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DECISÕES ECONÔMICAS
Câmara suspende cobrança da 
taxa de utilização de calçadas

Ronaldo Ferraz e Sérgio Braga, página 4

Governo quer 
economizar com 
Microsoft o que 
pode ter de graça

A Microsoft assinou com a Se-
cretaria de Governo Digital (SGD) 
do Ministério da Economia um 
acordo sobre os preços a serem co-
brados nas licitações de produtos 
de Tecnologia da Informação e Co-
municação (TIC). O acerto englo-
ba mais de 2 mil itens da gigante 
norte-americana, e a expectativa da 
União é gerar economia mínima de 
22,71% nas compras da empresa.

O desconto, porém, pode não 
representar economia. Durante os 
governos do Partido dos Trabalha-
dores, o governo deu prioridade a 
softwares livres. Além de garantir 
controle sobre os produtos, evitan-
do ficar dependente de uma empre-
sa estrangeira, na maioria das vezes 
os programas são gratuitos, haven-
do despesa apenas na implantação, 
que pode ser feita por técnicos con-
cursados.

Após o golpe que derrubou a 
presidente Dilma Rousseff, a orien-
tação mudou. Com Michel Temer 
começou o abandono do software 
livre, diretriz que prossegue com 
Jair Bolsonaro.

“Este procedimento faz parte 
do nosso empenho em otimizar as 
contratações de soluções de gran-
des fabricantes de software. É im-
portante também observar que as 
práticas estão alinhadas com orien-
tações do Tribunal de Contas da 
União (TCU)”, afirma Luis Felipe 
Monteiro, secretário de Governo 
Digital.

Déficit da balança 
comercial da 
indústria tem 
aumento de 41%

No segundo trimestre deste 
ano, as exportações da indústria 
de transformação caíram 19,1%, 
três vezes mais do que a indústria 
em geral. As importações também 
tiveram declínio, mas menor, de 
13,3%, segundo a média diária em 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. Como resultado, o 
déficit da balança comercial do se-
tor avançou 41%.

“Ou seja, para a indústria, ainda 
que o patamar mais competitivo da 
taxa de câmbio contribua favora-
velmente para suas exportações, a 
crise da economia mundial é quem 
tem pesado mais sobre seu resulta-
do de comércio exterior”, analisa o 
Instituto de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial (Iedi)..

Mundo perde o 
equivalente a 400 
milhões de empregos

Sem oportunidades de trabalho

Peso da pandemia no mercado é 30% maior que previsto, informa OIT

FGTS financiará privatização do saneamento
Empresas e concessionárias de 

serviços públicos podem contratar 
crédito da União utilizando-se de 
mecanismos como consultas ou 
audiências públicas com a partici-
pação da população. Na regra an-
terior, só havia a possibilidade de 
realizar o controle social por meio 
da instituição de Conselho Munici-
pal para o tema.

Essa é a Instrução Normativa 
15/2020 que o Ministério do De-
senvolvimento Regional (MDR) 
publicou, nesta quarta-feira, que 
desburocratiza o acesso, pelo se-
tor privado, a financiamentos com 

recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) para 
projetos de saneamento básico.

A medida permitirá, por exem-
plo, a instalação da primeira usina 
de recuperação energética (URE) 
e tratamento de resíduos sólidos, 
com suas características e escala, da 
América Latina. O empreendimen-
to, em Barueri (SP), será executado 
pela Foxx URE – BA Ambiental 
S/A. A previsão é de investimentos 
de R$ 290 milhões, dos quais 63%, 
ou R$ 183,4 milhões, deverão ser 
viabilizados com recursos oriundos 
do FGTS.

Inglaterra: despejo de esgoto nos rios

Obras privadas serão bancadas por recursos públicos

Pandemia levará 
ao fechamento  
de 2,7 mi de 
empresas na AL

Mais de um terço do emprego 
formal e um quarto do Produto In-
terno Bruto (PIB) da América Lati-
na e do Caribe são gerados em se-
tores fortemente afetados pela crise 
econômica decorrente da pande-
mia, de acordo com estudo divulga-
do nesta quinta-feira pela Comissão 
Econômica para a América Latina e 
o Caribe (Cepal). Apenas um quin-
to do emprego e do PIB são gera-
dos em setores que serão afetados 
de forma moderada.

O relatório especial Covid-19 n⁰ 
4 (“Setores e empresas diante da 
Covid-19: emergência e retoma-
da”) foi apresentado pela secretá-
ria-executiva do organismo regio-
nal, Alicia Bárcena, em coletiva de 
imprensa virtual realizada em sua 
sede em Santiago, Chile.

De acordo com as informações 
coletadas até a primeira semana de 
junho, o impacto será muito maior 
no caso das micro, pequenas e mé-
dias empresas. A Cepal estima que 
serão fechadas mais de 2,7 milhões 
de empresas formais na região, das 
quais 2,6 milhões microempresas. 
Isso irá gerar uma perda de 8,5 mi-
lhões de empregos, sem incluir as 
reduções de empregos promovidas 
pelas empresas que continuarão a 
operar.

No relatório, são identificados 
três grupos de setores de acordo 
com a magnitude dos efeitos da cri-
se (fortes, significativos e modera-
dos). Os setores mais afetados são 
o comércio atacadista e varejista; 
as atividades comunitárias sociais e 
pessoais; hotéis e restaurantes; ati-
vidades imobiliárias, empresariais 
e de aluguel; e as manufatureiras.

O adiamento dos pagamentos e 
a melhora no acesso ao crédito têm 
sido as ações mais frequentes para 
enfrentar a emergência gerada pela 
crise. Essas medidas pressupõem 
que as empresas gerarão lucros com 
os quais pagarão os créditos e os 
impostos e pagamentos diferidos, 
mas as perspectivas não indicam 
que isso acontecerá em um prazo 
de alguns anos.

O número de horas de traba-
lho perdidas em todo o mundo 
no primeiro semestre de 2020 
foi significativamente maior do 
que o estimado inicialmente. A 
informação é da Organização 
Internacional do Trabalho. Se-
gundo a entidade, globalmente, 
houve uma queda de 14% nas 
horas de trabalho no segundo 
trimestre de 2020, o equivalen-
te à perda de 400 milhões de 
empregos em período integral 
(considerando-se uma jornada 
semanal de trabalho de 48 ho-
ras).

Trata-se de uma queda acentua-
da comparada à estimativa anterior, 
que era de baixa de 10,7% (305 mi-
lhões de empregos), publicada em 
27 de maio.

Para a organização, a recupera-

ção altamente incerta na segunda 
metade do ano não será suficiente 
para retornar aos níveis pré-pande-
mia, mesmo no melhor cenário. Há 
ainda risco de uma perda constante 
de empregos em larga escala, aler-
tou.

A maioria dos trabalhadores e 
das trabalhadoras do mundo (93%) 
ainda vive em países com algum 
tipo de fechamento do local de tra-
balho, com as Américas enfrentan-
do as maiores restrições.

O estudo apresenta três cenários 
de recuperação no segundo semes-
tre de 2020: o de referência, o pes-
simista e o otimista. O de referên-
cia projeta uma redução nas horas 
de trabalho de 4,9% comparada ao 
quarto trimestre de 2019.

O cenário pessimista pressupõe 
uma segunda onda da pandemia 

e o retorno de restrições, o que 
atrasaria significativamente a re-
cuperação. Como consequência, 
haveria uma queda nas horas de 
trabalho de 11,9%. O cenário oti-
mista assume que as atividades 
serão retomadas rapidamente, 
com perda global de horas de tra-
balho de 1,2% (equivalente a 34 
milhões de empregos em período 
integral).

Os novos números refletem o 
agravamento da situação em mui-
tas regiões nas últimas semanas, 
especialmente nas economias em 
desenvolvimento. Regionalmente, 
as perdas de horas de trabalho no 
segundo trimestre foram de 18,3% 
nas Américas, de 13,9% na Europa 
e Ásia Central, de 13,5% na Ásia 
e Pacífico, de 13,2% nos Estados 
árabes e de 12,1% na África.

As empresas de água da Ingla-
terra descarregaram esgoto bruto 
em rios em mais de 200 mil oca-
siões no ano passado, de acordo 
com dados obtidos pelo jornal 
britânico The Guardian. A análise 
revela que despejo humano não 
tratado foi liberado em córregos 
e rios por mais de 1,5 milhão de 
horas em 2019.

O Reino Unido privatizou suas 
empresas de saneamento em 1989, 
no governo de Margareth Thatcher. 
Na preparação para a venda, o mo-
delo foi regionalizado, sem inter-
venção de poderes locais. De 2007 
a 2016, essas companhias distribu-
íram 95% de seus lucros para acio-
nistas. Portanto, reinvestiram ape-
nas 5% no seu negócio.

Unicef
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De nada adianta 
dar tímidos sinais 
de trégua, um 
dia, e no outro 
começar a batalha

Pesquisas revelam fragilidades de Bolsonaro

Sucesso por acaso?

