10%
414.904,93 (414.560,74)
344,19
522,51 Total
b) Ajustes de Exercícios Anteriores: Detalhamento
R$
financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos Aparelhos/
Ativo Circulante - por retificação
610.921,52
auferidos até a data do balanço. b) Estoques. Estão avaliados pelo custo médio de
Instrumentos
10%
319.349,45
(304.622,04)
14.727,41
18.733,80
Subvenções - ajustes nas inscrições processadas Exercício 2018
146.746,44
aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado; demonstra10%
60.973,05
(60.682,70)
290,35 2.930,12 Subvenções - ajustes nas inscrições RPN 2017
(52.483,00)
dos pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2019. c) Ferramentas
Máq./Equipamentos
10%
653.335,72
(620.894,48)
32.441,24
23.312,51
Subvenções - ajustes nas inscrições RPN 2016
7.359,94
Investimentos. São demonstrados ao custo corrigido, de acordo com a legislação
Pelo cancelamento empenho 1006/2018
509.298,14
pertinente. d) Imobilizado. É demonstrado ao custo corrigido, de acordo com a le- Bibliotecas, Disco(2.125.947,47)
gislação pertinente. As depreciações são calculadas pelo método linear, utilizando tecas e Filmotecas
10%
23.595,29
(23.595,29)
- Passivo Circulante - por retificação
Fornecedores consolidação - cancelamento de restos
taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens.
Mobiliário
em
Geral
10%
202.789,23
(189.015,42)
13.773,81
15.953,85
a pagar não processado
(948.755,07)
3. Detalhamento de Contas. a) Ativo Circulante - Créditos a Curto Prazo. O sal20%
488.919,41 (488.919,41)
- Fornecedores Consolidação - registros em duplicidade 2018
(900.000,92)
do de Demais Créditos e Valores à Curto Prazo Créditos a Curto Prazo é composto Veículos
Total
6.022.668,03
(5.874.919,05)
147.748,98
168.275,56
Fornecedores Consolidação - registros em duplicidade 2018
(240.562,93)
por Clientes no valor de R$ 189.202,54 (0,00 em 2018), Adiantamentos Concedidos
Bens
Imóveis
Fornecedor - cancelamento de restos a pagar
(6,80)
a Pessoal de R$ 112.894,99 (R$ 55.558,65 em 2018), Sistema Descentralizado
Terrenos
427.419,18
427.419,18
427.419,18
Fornecedores - cancelamento de despesa 2018
(33.603,75)
de Pagamentos de R$ 7.018,52 (R$ 4.000,00 em 2018), Adiantamento a PrestaEdificações
4%
1.034.322,19
(1.034.322,19)
Fornecedores inter - ajustes de valores a maior
(3.018,00)
dores de Serviços de R$ 2.933.380,20 (0,00 em 2018), Tributos a Recuperar ou
Passivo Não Circulante - por retificação
(1.662.145,61)
Compensar de R$ 2.271.767,26 (R$ 2.271.767,26 em 2018), Depósitos e Cauções Benfeitorias em Proprie21.302.206,50
(21.294.286,56)
7.919,94
10.423,98
dades
de
Terceiros
4%
Ajuste provisão para indenizações trabalhistas exercício 2018
(1.662.145,61)
Recebidas de R$ 85.099,04 (R$ 118.900,05 em 2018), Depósitos Judiciais - Ações
22.763.947,87 (22.328.608,75) 435.339,12 437.843,16 Total
(3.177.171,56)
Trabalhistas de R$ 1.865.051,67 (R$ 2.316.848,61 em 2018), Depósitos Judiciais - Total
g)
Ativo
Não
Circulante
Intangível.
O
saldo
do
Intangível
é
composto,
em
sua
Ações Cíveis de R$ 2.369.466,53 (R$ 2.369.452,00 em 2018), Depósitos Judiciais
6. Informações Complementares. a) Balanço Orçamentário. Detalhamento das
- Ações Tributárias de R$ 4.291.664,66 (R$ 4.291.664,66 em 2018), Valores Apre- totalidade, pelo registro de Marcas, Direitos e Patentes Industriais. h) Passivo Despesas por Tipo de Crédito.
endidos por Decisão Judicial de R$ 44.569,93 (R$ 10.475,92 em 2018), Depósitos e Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo. O saldo de Demais Obrigações
Créditos SuplemenCancelaDotação
Cauções Prestadas - SMF de R$ 59.750,00 (R$ 59.750,00 em 2018) e Subvenções à Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento de R$ Dotação Inicial R$
tares Abertos R$ mentos R$ Atualizada R$
a Receber de R$ 10.324.473,41 (R$ 9.604.249,62 em 2018). b) Ativo Circulante 752.758,00 (R$ 521.664,46 em 2018), Depósitos e Cauções de R$ 145.299,04 (R$ 53.043.686,00
32.818.923,30 10.911.520,41 74.951.088,89
- Estoques. É composto por material de consumo e reposição R$ 31.529,92 (R$ 118.900,05 em 2018), ISS sobre Faturas de R$ 313.073,13 (R$ 556.509,81 em b) Transferências Recebidas. Os valores registrados como Transferências Rece423.716,06 em 2018). c) Ativo Circulante - Variações Patrimoniais Diminutivas 2018), Receita à Apropriar de R$ 298.399,78 (R$ 2.765.819,48 em 2018), Receita bidas para a Execução Orçamentária são provenientes do relacionamento com o
Pagas Antecipadamente. O saldo das Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas a Apropriar - Carnaval de R$ 2.700.000,00 (R$ 3.512.099,37 em 2018), Retenções Tesouro Municipal, conforme quadro abaixo:
Antecipadamente é composto pelas despesas pagas antecipadamente relativas ao Diversas de R$ 109.217,50 (R$ 326.950,98 em 2018) e Outros Valores Restituíveis Repasses Atualizados R$
Repasses Recebidos R$
Saldo R$
custeio do Carnaval do Exercício Seguinte. d) Ativo Não Circulante - Realizável de R$ 3.664.741,70 (R$3.664.741,70 em 2018). i) Passivo Não Circulante - Pro- 68.729.114,83
64.839.347,73
3.889.767,10
a Longo Prazo. O saldo de Realizável a Longo Prazo é composto por Depósitos visões a Longo Prazo. O saldo para Provisões à Longo Prazo é composto por ProMarcelo Ferreira Alves - Diretor Presidente.
Judiciais - Ações Trabalhistas de R$ 81.140,93 (R$ 81.140,93 em 2018), Depósitos visão para Riscos Trabalhistas de R$ 12.329.334,64 (R$ 12.103.119,64 em 2018),
Nilo Sergio Soares Ferreira - Diretor Administrativo e Financeiro
Judiciais - Ações Cíveis de R$ 945.410,80 (R$ 945.410,80 em 2018), Créditos Provisão para Pagamento de Autos de Infração - ISS de R$ 84.188.229,93 (R$
Cleide Lúcia Cardoso Pereira - Contadora – CRC-RJ 60.728/0-3.

