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Witzel prorroga
restrições a várias
atividades até
próximo dia 21
As medidas restritivas de prevenção e combate à Covid-19 no
Estado do Rio foram prorrogadas
até o dia 21. O decreto, assinado
pelo governador Wilson Witzel, foi
publicado na edição de ontem do
Diário Oficial, que manteve atividades em setores do comércio e da
indústria. Ainda não está liberada a
frequência às praias, lagoas, rios,
piscinas públicas e clubes.
Está permitida, no entanto, a
prática de esportes nos parques, se
não houver aglomeração, e as atividades esportivas individuais ao
ar livre, inclusive em praias e lagoas, como ciclismo, caminhadas,
montanhismo e trekking ao ar livre.
Também estão autorizadas as atividades esportivas de alto rendimento, desde que sem público e obedecendo protocolos de higienização.
O uso de máscaras de proteção
respiratória ainda é obrigatório em
qualquer estabelecimento público
e em locais privados, que estejam
com funcionamento autorizado ao
acesso coletivo.
O governo do Rio manteve algumas recomendações às prefeituras
fluminenses sobre a reabertura gradual, obedecendo às características
de cada cidade e, por isso, os municípios têm autonomia para manter
suas determinações e regras.
De acordo com o governo do estado, para a definição das medidas
foram levados em consideração os
dados epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde, como a redução do número diário de óbitos e
das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Ipea mostra recuo
de quase 20% nos
investimentos
em maio
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou crescimento de 28,2% no Indicador Ipea
Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), no mês de maio,
frente a abril deste ano. Na comparação com o mesmo período do
ano passado, porém, houve recuo
de 19,6%. O Indicador mostra os
investimentos no aumento da capacidade produtiva da economia e
na reposição da depreciação do seu
estoque de capital fixo.
A FBCF é composta por máquinas e equipamentos, construção
civil e outros ativos fixos. Em
maio, houve crescimento de 68,7%
nos investimentos em máquinas
e equipamento frente a abril. A
produção nacional desses bens
avançou 22%, enquanto a importação cresceu 145,6% no mesmo
período. A construção civil também apresentou resultado positivo
em maio (14,1%).
Na comparação com maio de
2019, a queda nos investimentos
atingiu todos os segmentos: máquinas e equipamentos (-23,7%), construção civil (-16%) e outros ativos
fixos (-18,5%).
O indicador agregado de FBCF,
no trimestre móvel encerrado em
maio deste ano, fechou com retração de 20,6%. Já no acumulado de 12 meses, os investimentos
caíram 2,8%.
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Privatização da Eletrobras
elevará conta de luz

Marcelo Casal Junior/ABr

Projeto de Bolsonaro
permite usinas
antigas cobrar mesma
tarifa das novas
Além de ser um ataque à soberania nacional, a venda de estatais,
da forma como pretende o ministro
da Economia, Paulo Guedes, é um
mau negócio. O governo vai arrecadar com a venda da Eletrobras
de R$ 10 a R$ 12 bilhões, só que a
empresa tem hoje em caixa R$ 11
bilhões e só no ano passado teve
lucro de R$ 10,7 bilhões, explica
Ikaro Chaves, engenheiro da Eletronorte e diretor do Sindicato dos
Urbanitários do Distrito Federal
(STIU-DF).
Ele alerta para o aumento nas
tarifas que viria depois. Segundo
disse Ikaro ao site da CUT, uma
Medida Provisória (MP) de Dilma
Rousseff, autorizou as hidrelétri-

cas, que já tiveram seu custo de
obra pago, a reduzir o valor de R$
200 o megawatt/hora para R$ 40,
o que diminuiu o preço pago pelo
consumidor nas contas de energia.
“Uma hidrelétrica leva no mínimo 10 anos para ser construída,
e depois que seu custo é pago ela
tem gastos muito pequenos, porque
é água que passa por ela, diferente
das termelétricas que precisam de
combustíveis para funcionar. Dilma permitiu que o consumidor não
pagasse mais pelo custo da obra,
barateando a conta de luz. Mas o
Projeto de Lei 5.877 [que está na
Câmara], do Governo Bolsonaro,
prevê que essas hidrelétricas possam vender energia com o mesmo
preço das demais”, diz o engenheiro.
O governo vai arrecadar com
a venda da Eletrobras de R$ 10 a
R$ 12 bilhões, e o povo brasileiro
vai pagar mais de R$ 300 bilhões
ao longo de 30 anos, alerta Ikaro
Chaves.
Para a professora de Economia

da USP Leda Paulani, o anúncio
de que pretende privatizar estatais
num curto prazo é uma estratégia
de Guedes dizer ao mercado financeiro que o programa ultraliberal
com o qual Bolsonaro foi eleito,
com apoio dos empresários, continua, apesar da condução da economia estar sendo revista em todo
o mundo. “Pela primeira vez em
quatro décadas há uma clara confrontação dos princípios neoliberais com os setores progressistas de
que é preciso investir no social, do
Estado ser o indutor da economia”,
diz Leda.
Uma das preocupações com a
venda das estatais, prossegue a
economista, é que o país perde as
ferramentas, os graus de liberdade
para poder intervir na economia. “O
investimento público é o que mais
rápido tem efeito sobre o comportamento da economia. Nesta crise
econômica, o governo deveria fazer um programa de investimento
público. Não é hora de privatizar
nada”, critica a professora da USP.