O Instituto Datafolha 
promoveu recentemente di-
versas pesquisas, ouvindo 
2.016 pessoas espalhadas 
pelas cinco regiões geográfi-
cas do Brasil. A intenção da 
pesquisa nacional era verifi-
car a opinião dos brasileiros 
sobre vários aspectos que 
envolvem a vida social e po-
lítica do país e que, por suas 
falhas, muito tem preocupa-
do os cidadãos, sobretudo 
nesse período da pandemia, 
quando milhares de brasilei-
ros têm passado por grandes 
dificuldades.

Atualmente, cerca de 14 
milhões se encontram de-
sempregados; muitos outros 
apresentam problemas para 
o recebimento do auxílio 
governamental; centenas 
estão sendo beneficiados, 
por meio de falcatruas e, na 
realidade, nem deveriam re-
ceber qualquer apoio do Es-
tado.

No meio de tudo isso, a 
fragilidade institucional é 
alarmante, com um governo 
sem rumo e com uma troca-
-troca de ministros de for-
ma intensa, exemplos nas 
Pastas da Educação, Justiça 
e Segurança Pública, Saú-
de e Secretaria Nacional de 
Cultura, para citar apenas 
quatro. As manifestações an-
tidemocráticas e a onda de 
fake news que se espalhou 
pelo país nos últimos meses 
tiveram efeito contrário ao 
pretendido pelos grupos de 
extremistas que apoiam o 
governo Bolsonaro. E a rea-
ção da maioria da população 
em defesa da democracia 
ficou evidenciada na última 
rodada de pesquisas do Da-
tafolha.

Nos números divulgados 
na segunda-feira (29) pelo 
instituto, 81% disseram que 
espalhar fake news con-
tra políticos e ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) ameaça a democracia. 
A pesquisa aponta, ainda, 
que manifestações de rua 
contra os Poderes Judiciário 
e Legislativo são vistas como 
um grave risco democrático 
por 68%, ante 29% que não 
pensam dessa forma.

Além disso, no fim de se-
mana, o instituto divulgou 
também que 75% dos bra-
sileiros apoiam a democra-
cia, o maior número da série 
histórica. A pesquisa foi fei-

ta em 23 e 24 de junho, por 
telefone, com 2.016 pessoas. 
A margem de erro é de dois 
pontos percentuais para bai-
xo ou para cima.

Diante de atos que pe-
diam a intervenção militar 
e o fechamento do STF e 
do Congresso Nacional, por 
apoiadores do presidente 
Bolsonaro, houve uma for-
te reação institucional, a 
começar pela unidade dos 
11  ministros da Suprema 
Corte. Entidades como a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e a Confede-
ração Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) retoma-
ram bandeiras históricas em 
defesa da democracia. Um 
país só pode ser livre se o 
seu regime é democrático, e 
esse é princípio consagrado 
no Brasil.

Mais de três décadas de-
pois da redemocratização, o 
país voltou a debater, quem 
diria!, sobre o que foi a di-
tadura militar (1964-1985), 
com suas características 
mais sombrias e devastado-
ras, como torturas, assassi-
natos, cassação de mandatos 
e censura à imprensa. Os 
brasileiros mais jovens, que 
não vivenciaram esse perí-
odo, passaram a discutir o 
tema. E o resultado foi uma 
rejeição majoritária desse 
regime no país, que instau-
rou um período nefasto, ne-
gro e de grande turbulência 
na vida nacional, deixando 
marcas e cicatrizes profun-
das no país, com centenas 
sendo exilados. Vivemos os 
“anos de chumbo”.

As pesquisas continuaram 
sendo realizadas, e no último 
domingo, dia 28, 42% dos 
brasileiros disseram acredi-
tar que governo deveria ou-
vir técnicos e especialistas 
para tomar decisões impor-
tantes. Aliás, se o governo 
tivesse bom senso, estaria, 
desde o seu início, adotando 
tal prática, imprescindível, 
certamente, para que deci-
sões sejam baseadas em co-
laboradores especialistas nas 
diversas áreas da máquina 
administrativa. Nessa mes-
ma enquete, 54% dos entre-
vistados acham que governo 
deveria tomar decisões im-
portantes a partir da opinião 
dos cidadãos.

A pesquisa questionou 
ainda a opinião dos brasilei-

ros sobre tortura, voto, mo-
vimentos sociais e direitos 
humanos. Em relação à tor-
tura, 17% acham que a tortu-
ra pode ser praticada se for a 
única forma de obter provas 
e punir criminosos, enquanto 
79% acreditam que a tortu-
ra nunca pode ser praticada, 
mesmo se for a única forma 
de obter provas e punir cri-
minosos. No que diz respei-
to ao voto, 81% acham que 
qualquer pessoa, indepen-
dentemente de ser analfabe-
to, deve ter direito de votar 
nas eleições, e 18% acham 
que apenas pessoas alfabeti-
zadas deveriam ter o direito 
de votar nas eleições.

Já o que diz respeito aos 
movimentos sociais, 84% 
disseram que movimentos so-
ciais precisam respeitar a lei e 
a ordem para reivindicar seus 
direitos, e 14% acreditam que 
movimentos sociais podem 
ir contra a lei e a ordem para 
reivindicar seus direitos. Os 
direitos humanos também 
foram objeto da pesquisa. E 
32% acham que direitos hu-
manos não devem valer para 
criminosos, e 65% falaram 
que os direitos humanos de-
vem valer para todos, inclusi-
ve para criminosos.

O Datafolha também con-
sultou os brasileiros sobre 
a imagem pessoal do presi-
dente Bolsonaro em relação 
a alguns tópicos, e a compa-
ração com resultados do pri-
meiro de trimestre de 2019, 
no início de seu governo, 
mostra uma piora na visão 
que os brasileiros têm sobre 
seu presidente. Para 54% 
dos brasileiros, atualmente, 
o presidente é visto como 
pouco inteligente, e 40% o 
consideram muito inteligen-
te. No início de seu mandato, 
segundo pesquisa realizada 
nas ruas do país, a maioria, 
58%, via Bolsonaro como 
muito inteligente, e para 
39% ele era pouco inteligen-

te. No mesmo período, caiu 
de 52% para 38% o índice 
dos que o consideram pre-
parado, e subiu de 44% para 
58% a taxa dos que o veem 
como despreparado.

Esse mesmo período de 
governo também mudou a 
avaliação de que Bolsonaro 
era decidido, antes defendi-
da pela maioria, 56%, ago-
ra 46% têm essa opinião. 
Em 2019, a maioria, 57%, 
já considerava o presidente 
Bolsonaro autoritário, per-
cepção que aumentou e ago-
ra abrange 64%. Sobre sua 
sinceridade, passou de 59% 
para 48% o índice dos que o 
consideram sincero, e a fatia 
dos que o veem como falso 
subiu de 35% para 46% nes-
se período. Na avaliação se 
o presidente respeita mais os 
mais ricos ou os mais pobres 
em seu governo, a maioria 
continua do lado que o vê 
como defensor dos mais ri-
cos, 58%, ante 57% na pes-
quisa anterior.

Uma parcela de 52% ava-
lia que Bolsonaro é incom-
petente, e 44% o consideram 
competente. Na avaliação 
sobre a honestidade do presi-
dente, porém, há 48% que o 
veem como honesto, e 40% 
que o apontam como deso-
nesto, com 12% sem opi-
nião a respeito. Essas duas 
últimas características não 
haviam sido medidas ante-
riormente.

De forma geral, a parcela 
que aprova o presidente tem 
uma percepção amplamen-
te positiva sobre ele, já que 
92% o consideram compe-
tente, 93% o veem como 
honesto, para 85% ele é pre-
parado, e 65% o consideram 
democrático, por exemplo, 
e aqueles que reprovam sua 
gestão atribuem a ele ca-
racterísticas negativas. Para 
92% ele é incompetente, 
para 84%, falso, para 93%, 
despreparado, e para 89%, 
autoritário.

No segmento que nem o 
aprova nem o reprova, ava-
liando seu governo como re-
gular, as opiniões sobre sua 
se dividem entre posiciona-
mentos críticos e favoráveis. 
Nesse grupo, por exemplo, 
55% o veem como indeciso, 
e 43%, como decidido. Para 
54%, ele é pouco inteligente, 
e 37% o veem como muito 
inteligente. A maioria, po-

rém, o enxerga como hones-
to (55%) e sincero (57%), 
em detrimento dos que o 
consideram desonesto (25%) 
e falso (30%).