Governo atende menos de 10%
da necessidade das micros

Empresários e parlamentares
falaram língua diferente do governo durante a reunião online da
comissão do Congresso Nacional
que fiscaliza as ações de combate
à crise decorrente da pandemia.
O representante do Ministério
da Economia, Carlos Costa, afirmou que o Programa Nacional de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe) está tendo um
resultado “excepcional” desde
segunda-feira.
A senadora Katia Abreu (PP-TO) discordou. Citando dados oficiais, ela pede que tanto o governo
quanto o Parlamento repensem o
que vem sendo feito até agora. “No
Brasil há 7 milhões de micro e pequenas empresas, e nesta conta eu
excluo os MEIs [microempreendedores individuais]. O Pronampe só
chegou até agora a 18 mil empresas, ou seja, 0,25% do segmento”,

afirmou, segundo a Agência Senado.
O presidente da Confederação
Nacional das Micro e Pequenas
Empresas e dos Empreendedores Individuas (Conampe), Ercílio
Santinone, disse que cerca de 50%
desse público não tem conta bancária em nome da entidade ou da
empresa. “Eles trabalham com a
sua conta bancária pessoal. E outros nem pessoalmente têm conta
bancária porque, em função de
qualquer contratempo, perderam
o seu crédito, foram negativados e
ficaram sem condições de operar
qualquer atividade bancária.”
Carlos Costa garantiu que o Pronampe liberou mais de R$ 3 bilhões, 67% para microempresas e
33% para as pequenas. “O aumento
no desembolso está sendo tão robusto, que nossa preocupação agora é que a linha de crédito de R$

15,9 bilhões, que alavancam R$ 18
bilhões na ponta, deve acabar em
breve.”
O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) criticou as medidas. “O FGO
[Fundo Garantidor de Operações]
garante R$ 15 bilhões no âmbito do
Pronampe, mas o fato é que precisa
ser muito mais do que isso”, disse
o senador. “Não adianta, os bancos não vão assumir qualquer risco
nessas operações. Falemos francamente, se o fundo não chegar a uns
R$ 200 bilhões, vai ter muita quebradeira.”
O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) afirmou que 31% das micro e pequenas empresas no Mato
Grosso hoje estão fechadas; 29,5%
destas empresas já demitiram funcionários; e 44% deste segmento
buscou crédito em instituições financeiras, mas 64% delas foram
ignoradas.

Economia na
União Europeia
encolherá mais
que previsto
A queda na atividade econômica
dos 27 países-membros que compõem a União Europeia pode chegar a 8,3%. Na Itália, pode atingir
11,2%. A retração seria seguida
por uma recuperação de 5,8% em
2021, segundo calcula a Comissão
Europeia. A Zona do Euro deverá
contrair 8,7% este ano, com crescimento de 6,1% em 2021. Ambos
são piores do que as previsões feitas por Bruxelas em maio.
A economia do Reino Unido encolherá 9,75%. França e Espanha
enfrentarão quedas mais acentuadas na produção (10,6% e 10,9%).
A Alemanha, que lidou melhor com
as medidas de combate à pandemia,
deve cair 6,3%. A economia da Holanda encolherá 6,8%.
Segundo a Comissão Europeia,
“dados iniciais de maio e junho sugerem que já passamos pelo pior”.
Entretanto, essas previsões se baseiam na presunção de que não haverá uma segunda onda da doença
no continente, o que faz com que
sejam cercadas de incerteza. Outro
motivo de incertezas é a falta de um
acordo entre a UE e o Reino Unido
na questão do Brexit.
O crescimento previsto nos PIBs
nacionais em 2021 é de 7,6% na
França, 7,1% na Espanha, 6,1%
na Itália, 6% em Portugal e Reino Unido e 5,3% na Alemanha.
As previsões indicam que nenhum
país conseguirá chegar ao final do
ano que vem em patamar superior
a 2019.
Os 27 líderes da UE negociam
um acordo sobre o pacote de ajuda
de € 750 bilhões que visa mitigar
os piores efeitos da recessão gerada pela pandemia. Até o momento,
nada de concreto foi acertado.
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COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,3796

Dólar Turismo

R$ 5,5430

Euro

R$ 6,0656
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$ 0,7669

Ouro (gr)

R$ 303,01

Selic
Hot Money

2,25%
0,82% a.m.
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Planejamento ou morte: Soberania
“A Nação não se desenvolve espontaneamente. É preciso haver alguém
que a oriente e impulsione, e este papel cabe ao governo”. Presidente Ernesto Geisel.
O Brasil jamais deixou de ser uma
colônia. Teve poucos mas expressivos
momentos de autonomia que deixaram
marcas, logo desfeitas ou alteradas pelos novos ou os mesmos antigos colonizadores, repaginados conforme os
imperativos da modernidade importada.
Como em grande parte do mundo
atual, nosso colonizador é a banca, um
colonizador ideológico. O colonizador
ideológico não atua com armas nem
ocupação física das colônias. Ele pode
também permitir uma atuação econômica descentralizada pelas colônias. O
que faz o colonizador ideológico é tomar o poder por meio de seus agentes
locais.
Para isso, o neoliberalismo, que é a
ideologia da banca, se infiltra no processo de aprendizagem e na comunicação. É um conjunto que denominamos
pedagogia colonial, isto é, as pessoas
são inundadas daquelas “verdades”
que não imaginam o mundo fora delas.
Tudo parece natural e permanente, quiçá eterno.
E como a corrupção é um modo de
ação habitual da banca – que faz da luta
contra a corrupção uma das estratégias
de tomada do poder, cínica que é – nem
faz tanta questão de ter o coração dos
agentes. Basta comprar as mentes capazes de agir em proveito dos objetivos da
banca.
Como pretendemos lutar pelo Brasil,
pelos brasileiros, é preciso conhecer
mais detalhadamente o que significa se
apropriar de todos os ganhos e concentrar a riqueza. O Consenso de Washington (1989) estabeleceu as medidas que
deveriam nortear a banca, para implantação nas colônias neoliberais:
– Diminuição de cobrança de impostos das grandes empresas de modo que
aumentem seus lucros (reforma fiscal);
– Abertura comercial para aumentar
as importações e exportações através da
diminuição das tarifas alfandegárias;
– Privatização das empresas estatais
com o objetivo de diminuir a presença
do Estado no mercado;
– Redução dos gastos do Estado,
com corte de funcionários e terceirização dos serviços;
– Diminuição de leis trabalhistas
para diminuir custos dos empresários;
– Oposição à doutrina marxista;
– Crítica ao keynesianismo;
– Incentivo à competitividade de
mercado;
– Repressão às organizações sindicais e movimentos populares;
– Controle dos ideais neoliberais
através de instituições como FMI, OMC
e Banco Mundial.
Este decálogo deve ser entendido
como um sumário dos fatores antagônicos à Soberania. A Soberania se assenta
em dois pilares: a defesa nacional e o
desenvolvimento nacional, para resguardar e aperfeiçoar o patrimônio da
Nação.
Os EUA, um país fortemente vocacionado à guerra, tem cerca de mil
bases instaladas pelo planeta. Nós, brasileiros, vocacionados para paz, precisamos, para manter nossa soberania,
instalar algumas dezenas de bases militares pelo território nacional. Os EUA
se fizeram grandes pela usurpação de
territórios alheios, como do México. O
Brasil já nasceu grande e não tem nada
a conquistar fora dele pois tem, a ser
desbravado, um continente inteiro dentro de si.
A Defesa Nacional se materializa na
expressão externa do Poder Nacional,

na capacidade das Forças Armadas (FA)
e no sistema de informações próprio.
Para tanto é imprescindível dominar e
operar as tecnologias associadas a estas
capacitações, que são, por exemplo, a
nuclear, a aeroespacial e a informática.

Assenta-se em dois
pilares: a defesa nacional
e o desenvolvimento
nacional
Mas não é só. A defesa nacional não
pode depender de suprimento externo,
pois nunca se terá conhecimento e garantia das alianças que se formam nos
embates. Por conseguinte, todas as instalações, equipamentos, veículos e materiais que estejam vinculados à defesa
nacional serão construídos, fabricados
e mantidos pelo conjunto de órgãos do
Estado Nacional responsáveis pela Defesa Nacional.
Isto significa uma profunda reforma
organizacional e gerencial não só das
FA como dos órgãos de inteligência e
de suporte logístico e da representação
externa. Também significa uma prioridade orçamentária para União.
Vê-se desde logo quão antagônicos
são os preceitos do Consenso de Washington para a segurança e liberdade
da vida dos brasileiros.
Ainda no campo da Defesa Nacional está a capacidade de deslocamento pelo território nacional que abrange
não só os 8.516.767 km² de território
mas toda a área marítima que temos
domínio exclusivo (200 milhas da
costa e território insular). Disto resulta, igualmente a construção, manutenção e controle unicamente pelo
Estado Nacional, de todas as vias de
transporte: aquaviário, ferroviário e
rodoviário, além de dutos e dos portos, eclusas e aeroportos. E, como óbvio, com alternativas de utilização de
todos os modais. Também importante é o total controle do espaço aéreo
pelas já referidas bases instaladas no
território brasileiro, inclusive insular.
O outro pilar da Soberania é o Desenvolvimento Nacional. Carece, desde logo, um esclarecimento ao que o
Consenso de Washington obnubila: a
distinção de público e do privado na esfera econômica. Isto será fundamental
não apenas nas questões da Soberania,
quanto igualmente da Cidadania.
A ação privada objetiva lucro, imediato ou previsível. A ação altruísta
incorpora uma imagem que, ao fim,
projeta a empresa, um produto, um
empreendimento. Pois, como é óbvio,
o que move o empreendimento privado é o ganho econômico. Atualmente,
sob o domínio da banca, esta ação nem
é competitiva, se alguma vez o foi na
dimensão plurinacional.
Um conjunto de empresas, que se
autodenominam gestoras de ativos,
com patrimônios individuais superiores aos Produtos Internos Brutos
(PIB) da quase totalidade dos países, escravizam todos, tirando deles
quaisquer veleidades decisórias. Se
o caro leitor buscar os acionistas da
gigantesca petroleira Exxon, encontrará a Vanguard (ativos em 2018 de
US$ 6,2 trilhões), a BlackRock (ativos em 2018 de US$ 7,4 trilhões), a
State Street Global (ativos em 2018
de US$ 2,8 trilhões), a Fidelity (ativos em 2018 de US$ 2,1 trilhões) e
mais meia dúzia de gestoras de ativos
de porte similar, dentre elas a estatal
norueguesa Norges Bank.