Dois em cada três (65%) 
brasileiros adultos avaliam 
que a pandemia do coronaví-
rus está piorando no Brasil, 
já 28% avaliam que a situ-
ação está melhorando. Uma 
fração de 4% avalia que a si-
tuação está estável e 3% não 
opinaram. A avaliação que a 
situação do coronavírus no 
Brasil está se agravando é 
majoritária em todos os seg-
mentos sociodemográficos 
e alcança índices mais altos 
entre as mulheres (70%), en-
tre os moradores da região 
Sul (73%), entre os mais jo-
vens (74%) e entre os que re-
provam a gestão Bolsonaro 
(80%). Em contrapartida, a 
avaliação que a situação está 
melhorando é mais alta entre 
os homens (34%), entre os 
moradores da região Nor-
deste (34%) e entre os que 
aprovam o Governo Bolso-
naro (46%).

No último fim de semana, 
o Brasil atingiu o patamar de 
mais de 50 mil mortos por 
Covid-19. Quando questio-
nados sobre o tema, 54% 
avaliam que o país não fez o 
que era necessário para evi-
tar esse número, 23% ava-
liam que o país fez o que era 
necessário para tentar evitar 
esse número e 19% avaliam 
que nada que o país fizesse 
evitaria essa quantidade de 
óbitos por Covid-19. Uma 
parcela de 5% não opinou.

A percepção que o país 
não fez o que era necessário 
a fim de evitar essa tragédia 
cresce conforme aumenta o 
grau de instrução e a renda 
familiar mensal do entre-
vistado. O índice é tam-
bém mais alto entre os que 
reprovam a administração 
Bolsonaro (74%) e entre os 
que avaliam que a situação 
da pandemia se agrava no 
país (62%). Já a percepção 
que o país fez o que era 
necessário para evitar esse 
número de mortos por Co-
vid-19 alcança índices mais 
altos entre os moradores de 
região Sul (30%), entre os 
que avaliam que situação 
da pandemia está melho-
rando (34%) e entre os que 
aprovam a gestão Bolsona-
ro (37%).

Diante desses resultados, 
fica claro que se o presidente 
Bolsonaro quiser se manter no 
cargo e à frente da Presidência 
da República, ele terá de mu-
dar completamente o seu dis-
curso e sua forma truculenta 
de ser e de agir. Uma mudança 
de 360º. De nada adianta dar 
tímidos sinais de trégua, em 
um dia, com o Legislativo e 
o Judiciário, e no dia seguinte 
começar a batalha, disparar a 
artilharia outra vez. Essa bi-
polaridade administrativa é 
absolutamente terrível, nociva 
e destrutiva para o Brasil.

Prova dessa fragilidade é, 
dentre tantos outros aspectos, 
o posicionamento de 15 paí-
ses europeus que não permi-
tem a entrada de brasileiros 
em seus territórios, por causa 
da ausência de uma política 
efetiva no combate ao corona-
vírus. Isso sem falar no abalo 
com as relações comerciais e 
políticas com a China. Um ve-
xame internacional.

Enquanto isso, Fabrício 
Queiroz está preso; sua mu-
lher está foragida; o advo-
gado Frederick Wassef saiu 
da defesa de pai e filho; não 
há ministro da Educação, 
o professor Carlos Alberto 
Decotelli mais pareceu a vi-
úva Porcina, de Roque San-
teiro, de Dias Gomes, aquela 
que foi sem nunca ter sido, 
ficou cinco dias no MEC; a 
Saúde continua com um in-
terino; Márcio Frias assumiu 
a Cultura e não disse a que 
veio; mais de 40 pedidos 
de impeachment repousam 
nas gavetas do presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia; a diplomacia 
brasileira é vergonhosa; os 
partidos não se unem em de-
fesa do Brasil; uma procura-
dora chega a Curitiba e, sem 
mais nem menos, sem dizer 
claramente o que desejava 
aos colegas, quer saber sobre 
os meandros da Operação 
Lava Jato… e por aí segui-
mos diante de tantas estupe-
fações. Mas até quando?

Bom, nem tudo está per-
dido. Pelo menos, Gilberto 
Gil comemorou o seu ani-
versário de 78 anos, sendo 
vivamente homenageado, 
mesmo que virtualmente, 
por milhares de amigos e 
fãs. Aplausos.

q   Paulo Alonso
Jornalista.

Uma empresa é fruto de 
uma dinâmica aspiracional, 
algo que entregue valor. 
Muito se fala em resultados, 
lucro, Ebitda... isto é conse-
quência de algo com alma. 
Por vezes, somos procurados 
para reestruturar algo. Isto é 
possível? Sim, sempre, des-
de que a alma não seja pe-
quena, você já deve ter escu-
tado esta frase.

Todo negócio deve bus-
car, incessantemente, um va-
lor. Não é quantidade. Quan-
tas vezes você não foi a um 
restaurante que entrega pra-

tos, os mesmos, poucos, de 
forma única? Quantas vezes 
você não entrou em um site 
ou até mesmo em loja física, 
apenas querendo que alguém 
entenda o que deseja e ofere-
ça o simples, o útil. Voltando 
ao prato, por vezes, procu-
ramos algo básico, o “pre-
tinho” básico que todas as 
mulheres usam, e não somos 
compreendidos.

O negócio é uma cons-
tante busca pela entrega de 
valor, não existe perfeição, 
porém quando nos depara-
mos com ele, rapidamente 

plugamos, plug & play, que 
tanto se fala. Esta é uma 
atitude que se constrói dia-
riamente, nunca termina, é 
a busca do aprimoramento 
contínuo.

Na maioria das vezes, 
próximo aos 15 anos, come-
çamos a pensar na escolha 
de uma profissão. Muito se 
escuta, o que dá muito di-
nheiro? No entanto, como 
sabemos, isto é consequ-
ência da paixão por algo. 
Aquilo que visceralmente se 
entrega, sem pensar, apenas 
natural.

Assim são as empresas, 
lugares de valor, paixão, en-
trega. Os resultados, claro, 
vêm de forma natural, embo-
ra com muita transpiração. A 
aspiração ocorre pela inten-
sidade, transpiração, pelo 
movimento, não apenas pelo 
pensamento, pela ideia. Por 
isso também falamos tanto 
da execução estratégica, é 
aquilo que fazemos com a 
alma e de grande valor.

No dia a dia que vivemos 
com as empresas, vemos 
diversos casos de suces-
so, casos de alma. O Brasil 

é maravilhoso, todos nós 
construímos o que vivemos 
todos os dias. Não, as em-
presas não são perfeitas, mas 
as almas fazem a diferença 
e, sem nenhum esforço, o 
cliente reconhece, percebe, 
rapidamente.

Por isso que a pergunta 
que sempre é feita, meu ne-
gócio tem como melhorar 
os resultados? Claro, pois 
os negócios que aí estão e 
prosperarão, são negócios de 
alma, valor, grande entrega. 
Prefiro não me referir a ne-
nhum case, até porque, no 

Brasil, temos inúmeros.
Somos destaques em vá-

rios mercados agro (um dos 
maiores no mundo / líderes 
em várias frentes), moda (5º 
no mundo), saúde (8º-9º no 
mundo, alguns mercados 
top5), tecnologia (basta ver-
mos os investimentos contí-
nuos), enfim, se somos gran-
des é porque temos grandes 
empresas, empresas de va-
lor. E claro, sempre pode-se 
fazer melhor.

q   Rogério Vargas
Sócio-diretor da Auddas.
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Boleros do mundo
O ex-dentista George Patiño, nascido na Bolívia e que 

faleceu recentemente, será homenageado com um docu-
mentário. Ele deixou o Brasil, sua família e a carreira e 
se radicou nos EUA, onde se tornou um ícone do bolero. 
O projeto, coordenado por seu filho, o jornalista George 
Berkeley Patiño, está sendo desenvolvido na plataforma 
kickante, através de um financiamento coletivo, no valor 
de R$ 220.000.

Comida árabe
Ex-agente de viagens e hoteleiro e um dos maiores 

destaques do carnaval carioca, Nabil Samir Habib está 
atualmente se dedicando às comidas árabes. Conta com a 
consultoria técnica de sua mãe, Elisabette Habib, conhe-
cida pelos quitutes quando gerenciava o Bar do Samir, na 
Galeria Alaska, que pertenceu ao pai de Nabil. Para apri-
morar a comida, contrataram uma colaboradora síria que 
ajuda na preparação dos quibes, esfihas, pasta de ber-
injela, coalhada e kaftas. As entregas são feitas na Zona 
Sul de sexta a domingo.

Empresa finlandesa se instala no Brasil
Com o apoio da FinnCham – Câmara de Comércio e 

Indústria Brasil–Finlândia, presidida por Sérgio Cham-
one, que também é cônsul honorário da Finlândia no 
Rio de Janeiro, está chegando ao Brasil a empresa fin-
landesa ARCDIA International Oy, através de uma par-
ceria com o consórcio brasileiro Health Finland Team. 
Traz o sistema marPOC test system, que permite fazer 
diagnósticos rápidos e precisos para infecções agudas, 
como Covid-19 e mais 11 patogenias.