O mesmo ocorrerá com as empresas fabricantes de automóvel, com as
gigantes da eletrônica e muitas outras
em todos os ramos da indústria, do
comércio e mesmo dos serviços bancários.
O “incentivo à competitividade do
mercado” é uma balela para transformar as empresas estatais e o próprio Estado em banco de fomento de empresas
cuja propriedade está nas gestoras de
ativos; em síntese, o seu imposto vai financiar a sua escravização pela finança
apátrida.
Posto isto, vemos que o Desenvolvimento Nacional só pode ser incentivado para empresas sob controle nacional, com estatutos que impossibilitem a
alienação a capital estrangeiro se tiver
recebido financiamento público, em
qualquer fase de sua existência. O trabalho não é uma realidade cosmopolita,
mas política e social, ou seja, ligada ao
conjunto da Nação. Apenas o trabalho
dentro do país, e não o importado de
alhures, pode incrementar as habilidades e as riquezas de um povo.
Mas como existem atividades onde o
lucro não pode ser objetivo superior à
prestação do serviço ou à produção de
um bem, cabem no Desenvolvimento
Nacional empresas públicas e privadas
sem que haja desdouro em ser público,
nem por ser privada seja necessariamente fraudadora de impostos.
Há mesmo para o cidadão estadunidense uma fraude sobre sua história. Já
existem numerosos livros demonstrando a realidade por trás da fantasia de
Hollywood. Na área econômica, desde
a construção nacional que se seguiu à
Guerra da Secessão (1861–1865), foi o
Estado Nacional que, com ação direta
ou com investimentos a fundo perdido,
criou um sistema privado de empresas
para, sob orientação e direção estatal,
basicamente com o uso dos tributos e
das taxas de juros, usufruírem da riqueza da nação.
Quando o presidente Eisenhower
mencionou o “complexo industrial-militar” estava se referindo ao modelo econômico que devorava (e até hoje
abarca) a maior parcela dos recursos
públicos dos EUA, majoritariamente
transferida para empresas e institutos
privados. O privado nos EUA se fez e
faz com dinheiro público, como também ocorre em todo mundo desenvolvido com maior ou nenhuma transparência.
Devemos estabelecer, como princípio pétreo para soberania nacional, o
controle direto e único do Estado Nacional sobre a energia e mineração.
Esses são os recursos básicos sobre a
qual a prosperidade da Nação pode ser
edificada, com a fortaleza dos braços e
da inteligência nacionais. Isto significa
deter as capacidades tecnológica, operacional e comercial, sobre todas as atividades que as envolvam.
Em resumo, na Defesa Nacional não
deve existir, ao menos até se estabelecer integral, plena e indiscutivelmente, nada além do Estado Nacional; no
Desenvolvimento Nacional haverá espaço para a empresa privada de capital
nacional, até e se estiver em condição
competitiva, demonstrada em ações no
exterior, e com as restrições aqui apresentadas.
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O Brasil está aquecido para M&A (mergers and
acquisitions), mas o empresário deve estar atento.
Nas últimas duas semanas de junho, houve 29 negociações, movimentando cerca de R$ 9 bilhões,
envolvendo hotelaria, restaurantes e o setor varejista, dentre outros.
A retomada econômica esperada para o segundo semestre de 2020 dobrará as oportunidades de
fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês)
como forma de crescimento e exploração de novos
mercados e oportunidades. O mercado de private
equity, que atua na compra de participação em
empresas, enxerga o processo de fusão e aquisição como uma ferramenta de expansão estratégica e de captura de valor. Inúmeras oportunidades
surgirão para os fundos e empresas consolidadoras aproveitarem ativos muito prejudicados pela
pandemia da Covid-19 e, por isso, adquiri-los
fará parte do plano de retomada acelerada.
No hercúleo processo de adivinhar o futuro, percebemos alguns movimentos baseados em evidência e prática no mundo do M&A. O empresário interessado em navegar nesses mares deve ficar atento
às oportunidades e armadilhas do processo. O lado
positivo é que o processo em si ficou mais barato,
dada a comoditização, seguida de queda dos preços de serviços jurídicos, banalização dos modelos
de contrato e conhecimento de regras de proteção
a compradores e vendedores. Se compararmos com
as transações concluídas no final dos anos 1990, o
custo jurídico caiu de cinco a dez vezes para uma
transação equivalente.
Uma onda semelhante vai ocorrer com a auditoria, na medida em que processos de inteligência
artificial e machine learning deverão encurtar os
ciclos de due diligence e, consequentemente, o total de horas trabalhadas. Atualmente, o período de
diligência responde por seis meses ou pela metade
do período total da transação de fusões e aquisições,
um ano aproximadamente, envolvendo um grupo de
profissionais considerável. A etapa de diligência
deve encurtar de seis meses para um mês, no espaço
de cinco anos, segundo pesquisas norte-americanas.
Outros tópicos da transação de M&A – leia-se
estratégia de venda, análise normalizada de performance da empresa (quality of earnings) e negociação – precisam de senioridade combinada com insight. Dificilmente estas etapas serão automatizadas
na mesma velocidade e grandeza.
O conhecimento profundo do negócio do cliente
vai determinar a capacidade de insight que a consultoria de M&A vai conseguir emplacar na etapa
fundamental do quality of earnings. Para os menos
versados no assunto, isto nada mais é do que o regime de cruzeiro de um determinado negócio, sem catástrofes e ganhos de “Megasena”. Ou seja, o resultado financeiro esperado, sem soluços do ambiente
interno e externo.
Como as empresas são vendidas por múltiplos de
lucro líquido ou Ebitda, isso implica em ordens de
grandeza que definirão o sucesso ou não da transação no aspecto econômico. Um milhão de reais a
mais no lucro líquido ajustado pode, por exemplo,
definir de oito a 15 vezes mais no valor final da empresa e, consequentemente, no bolso do empresário
num processo de venda integral.
Muitas vezes, o gestor acaba tendo surpresas,
pois não conhece a real rentabilidade e a geração de
caixa do seu negócio, agravado eventualmente pela
promiscuidade do caixa da pessoa física comunicado com o da pessoa jurídica.
M&A é uma combinação de arte, negociação,
compilação de dados, método e regulação. Cada
uma destas etapas será afetada pela automação no
futuro de forma distinta – estejam os atores atuais
preparados ou não. Selecionar corretamente quem
maximiza em cada etapa será um esforço adicional
aos fundos e aos empresários envolvidos.
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‘Gripezinha’ tratada com cloroquina
Presidente da
República assume
que está infectado
pelo coronavírus

Inadimplência no
saneamento vai de 2% a 42%
A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de
Saneamento (Aesbe), cujas empresas cobrem 70% da
população urbana no Brasil, verificou uma inadimplência média aproximada de 19,89% após a crise, com percentuais variando de 2,06% a 42,06% (6 empresas com
percentual abaixo de 10%, 7 empresas com percentual
entre 10 e 20% e 8 empresas com percentual superior a
20%).
“Essa situação tem o potencial de gerar um círculo vicioso: reduções importantes nas receitas das companhias
aumentam o risco para uma prestação de qualidade de
serviços essenciais para o combate à pandemia da Covid-19, especialmente para a população mais vulnerável”,
adverte Gustavo Méndez, especialista de água e saneamento no escritório do BID no Brasil.
Interessado em privatizar o setor de saneamento, o
Governo Federal só fala em ajuda – de R$ 14 bilhões –
às empresas de energia elétrica. A Light, distribuidora no
Rio de Janeiro, já divulgou fato relevante anunciando a
adesão ao programa de ajuda.

Renda permanente
Os presidentes da Força Sindical, CUT, CSB, UGT,
CTB e NCST comandarão ato em frente ao Ministério da
Economia, em Brasília, nesta quarta-feira, às 11h. Os dirigentes apresentarão documento elaborado pelo Fórum
das Centrais Sindicais com propostas para preservação
da vida, geração de emprego, renda básica permanente,
além de agenda à retomada da economia.
Os sindicatos e militância das centrais serão convidados a participar do ato, de forma virtual, por meio do
Manif.app, ferramenta criada na França e utilizada para
manifestações durante a pandemia. Pelo aplicativo, é
possível criar um avatar, que aparece no local do protesto, em tempo real.

Contra o feiticeiro
Um sorteio acabou mostrando que a chamada MP do
Flamengo pode ter aspectos positivos, mas precisa de
muitos ajustes, no mínimo. A medida provisória determina que apenas o clube mandante do jogo tem os direitos
de transmissão da partida.
Ao ser sorteado mandante da final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira,
o Fluminense poderia negociar os direitos (não o fez por
um respeito acima do normal à Rede Globo, que desistiu
da transmissão); ao Flamengo, resta chupar o dedo. Ou
não, pois já recorreu à justiça para transmitir a partida,
indo contra a MP que defendeu junto a Bolsonaro.
A MP pode abrir portas para os clubes largarem as imposições da Globo, mas não parece solução, pois uma
partida tem jogadores – e direitos de imagem – dos dois
lados do campo. Além disso, houve em tempos recentes
opções ao monopólio global; os dirigentes dos clubes é
que preferiram não aproveitá-las.

Guedes ficaria?
Perguntado no Roda Viva sobre mudança na economia
em relação a Bolsonaro, Haddad falou sobre pandemia,
até ser interrompido por outra pergunta e desviar do assunto. Após intervalo, a questão sobre economia voltou.
Haddad discorreu sobre “gastar bem” e “qualificar gestão
pública”.

Rápidas
Solucionar problemas de forma inovadora é um dos
lemas do Design Thinking, curso que a Escola de Inovação e Políticas Públicas (EIPP) da Fundação Joaquim
Nabuco oferta, ministrado pela instrutora Camila Medeiros, da Enap. O início será no próximo dia 14, das
9h às 12h, e as inscrições podem ser feitas no link bit.
ly/2ZmisYd *** A Align Technology doou 32 mil protetores faciais a hospitais do Brasil *** A Aasp realiza
nesta quarta-feira, às 17h, o webinar “Processo administrativo previdenciário e o Conselho de Recursos da
Previdência Social”. Inscrições: us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yE0Bc7yXRUi2otSmhKzpFw ***
Nesta quarta-feira, às 19h, a consultora de desenvolvimento organizacional e humano Dayse Gomes, CEO
do Carreira Bistrô, conversa com o PhD em Gestão de
Risco de Informação Yann Duzert em live comemorativa pelos 10 anos da consultoria, no Instagram (@carreira_bistro) *** Com transmissão pelo canal TVIAB
no YouTube, o 1º Encontro Jurídico dos Representantes
Estaduais do IAB será realizado de quarta a sexta-feira.
O tema central é “Desafios do Direito pós-pandemia”
*** O Laboratório de Estudos Institucionais (Letaci)
realizará nesta quarta-feira, às 17h, o webinário “Federalismo Fiscal e Covid-19, que será transmitido pelo
YouTube (youtube.com/watch?v=6NeMXs_3jtA) e
Facebook (facebook.com/letaci.fndufrj/videos/302397
2804387170/?vh=e&d=n).

Desde o início da pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) vem criticando e
minimizando a gravidade
da Covid-19 mediante mensagens passadas à população totalmente contrárias as
orientações das autoridades
de saúde. Nesta terça-feira
declarou que está com a doença mas manteve a postura
contraditória ao informar
que estava se medicando
com a hidroxicloroquina,
medicamento ainda sem
comprovação científica.
Em entrevista a jornalistas, ele voltou a subestimar
a doença e afirmou que o
isolamento criou pânico na
população. “Estou bem, estou normal, em comparação
a ontem, estou muito bem.
Estou até com vontade de
fazer uma caminhada, mas,
por recomendação médica,
não farei”, disse ele, que vai
trabalhar por videoconfe-

rência. “Serei vigiado pela
primeira-dama”.
Hidroxicloroquina
Na entrevista, Bolsonaro também defendeu uso de
hidroxicloroquina na fase
inicial, o que, segundo ele,
tem quase 100% de eficácia,
mesmo contendo na sua bula
que, entre os efeitos colaterais, está o risco de arritmia cardíaca que, inclusive,
pode levar à morte. Com o
Ministério da Saúde sem um
titular, não existem esclarecimentos sobre a verdadeira
campanha de marketing em
um remédio não recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
No mês passado, Bolsonaro voltou a subestimar a
Covid-19, ao afirmar que
“talvez tenha havido um
pouco de exagero” na maneira como a pandemia foi
tratada. Também chegou a
classificá-la como uma “gripezinha”.
Ao ser questionado sobre
os cinco mil mortos pela
doença, em abril perguntou:
“E daí? Lamento. Quer que
eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”,
disse, em referência ao seu

nome, Jair Messias Bolsonaro. Alguns dias depois, havia
mais de 20 autoridades infectadas na cúpula do governo federal. Parte dessas autoridades estava na comitiva
do presidente que viajara aos
Estados Unidos.
Isolamento social
Bolsonaro sempre se posiciona contra o isolamento
social e dizia, nos primeiros
meses da pandemia, que era
preciso isolar apenas pessoas de saúde frágil. No final
de março, após um passeio
que provocou aglomeração,
o presidente disse: “Essa é
uma realidade, o vírus tá aí.
Vamos ter que enfrentá-lo,
mas enfrentar como homem,
porra. Não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus
com a realidade. É a vida.
Tomos nós iremos morrer
um dia.”
No dia 10 de junho, enquanto conversava com
apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro mandou uma mulher que
o questionava sobre o número de brasileiros mortos
pela pandemia de covid-19
“cobrar do seu governador”.
Dois dias, pelo Twitter, ele

havia dito: ‘’lembro à Nação que, por decisão do STF,
as ações de combate à pandemia (fechamento do comércio e quarentena, p.ex.)
ficaram sob total responsabilidade dos governadores e
dos prefeitos’’.
Nesta terça, ao confirmar
que contraiu covid-19, o
presidente afirmou que sente “mal-estar, cansaço, um
pouco de dor muscular”. “O
cuidado mais importante é
com seus entes queridos, os
mais idosos. os outros também, mas não precisa entrar
em pânico. A vida continua”,
afirmou.
Brasília em alerta
A preocupação deverá tomar conta de Brasília devido
as, seguidas participações
públicas do presidente não
usando máscara, sendo abraçado e apertando as mãos
de seus seguidores. No Palácio do Planalto está quase
todo mundo fazendo testes
e o mesmo deverá ser recomendado aos seguidores que
esperam Bolsonaro no “curralzinho”. O risco de contágio foi bastante também provocado pelo desrespeito ao
afastamento pessoal.