Relatos da pandemia
Produzido por Fábio Rocha, a Associação dos Em-

baixadores de Turismo do RJ lança na segunda quinzena 
o vídeo Relatos da Pandemia. A ideia é mostrar como 
alguns embaixadores conseguiram se reinventar e como 
puderam se adequar ao período de confinamento. Entre 
eles estão Cicero Gomes, Vanda Klabin, Viviane Fer-
nandes, Bernadete Simonelli, Philippe Seigle, Yvonne 
Bezerra de Mello e Davi Bispo.

Au Revoir
A atual cônsul-geral do Canadá, no Rio, Evelyne 

Coulombe, deixou o Rio de Janeiro. Desenvolveu um 
importante trabalho em prol da divulgação de seu país 
e esteve sempre engajada em trabalhos no Rio, que 
contemplaram a diversidade e a luta de grupos minori-
tários. Apaixonada pelo Rio, desfilou no Carnaval e foi 
nomeada Embaixadora do Turismo do RJ. Seu sucessor 
chega em setembro.

Ginastica olímpica
Presidente da Federação de Ginastica do Estado do 

Rio, Bruno Chateaubriand tem usado toda sua criativi-
dade para estimular o esporte durante a pandemia. Aca-
ba de realizar uma competição de trave de equilíbrio em 
casa, para as pequenas atletas, online, no Instagram, em 
que o júri foi o próprio público.

Exportativo
Com as fronteiras fechadas para brasileiros na Eu-

ropa e nos EUA, as grandes operadoras de exporta-
tivo estão lançados produtos nacionais. Um exemplo 
de sucesso é a Nice Via Apia Turismo, que lançou em 
live o natal em Gramado com a família do cantor Cris-
telo e obteve 10 reservas com sinal pago durante a 
transmissão.

Lisboa
Com o aumento de casos de infectados de coro-

navírus, Lisboa resolveu adotar medidas urgentes de 
lockdown para conter a doença. Portugal tem sido um 
exemplo de eficácia no controle do vírus. Na região 
norte do país, Porto e arredores, a situação está con-
trolada.

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

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

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 ad-
ministração 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 es-
pecial 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 Fon-
seca Rudge e Pedro Henrique Chermont de Miranda

Empresas terão R$ 15,1 bi e 
agricultura familiar R$ 3,6 bilhões 
Distribuição 
dos recursos 
para o plano 
agropecuário 
2020/2021

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 

disponibilizará R$ 20,4 
bilhões destinados ao Pla-
no Agrícola e Pecuário 
2020/2021. Em parceria 
com o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), serão 
aplicados R$ 15,1 bilhões 
em programas na agricul-
tura empresarial e R$ 3,6 
bilhões naqueles voltados 
para a agricultura familiar, 
além de R$ 1,7 bilhão em 
programas destinados ao 
setor próprio do banco. 

De acordo com a institui-

ção, houve redução das taxas 
de juros anuais, proporciona-
dos por meio da equalização 
do Tesouro Nacional, que 
estarão entre 4,5% e 7,5% 
ao ano na linha empresarial 
e entre 0,5% e 4% ao ano.  
O Plano, anunciado nesta 
quinta-feira, já entrou em 
vigor, e terá duração até 30 
junho de 2021. Este ano, o 
total destinado a agricultura 
empresarial será 17% maior 
em relação ao direcionado 
na vigência anterior e 6% 
acima daquele destinado a 

agricultura familiar. As li-
nhas disponíveis e suas con-
dições estão no site do BN-
DES.

No Plano 2020/2021, as 
cooperativas do setor serão 
contempladas com oferta 
de R$ 1,5 bilhão por meio 
do Procap-agro e R$ 1,4 bi-
lhão através do Prodecoop. 
Também serão estimuladas 
práticas inovadoras e susten-
táveis, com orçamentos de 
R$ 1 bilhão (Inovagro) e R$ 
1 bilhão (ABC), respectiva-
mente.

Municípios sugerem financiamento para pagamento de precatórios
O presidente da Confedera-

ção Nacional dos Municípios 
(CNM), Glademir Aroldi, 
disse nesta quinta-feira que 
a aprovação de uma linha de 
crédito por instituições finan-
ceiras dispostas a financiar o 
pagamento de precatórios mu-
nicipais poderia injetar mais 
de R$ 40 bilhões na economia 
brasileira, ajudando a mitigar 
as consequências da pande-
mia da covid-19.

“Os municípios têm uma 
dívida de R$ 40 bilhões com 
precatórios”, explicou Arol-
di ao participar de audiência 
pública no Congresso Na-
cional. “Se conseguíssemos 
uma linha de crédito para 
financiarmos isto com as 
instituições financeiras, os 
municípios iriam buscar este 
recurso, chamar o credor 
e efetuar os pagamentos”, 

acrescentou o presidente da 
confederação.

“As pessoas que aguar-
dam por estes pagamentos 
poderiam tratar da sua saúde, 
comprar eletrodomésticos, 
reformar suas casas, adquirir 
um imóvel, enfim, usar este 
recurso conforme suas neces-
sidades. E os municípios não 
teríamos mais que enfrentar 
os sequestros (de bens) das 
contas municipais que atin-
gem, inclusive, recursos da 
Saúde; valores que estão lá 
para serem usados com trans-
porte escolar e merenda e que 
são sequestrados (com ordem 
judicial) para o pagamento de 
precatórios”, disse.

Aroldi lembrou que uma 
Emenda Constitucional 
aprovada há três anos, a EC 
nº 99/2017, estabeleceu que, 
no prazo de seis meses, a 

União deveria passar a ofe-
recer linha de crédito para 
ajudar os municípios a quita-
rem seus títulos precatórios.

“E não é dinheiro do Or-
çamento. A União não colo-
caria nada (nenhum centa-
vo). Só provocaria a Caixa, 
o Banco do Brasil, e institui-
ções privadas, a colocarem 
linhas de crédito à disposi-
ção (das prefeituras) para 
fazer frente a esta situação”, 
disse o presidente da CNM, 
acrescentando que a medida 
“facilitaria um pouco a vida 
dos gestores” municipais.

Aroldi disse ainda que a 
pandemia agravou a situa-
ção financeira dos municí-
pios, ampliando a demanda 
por serviços assistenciais e 
reduzindo a arrecadação de 
tributos. Embora a União ve-
nha liberando bilhões de re-

ais em recursos para a Saúde 
- inclusive para pagamento 
de salários dos profissionais 
da área – e recompondo o 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), o presi-
dente da CNM diz acreditar 
que, “se nada mais acontecer 
a partir de setembro, vamos 
viver um verdadeiro caos nas 
finanças municipais”, com a 
grande maioria dos municí-
pios atrasando o pagamento 
de salários de servidores e de 
serviços contratados.

Aroldi disse que os pre-
feitos estão particularmente 
preocupados com o aumento 
dos gastos com assistência 
social – setor para o qual, se-
gundo ele, o governo federal 
se comprometeu a repassar 
R$ 2,5 bilhões, dos quais, 
ainda segundo ele, R$ 1,3 bi 
já foram liberados.

AL perderá um terço do emprego 
formal e um quarto do PIB

Comércio atacadista e va-
rejista, as atividades comuni-
tárias sociais e pessoais, ho-
téis e restaurantes, atividades 
imobiliárias, empresariais e de 
aluguel, e as manufatureiras 
são os setores mais fortemente 
afetados pela crise econômica 
decorrente da pandemia de 
Covid-19 e responsáveis por 
mais de um terço do emprego 
formal e um quarto do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) da 
América Latina e do Caribe.

A informação consta em 
novo estudo divulgado nesta 
quinta-feira pela Comissão 
Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal). 
Apenas um quinto do empre-
go e do PIB são gerados em 

setores que serão afetados de 
forma moderada. O relató-
rio especial Covid-19 N⁰ 4 
“Setores e empresas diante 
da Covid-19: emergência e 
retomada” foi apresentado 
pela secretária-executiva do 
organismo regional, Alicia 
Bárcena, em coletiva de im-
prensa virtual realizada em 
sua sede em Santiago, Chile. 
A Cepal estima que serão fe-
chadas mais de 2,7 milhões de 
empresas formais na região, 
das quais 2,6 milhões micro-
empresas. Isso irá gerar uma 
perda de 8,5 milhões de em-
pregos, sem incluir as redu-
ções de empregos promovidas 
pelas empresas que continua-
rão a operar.

Governo desestimula ensino 
da linguagem para surdos

O rastro de estragos à edu-
cação deixado por Abraham 
Weintraub a cada dia deixa um 
obstáculo de grande impacto 
aos direitos sociais. O ex-mi-
nistro da Educação mandou 
cortar uma verba de R$ 10 
milhões destinada ao Institu-
to Nacional de Educação de 
Surdo (Ines). Trata-se uma 
das principais conquistas da 
comunidade surda em luta ao 
lado do Decreto 5.626/2005 e 
da Lei n. 10.436/2002 que re-
conhecem a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) no ensino e 
aprendizagem dos surdos, ou 
seja, regulamentam o ensino 
bilíngue no país.