Pandemia afetará geração de caixa
de elétricas em R$ 5,6 bi até 2021
Os efeitos da pandemia do novo coronavírus
sobre o mercado de energia no Brasil, como queda
do consumo e aumento
da inadimplência, devem
provocar uma redução de
R$ 5,6 bilhões na geração
de caixa de empresas de
energia elétrica até 2021.
A projeção feita nesta
terça-feira é da agência
de classificação de risco Fitch Ratings que fez
uma apresentação online
na tarde desta terça-feira
sobre os efeitos da pandemia.
De acordo com a agência de classificação de risco, a pandemia levou a
uma redução na demanda
de energia e aumento da
inadimplência. Na webinar a Fitch discutiu os
impactos deste impacto
e o suporte do governo
federal para as distribuidoras.
Conforme a Reuters,
somente neste ano a geração de caixa das elétricas, medida pelo lucro
antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda), deve sofrer
queda de R$ 3,2 bilhões.
‘Governantes’
As empresas do setor

poderão romper limites
de endividamento acertados junto a credores, os
chamados “covenants”,
que levam em conta relação entre Ebitda e dívida
líquida, disse o diretor sênior da Fitch, Mauro Storino.
“Acho que 2020 é um
ano completamente atípico, e no caso do setor elétrico vai haver, como falamos, alguma queda de
Ebitda. Não só no setor
elétrico, mas de forma
geral, para todos setores, vamos estar observando várias empresas
quebrando covenants”,
frisou ele.
“Mas é um momento
ímpar... as empresas negociam com o credor...
quebras de covenants podem acontecer sim, mas
não acreditamos que isso
possa gerar pressão de liquidez para as empresas
que a gente cobre, pelo
menos no setor elétrico”,
afirmou.
Storino explicou que as
elétricas não devem ser
chamadas a pagar dívidas
antecipadamente devido
aos eventuais rompimentos de covenants, mas renegociações com credores
podem elevar custos para
as empresas.

Financiamento
Em março deste ano,
a agência de classificação de risco emitiu um
comunicado otimista em
relação a postura que o
governo teria - via bancos
federais - para amenizar a
crise no caixa das pequenas empresas.
“A Fitch acredita que os
bancos federais poderão
estender linhas de crédito
emergenciais a empresas
e bancos de pequeno e
médio portes, segmentos
mais vulneráveis a crises
econômicas. Dependendo
do volume destas concessões de crédito, a qualidade dos ativos dos bancos
federais pode ser pressionada”, destacava o comunicado.
Aneel
Em 24 de junho, a
Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) comunicou a aprovação da regulamentação da Conta-covid
para socorrer o setor
elétrico dos impactos da
crise causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). A conta,
aprovada pela Câmara de Comercialização

de Energia Elétrica
(CCEE), foi criada para
realizar
empréstimos
bancários para cobrir
déficits ou antecipar receitas das distribuidoras
de energia até dezembro
de 2020. A agência estabeleceu um limite de R$
16,1 bilhões de empréstimos, que deverão ser pagos em 60 meses.
De acordo com a Aneel, a medida vai reduzir
o impacto nas contas de
luz dos efeitos financeiros que a pandemia do
novo coronavírus trouxe
para as empresas do setor elétrico. O empréstimo ajudará as empresas
a se manterem financeiramente e operacionalmente durante esse período de queda de receita.
A operação de crédito tem coordenação do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O empréstimo tem custo equivalente ao Certificado de Depósito
Interbancário
(CDI)
mais um percentual de
remuneração das instituições financeiras que
oferecerão os empréstimos de maneira conjunta e em condições
uniformes.

Condomínio dos Edifícios Ilha Bela – Camboriu – Cabedelo – Lote 02
“Edital de Convocação” - Assembleia Geral Extraordinária: Atendendo a determinação dos Srs. Síndicos, vimos pelo presente, convocar os(as) Senhores(as)
Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio dos Edifícios Ilha Bela – Camboriu – Cabedelo – Lote 02, que será
realizada no próximo dia 18 de julho de 2020 - sábado, na ÁREA EXTERNA do
salão do Condomínio ILHA BELA, às 09:30 horas em primeira convocação com
o “quorum” legal, ou às 10:00 horas em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre o seguinte assunto constante da “ Ordem do Dia”: 1 - Ratificação de outorga de poderes aos
subsíndicos dos blocos Ilha Bela, Camboriu e Cabedelo, para assinatura e
gestão dos contratos da obra de impermeabilização e recuperação estrutural do LOTE 02, bem como para ordenar a emissão das cotas condominiais
necessárias a arrecadação dos recursos necessários. Observações Importantes: Em função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por determinação do Sr. Síndico, informamos que a assembleia será organizada de modo que
ocorra da forma mais célere possível. Serão adotadas as medidas de prevenção
e distanciamento social para realização da reunião, tais como: - As cadeiras serão
espaçadas com no mínimo 2 metros de distância entre si; - O condomínio disponibilizará álcool em gel para uso de todos os presentes; - O uso de máscaras será
obrigatório para todos os presentes, conforme determina a Lei Estadual nº 8.859,
de 03.06.2020. Para votação ou participação na assembleia, o condômino
deverá estar quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s)
unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo
1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino deverá estar munido de procuração outorgada com observância das normas legais, inclusive
com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do Código Civil). Rio de
Janeiro, 25 de junho de 2020. Protel Administração Hoteleira Ltda. - Alfredo
Lopes de Souza Júnior - Diretor.
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Gasolina tem mais um aumento: 5%