O Ines, localizado no Rio 
de Janeiro, tem relevante im-

portância por ser o principal 
responsável pela educação de 
Libras no Brasil, onde exis-
tem mais de 10 milhões de 
surdos. Mais uma vez o atu-
al governo se vale do estado 
crítico provocado pela Co-
vid-19 para detonar medidas 
de profunda impropriedade, 
como esta no meio, no mo-
mento em que o país se apro-
ximava do pico da pandemia. 

Mesmo fazendo uso cons-
tante desse importante meio 
de comunicação, o governo 
corta verbas impedidno a 
luta dos surdos pelo ensino 
bilíngue em escola ou classe 
com professores e interpre-
tes de Libras qualificados e 
bem remunerados.
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Câmara do Rio suspende  
cobrança da TUAP

Depois de muita discussão, os vereadores cariocas 
suspenderam a cobrança da Taxa de Utilização de Área 
Pública (TUAP) nos meses maio abril e junho e enquanto 
durar a pandemia do coronavírus. O prefeito Marcelo 
Crivella tinha vetado o projeto de lei, que garantia a 
suspensão, de autoria dos vereadores Rosa Fernandes 
(PSC), Reimont (PT) e Rafael Aloisio Freitas (Cidadania). 
A taxa é paga por restaurantes com mesas e cadeiras sobre 
as calçadas, trabalhadores informais e pequenos 
empresários que se utilizam do espaço público. O líder do 
governo, vereador Dr. Jairinho (SD), usou de todos os 
recursos para evitar a derrubada do veto, mas foi derrotado.

Fim da cobrança por período curto no Pátio Legal
O deputado Coronel Salema (PSD) defende a suspensão 

da cobrança de diária de estadia de veículos automotores 
recolhidos ao depósito (Pátio Legal) quando os 
proprietários retirá-los no mesmo dia do recolhimento. O 
parlamentar considera um abuso a cobrança de diária 
quando o veículo permanece por apenas algumas horas no 
depósito. Para ele, nesses casos, a taxa de reboque e a 
multa pela infração que gerou a remoção do veículo já são 
punições suficientes aos proprietários de veículos.

Renovação automática do Vale Social
Beneficiários do Vale Social, que assegura gratuidade 

nos transportes públicos para pessoas com deficiência e 
portadoras de doenças crônicas que estejam em tratamen-
to, terão o cartão automaticamente renovado enquanto 
perdurar a calamidade pública decorrente da Covid-19 no 
Estado do Rio de Janeiro. É o que assegura a Lei 
8.908/2020, assinada pelo deputado Carlos Minc (PSB) e 
outros 31 deputados estaduais e sancionada pelo governa-
dor Wilson Witzel.

Vacinação de cães e gatos
A vacinação anual de cães e gatos pode voltar no Estado 

do Rio. Há dois anos o Governo Federal suspendeu a 
campanha anual de vacinação contra a raiva animal para 
cortar gastos. O deputado Dionísio Lins (PP) acha impor-
tante a volta da vacinação como forma de prevenção da 
doença e quer que o Governo do Estado assuma a atribui-
ção. Para isso, ele apresentou projeto na Alerj que garante, 
por lei, a volta das campanhas de vacinação. O projeto 
ainda precisa ser aprovado em plenário e sancionado pelo 
governador antes de entrar em vigor.

Canal para denúncias de violência contra idoso
Preocupado com o aumento nas estatísticas de violência 

contra idosos durante o período de isolamento social, o 
deputado Marcelo Cabeleireiro está defendendo a criação 
de um serviço telefônico para receber denúncias contra 
esse tipo de crime. Pelo serviço, as denúncias seriam 
cadastradas, selecionadas e averiguadas com mais 
eficiência. A negligência, o abandono e a violência física, 
psicológica ou emocional são, segundo o deputado, os 
tipos mais comuns de crimes contra os idosos.

Lei proíbe descontos do auxílio emergencial
Os bancos e as instituições financeiras no Estado do Rio 

de Janeiro estão proibidos de efetuar descontos ou com-
pensações do valor do auxílio emergencial depositado em 
conta-corrente ou conta social pelo Governo Federal. É o 
que determina a Lei 8.917/2020, sancionada esta semana, 
de autoria da deputada Rosane Felix (PSD), com coauto-
ria de outros 34 deputados estaduais.

Coronel Salema

Carlos Minc

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
(“Companhia”)

CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Edital de Convocação. Ficam convocados os senhores acionistas da 
SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A. a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada na sede da 
Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 
1.400, loja 250, parte, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401, às 10:00 
horas do dia 13/07/2020, a fim de deliberaram sobre a seguinte ordem do dia:  
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, 
relativos ao exercício findo em 31/12/2019 (“Exercício 2019”); (ii) aprovar a 
destinação do resultado do Exercício 2019; (iii) fixar a remuneração global anual 
dos membros da administração da Companhia, para o exercício de 2020; e  
(iv) eleger os membros do Conselho Fiscal. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
(i) Rerratificar a Ata de Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 06/04/2020, 
tendo em vista erro material constante na deliberação “6.3”, para fazer constar 
a correta remuneração mensal dos membros do conselho fiscal em exercício;  
(ii) Alterar o inciso VI, do § 10º do artigo 8º do estatuto social da Companhia para 
garantir que a redação do estatuto social esteja em conformidade com a redação 
do acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia; (iii) Alterar o artigo 9º do 
estatuto social da Companhia com o objetivo de criar o cargo de Diretor Presidente 
da Companhia; e (iv) Consolidar o estatuto social da Companhia de forma a 
refletir as alterações acima indicadas. Os documentos e informações obrigatórias 
estarão à disposição dos acionistas para consulta, conforme previsto na lei, e 
que são necessárias para melhor entendimento das matérias acima, disponível 
na sede social da Companhia. Será necessário que os acionistas apresentem 
documentos para comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para 
que sejam admitidos às assembleias. O acionista pessoa jurídica deverá estar 
representado por seu representante legal. Observadas as restrições legais, os 
acionistas poderão ser representados na assembleia por mandatário, devendo, 
neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de 
identidade do mandatário. Rio de Janeiro, 02/07/2020. A Diretoria.

Cariocas sofrem com problemas das 
concessionárias de transportes

Transtornos nos trens, bar-
cas e outros modais de um 
lado, perdas milionárias de 
receita do outro. Este foi o 
quadro observado na audiên-
cia pública da Comissão de 
Transportes da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), nesta 
quinta-feira. “A comissão re-
cebeu muitas denúncias de 
passageiros do Rio, por isso 
trouxemos o assunto para dis-
cussão. As empresas foram 
cruéis quando tiveram que 
adaptar o serviço na pande-
mia para equilibrar as recei-
tas. No entanto, a qualidade 
dos serviços ficou aquém do 
necessário para o bom atendi-
mento da população”, afir-
mou o presidente da comis-
são, deputado Dionísio Lins 
(PP). De acordo com os re-
presentantes das concessio-
nárias, as perdas podem ser 
superiores a R$ 200 milhões.

Segundo o presidente da 
Supervia - companhia opera-
dora de serviço ferroviário do 
Rio -, Antonio Carlos San-
ches, de março a junho a em-
presa teve uma queda nas re-
ceitas de 65%, o equivalente 
a R$ 105 milhões. A perda 
teria resultado, entre outros 
problemas, na junção dos ra-
mais de trens de Deodoro e 
de Santa Cruz, no início de 
junho. Desde o dia 8 de ju-
nho, o ramal exclusivo para 
Deodoro deixou de funcio-
nar, e o expresso de Santa 
Cruz passou a ser parador e 
vem acumulando passageiros 
das zonas Oeste e Norte. O 
deputado Jorge Felippe Neto 
(PSD) questionou os repre-
sentantes da SuperVia quanto 
ao serviço encerrado. “As 
viagens que demoravam 40 
minutos estão levando 1h30. 
Isso não pode continuar as-
sim”, criticou.

A deputada Lucinha 
(PSDB) lembrou que sem o 
trem expresso para Santa 
Cruz, o passageiro precisa 
passar por 34 estações antes 
de chegar no ponto final. 
“Sou usuária do trem e vejo 
como esse descaso da con-
cessionária com a população 
é antigo. Agora ficou ainda 
maior”, afirmou a parlamen-
tar. Em resposta, Sanches ar-
gumentou que a Supervia 

perdeu 30 milhões de passa-
geiros desde março, afetando 
o caixa e provocando redu-
ção no quadro de pessoal. 
“Tivemos que suspender o 
contrato de 500 funcionários, 
fora os 2.000 profissionais 
que eram do grupo de risco, 
entre eles muitos maquinis-
tas, que estão afastados. Se 
continuarmos assim não tere-
mos nem condições de operar 
por muito tempo”, afirmou.

A concessionária também 
alegou que as alterações fo-
ram feitas com base em estu-
dos técnicos e que vem mo-
nitorando a questão da su-
perlotação, mas que a taxa 
de ocupação dos trens está 
abaixo dos 50% determina-
dos pelo governo durante a 
pandemia. Disse também 
que com o novo planejamen-
to operacional, está garantin-
do 522 mil lugares a mais 
por dia, nas composições, 
em dias úteis. Porém, para o 
deputado Waldeck Carneiro 
(PT), a resposta da Supervia 
não foi convincente. “Isso 
não condiz com o que é visto 
na ponta, pela população. É 
preciso que o usuário seja 
tratado com respeito. O tem-
po aumentou de maneira 
vertiginosa e eu insisto que 
esse tipo de mudança não 
pode ser feita apenas da 
perspectiva da concessioná-
ria”, argumentou o petista.

A SuperVia também sus-
pendeu, em abril, a operação 
da linha de Guapimirim. A 
medida foi determinada pelo 
Governo do Estado através 
do decreto 47.012/20. Segun-
do o secretário de Estado de 
Transporte, Delmo Pinho, a 
decisão foi tomada como me-
dida preventiva ao Covid-19. 
Ele também explicou que 
com a redução do número de 

passageiros, que chegava a 
900 por dia, a concessionária 
se viu impossibilitada de con-
tinuar o serviço naquele 
período.”Saímos dessa reu-
nião com o compromisso de 
tentar pelo menos um retorno 
parcial do funcionamento 
dessa linha. É inegável que a 
concessionário precisa pres-
tar um serviço de qualidade 
para o usuário, mas dentro 
desse cenário de redução de 
orçamento, fica ainda mais 
complicado manter a opera-
ção normal do serviço e isso 
precisa ser compreendido”, 
frisou Delmo. O ramal de 
Guapimirim tem 40 km, 14 
estações e transportava uma 
média de 2.500 passageiros 
por dia, de acordo com a Su-
perVia.

Barcas

Problemas na CCR Barcas, 
empresa que detém a conces-
são dos serviços aquaviários 
no Estado do Rio, também 
foram pauta da reunião. Os 
deputados lembraram que 
diante da pandemia do coro-
navírus, alguns serviços nas 
linhas foram alterados e a li-
nha de Charitas está inope-
rante.

Segundo a representante 
do setor de relações Institu-
cionais da CCR Barcas, Pau-
la Magalhães, a empresa 
opera com uma perda de de-
manda e receita na ordem de 
85% e por isso a redução do 
número de viagens. De acor-
do com a empresa, estima-se 
que até o final do ano a CCR 
terá uma queda no fatura-
mento de R$ 100 milhões. 
“A concessionária já amar-
gava uma perda anual de 
mais de R$ 50 milhões. Po-
rém o cenário ficou ainda 

mais grave. Fizemos hoje os 
cálculos de projeção de gas-
to líquido operacional para 
esse ano e já chega a uma 
perda 100% maior do que a 
prevista no início do ano”, 
informou Paula.

A representante ainda lem-
brou que a empresa vem 
cumprindo com toda a legis-
lação imposta. “Mantemos 
todos os protocolos de fun-
cionamento exigidos, inclusi-
ve a utilização dos kits de 
EPI’s dos funcionários e dis-
penser para o álcool gel em 
todas as estações e embarca-
ções. Vale lembrar também 
que fazemos uma desinfec-
ção contínua das embarca-
ções usando pulverizadores”, 
esclareceu Paula.

No entanto, para a morado-
ra de Paquetá, Ialê Braga, a 
qualidade do serviço ainda 
deixa a desejar. Ela destacou 
que moradores da Ilha en-
frentam há anos problemas 
com a empresa e que no perí-
odo de pandemia isso se 
agravou. “Os moradores de 
Paquetá dependem das bar-
cas e somos sempre jogados 
para escanteio pela empresa. 
Tivemos uma redução de 
30% da nossa frota e ainda 
temos que pegar embarca-
ções lotadas e precárias”, de-
sabafou Ialê. Em resposta, 
Paula citou que a estação 
conta com um sistema de tra-
vamento automático das role-
tas que impossibilita a super-
lotação nas embarcações. “Só 
transportamos o número de 
passageiros que a legislação 
permite, nunca o excedente. 
Em suma, a concessionária 
cumpre a risca todos as cláu-
sulas do nosso contrato, in-
clusive a quantidade de em-
barcações”, concluiu a repre-
sentante.

Rio reabre bares e restaurantes, Califórnia fecha
Após 100 dias com as por-

tas fechadas ou trabalhando 
apenas com entregas e retira-
das, por causa das medidas 
restritivas impostas para 
conter a pandemia de Co-
vid-19, lanchonetes, bares e 
restaurantes do Rio de Janei-
ro estão autorizados a rea-
briu nesta quinta-feira com 
restrições de horário até as 
23h e lotação de até 50%, 
mantendo a distância de dois 
metros entre as mesas.

Segundo o Sindicato de 
Bares e Restaurantes (Sin-
dRio), o setor enfrenta gra-
ves consequências da pande-
mia. Ainda de acordo com o 
SindRio, apenas em abril 
foram fechadas 18.925 va-
gas de emprego no estado, 
sendo 11.541 na capital. No 
Brasil, foram 83.892 postos 

de trabalho formal a menos 
em bares e restaurantes, se-
gundo o sindicato. A estima-
tiva até meados de junho era 
de 27.500 pessoas demitidas 
do setor do Rio.

A entidade destaca que, 
em maio de 2020, o reco-
lhimento de Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) na ativi-
dade de bares e restauran-
tes caiu 83,5%, na compa-
ração com maio de 2019, 
reflexo da queda brutal no 
movimento e no faturamen-
to. Em abril, o recuo foi de 
70,2%.

“O faturamento estimado 
do setor no estado do Rio foi 
de R$ 156,3 milhões, com 
retração de R$ 788,3 mi-
lhões na comparação com 
maio de 2019. Nos primeiros 

cinco meses do ano, na com-
paração com igual período 
de 2019, o faturamento das 
empresas do setor caiu 
31,6% (-R$ 1,6 bilhão)”, in-
formou o SindRio.

Durante o período de res-
trições, 60% dos estabeleci-
mentos do Rio continuaram 
operando com serviços de 
entrega e retirada. Segundo 
o SindRio, 40% das empre-
sas tiveram redução de fatu-
ramento entre 50% e 80% e 
46,6% ficaram sem fatura-
mento nenhum, com as por-
tas fechadas.

O sindicato alerta que mais 
de mil estabelecimentos na 
capital anunciaram que não 
irão reabrir e que, sem auxí-
lio governamental, um terço 
dos bares e restaurantes pode 
fechar definitivamente até o 

fim do ano. Segundo pesqui-
sa do SindRio em abril, 82% 
dos empresários do setor não 
tiveram acesso a linhas de 
crédito; 62% tiveram seus 
pedidos de crédito negados; 
e 20% fizeram empréstimos 
com familiares e amigos 
para continuar operando. 
Quanto às demissões, em 
abril 9,5% dos entrevistados 
já tinham demitido mais de 
70% do seu quadro; 7,9% 
demitiram entre 50% e 70%; 
e 43,9% não tinham feito de-
missões. Sobre a suspensão 
de contratos autorizada por 
lei, 29,6% das empresas ti-
nham usado o recurso extra-
ordinário para mais de 70% 
dos funcionários e 10,6% 
suspenderam temporaria-
mente entre 50% e 70% do 
quadro.
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ADRs da Petrobras podem 
subir 77% em 12 meses

Os American Depositary Receipts da Petrobras, ne-
gociados na Bolsa de Nova York, podem ter valorização 
de 77% nos próximos 12 meses, caso a pandemia de 
coronavírus permaneça como está e o Brasil e o mundo 
não enfrentem uma segunda grande onda de contágios. 
A avaliação é do Credit Suisse, que em relatório envia-
do aos clientes nesta quinta-feira recomenda a compra 
de tais títulos. O banco elevou o preço-alvo dos ADRs 
de US$ 14 para US$ 15 e reiterou a recomendação de 
outperform (desempenho esperado acima da média do 
mercado) para o papel, que fechou o pregão de ontem 
cotado a US$ 8,515. No documento consta que os efei-
tos da crise não foram tão profundos, nem tão prolonga-
dos, quanto todos temiam no começo. Assim, o banco 
ajusta suas projeções, principalmente para o preço do 
petróleo e para a produção da Petrobras em 2020, para 
refletir a realidade menos severa.

Os analistas do Credit Suisse, que consideram a pos-
sibilidade de uma maior produção neste ano e a cotação 
do barril de petróleo em nível mais elevado, estabelece-
ram o preço de US$ 41 em 2020 e US$ 50 em 2021, o 
que permitirá um avanço de 41% no Ebitda deste ano e 
de 10% no próximo. Assim, as iniciativas para o corte 
de Opex (despesas operacionais) e também de Capex 
(investimentos em bens de capital) dentro de uma re-
alidade de menor geração de caixa deveriam ser vistas 
como um ótimo sinal. Além disso, os índices de uti-
lização das refinarias também se mostraram bastante 
resilientes.