Rei Philippe, da Bélgica
adere: ‘Black lives matter’
– A Campanha “Black Lives Matter”, criada após o assassinato covarde de Eric Garner por policiais (New York, julho
de 2014) e revigorada a partir do assassinato de George Floyd
(Minneapolis/Minnesota) parece ter recebido mais uma adesão
– a de Philippe, rei da Bélgica. É o que se depreende do pedido de desculpas por ele manifestado, há dias, pela ocupação
e exploração do Congo, no período do reinado de Leopoldo
II, quando, segundo ele, “foram cometidos atos de violência e
crueldade, que ainda pesam na nossa memória coletiva”.
– Uma das estátuas do rei Leopoldo II, que ficava em Antuérpia, foi alvejada por manifestantes belgas antirracistas e recolhida
pela administração local, em junho deste ano. Leopoldo II ocupou
o trono de 1865 a 1909, e pela exploração colonial de minerais, do
marfim, e do látex na região conhecida como Congo Belga deixou
um legado estimado em 15 milhões de assassinatos, mais um número incontável de mutilações, em adultos e crianças, e estupros.
Segundo o rei Philippe, o período posterior, de 1908 a 1960, também “causou sofrimento e humilhação”.
– O rei Philippe assumiu o compromisso público de
“combater todas as formas de racismo”.
– Descolonizar é preciso.

Jade

Na quinta-feira, 2 de julho, um deslocamento de terra na
província de Hpakant, em Kachin (Mianmar), próximo à
fronteira com a China, causou a morte, no local, de mais de
160 mineiros, que trabalhavam em uma mina de extração
de jade. Em 2019, 54 trabalhadores perderam as vidas em
“acidente” semelhante, na mesma província.
Mianmar é o maior produtor mundial da jadeita, uma
derivação do jade, extraída das montanhas da província de
Kachin, próxima à fronteira da China, seu maior comprador.
Trata-se de uma indústria pouco regulamentada, controlada
por traficantes, guerrilheiros mercenários e outros grupos
análogos, empregando migrantes com remunerações baixíssimas, conforme denúncia da ONG Global Witness.

Os gafanhotos estão chegando

Uma nuvem de gafanhotos levou o governo brasileiro a declarar estado de emergência fitossanitária (em uma pandemia),
nos estados do RS e SC, por um ano. A nuvem é capaz de comer
o equivalente ao que 2 mil vacas comeriam em um dia. Já disse
o poeta que “boi não pode voar à toa”. Então, a nuvem de gafanhotos passa a representar mais uma ameaça para a agricultura.
Combatê-la também é ameaçador, por que envolve a pulverização de venenos (também chamados falsamente de agrodefensivos), em uma “escolha de Sofia” para o consumidor. A medida
foi publicada no DO de 25 de junho.
Ao que parece a nuvem estacionou próximo à fronteira entre o RS e a Argentina, e a sua progressão rumo ao
Brasil dependerá das condições climáticas (temperatura,
ventos, chuvas etc). De acordo com o Ministério da Agricultura, a emergência fitossanitária tem prazo de um ano.
Os gafanhotos são originários do Chaco (Paraguai), onde
há culturas propícias à sua propagação.

Quem tem parceiros desse tipo...

Enquanto esta coluna era redigida, autoridades fitossanitárias
argentinas afirmaram que a nuvem de gafanhotos desloca-se no
sentido do rio Paraná, a uma distância estimada de até 200km de
Uruguaiana (RS), mas o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa) declarou que os técnicos
perderam contato com a nuvem dos gafanhotos...

Procura-se uma nuvem de gafanhotos

A nuvem de gafanhotos foi avistada, pela última vez, em
Paraje Rincón de Zara. A região, de difícil acesso, impossibilitou achar o local de assentamento deles. As buscas recomeçarão deste ponto. Apesar de não localizar os insetos,
o Senasa informou ter eliminado 30% deles, com o uso de
aviões de aplicação de veneno. A estimativa do Senasa é de
que a nuvem tenha reunido cerca de 400 milhões de indivíduos, capazes de se deslocarem por 150km em um dia.

Encontrados...

(com informações divulgadas pela Agência Pública / The
Intercept Brasil)
Em 2016, através de acordo, a Odebrecht aceitou pagar
a maior multa por corrupção, jamais aplicada, totalizando US$ 2,6 bilhões. Os beneficiários foram Brasil, Suíça
e EUA. A parcela devida às autoridades norte-americanas,
no valor total de US$ 93 milhões, foi paga à vista. Hoje, a
empresa encontra-se em processo de recuperação judicial.
Dois anos depois, foi a vez da Petrobras. Em 2018, a empresa aceitou pagar a maior multa jamais cobrada de uma
empresa pelo Departamento de Justiça norte-americano,
US$ 1,78 bilhão. Para tanto, foi decisiva a participação de
agentes do FBI atuando no Brasil. O FBI, uma espécie de
Polícia Federal norte-americana, mantém escritórios em
embaixadas de 63 países e subescritórios em outros 27.
Em 2011, o FBI empregava 289 agentes e pessoal de apoio
nesses escritórios fora de suas fronteiras. Como na parceria
entre a galinha e o porco na preparação do bacon com ovos
(ham’egg), indispensável no desjejum das famílias norte-americanas, o Brasil participa do acordo com as entranhas...

Kátia, 48 anos, enfermeira

Diabética, hipertensa... foi mantida em serviço no Pronto
Socorro do município de São Pedro da Aldeia, na Região
dos Lagos fluminense, morreu no final de semana passado,
vítima da Covid-19. Não teve chance de presenciar todas as
homenagens prestadas aos dedicados profissionais da saúde. Nem de desfrutar dos seus vencimentos, atrasados.
À Kátia, enfermeira, é dedicada esta Coluna.

#Fique em casa

Na paz. Bons vídeos, bons livros, boa música, boa companhia, um cafuné, boa comida e uma soneca depois.