Volume de combustíveis não aumentará
Os analistas, de uma hora para outra, passaram a con-

siderar que, num cenário de curto prazo, no Brasil será 
mais difícil o aumento de volumes de combustíveis, re-
duzindo as estimativas deste ano e prevendo uma queda 
de 3% no próximo, quando anteriormente esperavam 
crescimento de 1%. Isso, no entanto, não significa que se 
tornaram pessimistas, pois sabem que à medida em que 
a quarentena for mais flexibilizada, o segmento deve es-
tar entre os primeiros a se beneficiar, pois a demanda por 
diesel tem melhorado significativamente, já estando em 
90% da média diária dos níveis pré-Covid, enquanto ai-
nda existe bastante espaço para recuperação de volume de 
combustíveis leves, que sofreram redução de 30% a 40% 
durante a pandemia. 

O Bradesco BBI revisou o setor e manteve a reco-
mendação de compra para as ações da BR Distribuidora, 
com objetivo em R$ 28, e da Ultrapar, com preço-alvo el-
evado de R$ 21 para R$ 23. A preferência é pelas ações da 
BR Distribuidora, cujo balanço estará em melhor situação 
e por ter melhor expectativa de crescimento de lucro por 
ação em 2021.

Cade obriga Hypera a vender Neocopan
A superintendência do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica viu com preocupação o aumento 
na concentração do segmento do mercado de anties-
pasmódicos combinados com analgésicos. Por essa 
razão, o Cade apesar de ter recomendado a aprovação, 
estabeleceu como condicionante a venda de um dos 
medicamentos da Hypera que, no ano passado, comprou 
diversos ativos da Boehringer Ingelheim por R$ 1,3 
bilhão, entre eles as marcas Buscopan e Buscofem. O 
interessante é que o parecer anterior da superintendên-
cia-geral do Cade não viu risco de concentração no seg-
mento de analgésicos isentos de prescrição médica, por 
considerar que não chegaria a 30%. Porém, a Hypera, 
nesse segmento, atuava com o Neocopan Composto. 
Agora, para evitar danos a concorrência, o Conselho 
recomendou a venda dessa marca, e a Hypera já a ne-
gociou para a Neoquímica. O ato de concentração será 
agora analisado pelo tribunal da autarquia.

Anima vai pagar até R$ 174 mi pela Insegnare
A aquisição de 50,01% da Insegnare Educacional, 

mantenedora da UniFG, de Guanambi (BA), pelo valor 
de R$ 57,5 milhões é uma operação estrategicamente 
complementar e financeiramente atraente. A aquisição 
da UniFG foi mais uma etapa positiva no aumento do 
foco da Anima na vertical da escola de medicina, se-
gundo a avaliação dos analistas do Itaú BBA. O interes-
sante é que essa merreca poderá chegar a um elevado 
valor, pois a Anima Holding já pagou R$ 20 milhões; 
uma parcela de R$ 26 milhões será quitada em dez dias 
úteis contados a partir de assembleia da compradora e, 
por último, R$ 11,5 milhões em dez dias úteis após a 
apresentação, pelos vendedores, do balanço auditado do 
mês de junho deste ano. Porém, outros valores serão 
pagos de acordo com resultados futuros e mais uma par-
cela referente a 4,99% do capital da UniFG que será 
utilizado, entre outras itens, para o pagamento de divi-
dendos aos vendedores. Com isso, o valor da aquisição 
pode chegar a R$ R$ 174 milhões.

IRB: para quem tem nervos fortes
Após três sessões de ganhos pela expectativa dos resul-

tados, as ações do IRB abriram em queda, de até 5,54%, 
entraram em leilão e viraram para alta acima de 4%. Con-
tudo, minutos depois, voltaram a cair e de tarde perderam 
mais de 10%.

BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ. 31.597.552/0001-52

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam os Srs. Acionistas, convidados a compare-
cerem dia 10.07.2020, em nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º 
andar, as 9 horas, em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
eleição de diretoria; 2) Assuntos de interesse geral. RJ, 02/07/2020 a Diretoria.

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.

Campos Neto diz que recuperação 
econômica começou em ‘V’

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, disse que a recupera-
ção da economia brasileira 
começou em “V”. A afirma-
ção, feita nesta quinta-feira, 
reforça a mensagem de políti-
ca monetária de que o espaço 
para queda dos juros básicos 
existe, mas é pequeno. “Nós 
temos espaço, mas não muito 
mais. Está perto de uma taxa 
que a gente entende que se ela 
for sendo reduzida continua-
mente pode gerar efeitos inde-

sejados”, disse ele, em evento 
online promovido pelo jornal 
Correio Braziliense.

Segundo Campos Neto, 
quando cortou a Selic em 
0,75 ponto, à mínima atual 
de 2,25% ao ano, em junho 
o BC já havia aberto a porta 
para nova redução “residu-
al” à frente, condicionada à 
avaliação do cenário. A pró-
xima reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
acontece em 4 e 5 de agosto.

Conforme a Reuters, so-

bre a atividade econômica, 
Campos Neto afirmou nesta 
quinta-feira que as duas últi-
mas semanas de abril foram 
as piores para a economia 
brasileira e que houve recu-
peração a partir do começo 
de maio, dando início a uma 
retomada em “V”.

“E aí a parte de dados em 
tempo real, que é importante 
olhar, a gente começa a ver 
uma melhora mais rápida em 
junho. Então energia, tráfe-
go, arrecadação, volume de 

TED, tudo isso a gente con-
segue ver uma melhora já 
em junho”, disse.

“Então parece que nós 
iniciamos uma recuperação 
que seria um movimento ini-
cial em ‘V’, mas que a gente 
acha que deve suavizar um 
pouco. Ou seja, a gente con-
segue ver que a primeira par-
te da recuperação foi em ‘V’, 
seguindo alguns outros luga-
res do mundo, ao contrário 
de 2008, que a recuperação 
foi mais lenta”, acrescentou.

Cade avalia negócio envolvendo a farmacêutica Hypera 
A Superintendência-Geral 

do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (SG/
Cade) remeteu para análise 
do tribunal da autarquia ato 
de concentração referente 
à aquisição, pela empre-
sa farmacêutica brasileira 
Hypera, do negócio de de-
senvolvimento, fabricação, 
comercialização, marketing, 
distribuição e venda da famí-
lia de produtos Buscopan no 
Brasil – atualmente detido 

pela Boehringer Ingelheim 
International.

O despacho foi assina-
do na última quarta-feira. A 
operação foi notificada em 
13 de março de 2020. O pra-
zo legal para a decisão final 
do Cade é de 240 dias, pror-
rogáveis por mais 90.

De acordo com o pare-
cer da SG/Cade, a operação 
não apresenta problemas 
concorrenciais no merca-
do de analgésicos isen-

tos de prescrição médica 
(over-the-counter). Após 
análise, ficou demonstrado 
que o segmento conta com 
players importantes, mas 
nenhum deles possui posi-
ção de dominância relevan-
te. Além disso, a participa-
ção conjunta das empresas 
que atuam com esse tipo de 
medicamento é inferior a 
30% e não há significativo 
incremento na participação 
de mercado da Hypera em 

um cenário pós-operação.
A Superintendência ava-

liou, no entanto, que o ato 
de concentração tem poten-
cial de gerar concentração 
elevada no mercado de an-
tiespasmódicos combina-
dos com analgésicos. Nesse 
segmento, a Boehringer In-
gelheim oferta atualmente 
os medicamentos Buscopan 
Composto e Buscoduo, en-
quanto a Hypera atua com 
o Neocopan Composto.

Caixa contempla Cartório e ITBI no financiamento da casa própria
A Caixa Econômica incluiu 

os custos de cartório e do Im-
posto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI) no finan-
ciamento da casa própria. Es-
sas despesas chegam a repre-
sentar 5% do valor do imóvel, 
a depender da região, informou 
o banco nesta quinta-feira a 
novidade que já está valendo.
 O banco informou que, desde 
abril, fechou 3 mil contratos em 
um programa piloto para testar 
o novo modelo.

A adesão está disponí-
vel nos novos contratos de 
financiamento imobiliário 
para residências avaliadas 

em até R$ 1,5 milhão. A me-
dida se aplica às operações 
com recursos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS) e também da 
poupança (SBPE).

Dessa forma, quem aderir 
não precisará ter recursos pró-
prios para cobrir os custos car-
toriais e fiscais envolvidos na 
compra de um imóvel, como 
ocorria até agora. A Caixa 
estima que, com isso, seus 
clientes deixarão de pagar R$ 
2,5 bilhões neste ano e R$ 5 
bilhões no ano que vem.

Para viabilizar a medi-
da, procedimentos como o 

registro do imóvel poderão 
ser feitos eletronicamente, 
sem a necessidade de com-
parecimento a um cartório. 
A novidade está disponível 
em 1.356 cartórios em 14 es-
tados, segundo o banco.

Segundo dados apresenta-
dos pelo presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, mesmo 
com o impacto econômico 
da pandemia do novo coro-
navírus, neste ano se observa 
um aumento do volume do 
crédito imobiliário no banco. 
De janeiro a junho, foram R$ 
48,21 bilhões contratados, 
ante R$ 39,6 bilhões no mes-

mo período do ano passado.
“Muita gente aproveita 

esse momento de preços me-
nores”, avaliou Guimarães. 
Ele também apontou a ca-
rência de seis meses para o 
início do pagamento em no-
vos contratos, anunciada em 
abril pela Caixa, como razão 
para o crescimento.

A Caixa também anun-
ciou nesta quinta-feira 
medidas de alívio para as 
construtoras, incluindo a fle-
xibilização de exigências e a 
utilização de recebíveis para 
o pagamento de encargos li-
gados aos empreendimentos. 
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Privatização não deve ser tratada de 
maneira ideológica, recomenda senador
Líder do governo 
no Congresso: 
ambiente atual 
não é favorável 
para venda do BB

Questionado sobre a 
possibilidade de avançar a 
privatização do Banco do 
Brasil, o líder do governo 
no Congresso, senador Edu-
ardo Gomes (MDB-TO), 
disse que qualquer proces-
so de privatização depende 
do ambiente. O momento, 
no entanto, não é favorável 
à venda do banco, lembrou, 
ressaltando que o assunto 
não deveria ser tratado de 
maneira ideológica, pois 
essa é uma armadilha fácil.

“Todas as vezes em que 

se discute privatização de 
empresas públicas fortes, 
tradicionais, como Banco do 
Brasil, como Petrobras, Cai-
xa Econômica e isso ocorre 
num ambiente que não acha 
reflexo no setor privado, 
essa discussão descamba 
para o ponto mais político e 
não leva a gente para lugar 
nenhum”, disse em debate 
promovido pelo jornal Cor-
reio Braziliense. 

Para Gomes, “tudo é pos-
sível” em termos de diminui-
ção do Estado e eficiência, 
desde que o ambiente geral 
seja bom. “Para qualquer 
tipo de modificação é preci-
so ter um outro ambiente que 
não esse que a gente está vi-
vendo agora”, afirmou.

O líder disse também que 
o papel dos bancos públicos 
é estratégico no pagamento 
do auxílio emergencial e na 
gestão de outros benefícios, 

como o Bolsa Família. Se-
gundo ele, os serviços de en-
trega são “bem avaliados” e 
os bancos cumprem seu pa-
pel a contento.

Microcrédito

Gomes também afirmou 
que há um delay entre a 
aprovação de programas de 
oferta de crédito a micro-
empresários e a destinação 
desses recursos na ponta. 
Gomes referendou a posição 
do presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, para quem 
o Brasil ainda precisa evo-
luir em termos de linhas de 
crédito.

“A gente acha que o cré-
dito pode chegar melhor 
nas pequenas e médias em-
presas”, afirmou Campos 
Neto no mesmo debate. De 
acordo com o presidente do 
BC, alguns programas nesse 

sentido vão entrar em vigor 
agora.

“Endividamento de toda 
ordem vai ser a herança desse 
período de pandemia”, disse 
o líder do governo. Ele frisou 
que o Congresso é presidido 
por dois parlamentares, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) e Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), fa-
voráveis ao diálogo e que têm 
compromisso com a agenda 
econômica. “Existe hoje um 
ambiente de construção que 
precisa ser aproveitado.”

Gomes também defen-
deu a retomada das discus-
sões do pacto federativo, 
da PEC dos fundos e das 
reformas estruturantes. Se-
gundo ele, 2019 é um ano 
que deve ser resgatado. 
“Foi um trabalho mútuo do 
Poder Legislativo e do Po-
der Executivo”, disse ele 
em referência à aprovação 
da reforma da Previdência.

Comércio eletrônico da China movimentou quase US$ 5 tri em 2019
As transações de co-

mércio eletrônico da 
China alcançaram 34,81 
trilhões de yuans (US$ 
4,9 trilhões) no ano pas-
sado, com as vendas no 
varejo online chegan-
do a 10,63 trilhões de 
yuans, um aumento de 
16,5% em relação ao 
ano anterior.

“A indústria de co-
mércio eletrônico da 

China continuou pros-
perando no ano passa-
do, apesar das crescen-
tes pressões econômicas 
para baixo e das cons-
tantes tensões comer-
ciais”, apontou um re-
latório do Ministério do 
Comércio.

Conforme a agência 
Xinhua, a China tinha 
mais de 900 milhões de 
usuários de internet no 

final do ano passado, com 
uma taxa de penetração 
da internet de 64,5%, de 
acordo com o relatório. A 
China liderou o mundo no 
comércio eletrônico, com 
cerca de 51,26 milhões de 
pessoas empregadas no 
setor em 2019.

O comércio eletrôni-
co contribuiu muito em 
termos de “promover o 
consumo, estabilizar o 

comércio exterior, ali-
viar a pobreza e impul-
sionar o emprego”, e 
desempenhou um papel 
fundamental na garan-
tia do desenvolvimento 
estável e de alta quali-
dade do país, destacou 
o relatório. Em 2019, 
o varejo online contri-
buiu com 45,6% para o 
crescimento das vendas 
varejistas totais do país.

BNDES começa habilitação  
de agentes financeiros

O Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) deu início, 
nesta quarta-feira (1), à habi-
litação de agentes financei-
ros para operarem o Progra-
ma Emergencial de Acesso 
ao Crédito (PEAC), que vai 
fornecer garantias de 80% 
em operações de emprésti-
mo e financiamento a peque-
nas e médias empresas, no 
âmbito do Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI). O 
Fundo já tem disponíveis R$ 
5 bilhões do Tesouro Nacio-
nal, que devem alavancar até 
R$ 25 bilhões de crédito.

No âmbito do programa, 
o FGI poderá prestar garan-
tia a agentes financeiros, em 
operações de crédito conce-
didas até 31 de dezembro de 
2020 a pequenas e médias 
empresas (PMEs), com fa-
turamento, em 2019, de R$ 
360 mil até R$ 300 milhões.

Os financiamentos garanti-
dos serão entre R$ 5 mil e R$ 
10 milhões. O prazo de carên-
cia das operações deve ser de 
no mínimo 6 meses e no máxi-
mo 12, e o prazo total para pa-
gamento do empréstimo deve 
ficar entre 12 e 60 meses.

A taxa de juros para os em-
préstimos contratados com a 
garantia será negociada entre 
a empresa e o agente financei-
ro. No entanto, a taxa média 
praticada por cada agente fi-
nanceiro em sua carteira não 
poderá exceder 1,2% ao mês, 
sob pena de redução da cober-
tura do programa.

Serão passíveis à garantia no 
PEAC, programa vinculado à 
Secretaria Especial de Produti-
vidade, Emprego e Competiti-
vidade (SEPEC) do Ministério 
da Economia (ME), operações 
de crédito contratadas com re-
cursos do BNDES (por meio de 
algumas de suas linhas indiretas 
de financiamento) ou de outras 
fontes, como os empréstimos 

concedidos em linhas próprias. 
Tais recursos poderão ser utili-
zados de acordo com as condi-
ções das linhas, sendo permiti-
das aquelas voltadas a capital 
de giro.

A cobertura da garantia será 
de 80% do valor de cada ope-
ração, limitada a até 30% do 
valor total da carteira de cada 
agente financeiro para cré-
ditos concedidos a empresas 
de pequeno porte, e até 20% 
para operações com empresas 
de médio porte. A expectativa 
é que as instituições financeiras 
se habilitem junto ao BNDES 
nos próximos dias. E, em segui-
da, comecem a oferecer os fi-
nanciamentos garantidos, entre 
R$ 5 mil e R$ 10 milhões, em 
regime de soft opening.

As instituições financei-
ras, juntamente com o BN-
DES e o ME, representado 
pela SEPEC, observarão o 
comportamento das condi-
ções comerciais do produto 
de garantia, processos e tec-
nologia durante esse período 
inicial, de forma a que sejam 
feitos prontamente eventuais 
ajustes e evoluções para per-
mitir a aceleração da conces-
são de financiamentos.

Recursos disponíveis – A 
Medida Provisória 975, de 1º 
de junho de 2020, autorizou o 
ME, representado pela SEPEC, 
a aportar, de imediato, R$ 5 bi-
lhões no FGI para a execução 
do Programa Emergencial de 
Acesso ao Crédito. Para cada 
R$ 1 destinado ao programa 
pela União, estima-se que se-
jam garantidos e viabilizados 
entre R$ 4 e R$ 5 em financia-
mentos, possibilitando até R$ 
25 bilhões em crédito para as 
PMEs. Novos aportes do Te-
souro poderão ser realizados até 
o final do ano de 2020, no valor 
total de   R$ 20 bilhões, confor-
me a performance do programa 
e necessidade de concessão de 
garantias.
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