A Petrobras aumentou em
5% o preço do litro da gasolina vendida nas refinarias.
O novo valor entra em vigor
nesta quarta-feira. O preço
do diesel não sofreu reajuste.
Segundo
levantamento
semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP),
entre os dias 28 de junho e
4 de julho, o preço médio da
gasolina comum nos postos
de abastecimento do país foi
de R$ 4,064. O preço médio

do diesel S-500 ficou em
R$ 3,147 e o etanol, em R$
2,737. O valor do botijão de
13 quilos do gás de cozinha
chegou a R$ 69,85.
Os preços são referentes
ao valor vendido para as distribuidoras a partir das refinarias. O valor final ao motorista depende do mercado,
já que cada posto tem sua
própria política de preços,
sobre os quais incidem impostos, custos operacionais e
de mão de obra.

“Nossa política de preços
para a gasolina e o diesel
vendidos às distribuidoras
tem como base o preço de
paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais
os custos que importadores
teriam, como transporte e
taxas portuárias, por exemplo. A paridade é necessária
porque o mercado brasileiro
de combustíveis é aberto à
livre concorrência, dando às
distribuidoras a alternativa

de importar os produtos”,
explica, em nota, a estatal.
Segundo a companhia, a
gasolina e o diesel vendidos
às distribuidoras são diferentes dos produtos no posto de
combustíveis. São os combustíveis tipo A: gasolina antes da sua combinação com o
etanol e diesel sem adição de
biodiesel. “Os produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a
partir do tipo A misturados a
biocombustíveis.”

Pandemia mostra desigualdade no uso de tecnologias por empresas
A utilização de tecnologias da informação e comunicação (TICs) já alcança
percentuais expressivos em
empresas no país, mas o emprego dessas soluções técnicas ainda é desigual dependendo do tipo e do porte das
firmas.
As conclusões estão na
pesquisa TIC Empresas
2019, realizada pelo Centro
Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.
Br), vinculado ao Comitê
Gestor da Internet. Foi analisada uma amostra de 7 mil
empresas de todo o Brasil.
Entre as companhias ouvidas no levantamento, 54%
relataram ter website e 78%
contas em redes sociais. Os
índices variam, respectivamente, para 51% e 77% no
caso das pequenas e 89% e
90% nas grandes.
As redes sociais mais comuns são Facebook (62%),
mensageiros como WhatsA-

pp ou Telegram (54%), Instagram ou Snapchat (44%) e
Linkedin (15%). Entre 2017
e 2019, as redes que mais
cresceram em uso pelas empresas foram os serviços de
mensageria.
O comércio eletrônico é
praticado por 57% dos negócios avaliados. Os principais canais para a venda de
produtos online são os serviços de mensageria como
o WhatsApp e FB Messenger (42%), seguidos por redes sociais como Facebook,
Instagram e Snapchat (20%)
e websites próprios das empresas (16%). A compra pela
internet é mais comum, sendo informada por 70% das
companhias entrevistadas.
Já o recurso da publicidade foi relatado por 36%
das empresas analisadas. O
índice se mantém independentemente do porte. Mas
há variação por setor, com
essa ferramenta de promoção sendo mais comum em

negócios de alojamento e
alimentação (50%), informação e comunicação (46%)
e artes, culturas, esportes e
recreação (44%).
O levantamento mostrou
que 67% das companhias
se conectam por fibra ótica,
54% por via linha telefônica
(DSL), 51% por cabo (redes
usadas para serviços de TV
paga, por exemplo) e 46%
por conexão móvel, como
3G ou 4G.
O índice de conexão por
fibra ótica, a tecnologia mais
robusta, é menor em empresas pequenas (65%) do que
nas grandes (91%).
Em 2015, o principal tipo
de conexão era a linha discada (70%), seguida por fibra
ótica (46%), modem móvel
(43%) e cabo (37%). A velocidade também aumentou. A
proporção de empresas com
conexões de um mpbs a 100
mbps foi de 35% para 53%,
entre 2015 e 2019.
O uso de e-mail no am-

biente corporativo foi relatado por 39% das empresas
avaliadas. Entre as pequenas, o percentual cai para
36%, enquanto nas grandes
sobe para 63%. O armazenamento de arquivos ou bancos
de dados em servidores externos (na chamada nuvem)
foi informado por 28% dos
negócios ouvidos, indo para
36% nos pequenos e 54%
nos grandes. Já os chamados softwares de escritório
(que auxiliam em tarefas de
gestão, por exemplo) fazem
parte da realidade de 22%
das empresas pequenas e de
37% das grandes.
A coleta massiva e processamento inteligente de dados
para análises e predições, o
chamado big data, foi informado por 4% das empresas
que possuem computador.
De acordo com o estudo, o
índice fica abaixo de países europeus como Espanha
(11%), Noruega (15%) e
Finlândia (19%).

Indústria da cachaça prevê retração de cerca de 21% em 2020
O setor da cachaça no
Brasil, este ano, pode ter
uma queda de 21,7% em volume total, incluindo vendas
em supermercados, bares e
restaurantes, em função da
pandemia do novo coronavírus. A conclusão é do estudo
da empresa de pesquisa de
mercado Euromonitor International. Antes da crise,
o setor previa expansão de
1,5%.
O diretor executivo do
Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), Carlos Lima,
admitiu para a Agência Brasil que o cenário pode ser
ainda pior, uma vez que o estudo do Euromonitor projetava uma quarentena de dois
meses e meio, para uma queda do Produto Interno Bruto
(PIB, que é a soma dos bens e
serviços produzidos no país)
em torno de 5%. Mas a pandemia já está se estendendo
por quase quatro meses, sem
ainda definição para um retorno à normalidade, e os
economistas indicam para o
PIB retração superior a 9%.
“A gente acha que pode ter
um cenário ainda mais pessimista”, concordou Lima.
Outras empresas de pesquisa de mercado colocam
que o consumo de bebidas
alcoólicas no mundo deve
cair cerca de 12% em 2020 e
que uma retomada aos patamares anteriores só acontecerá em 2024. “É para mostrar quanto o segmento de
bebidas alcoólicas mundialmente vem sendo impactado
pela questão da pandemia,
da covid”, disse o diretor
executivo do Ibrac.
Para enfrentar a pandemia, as empresas do setor
nacional de cachaça têm
adotado diferentes estratégias para continuar produzindo durante a pandemia.
“Dependendo do estado e
do porte de empresa, foram
estratégias diferentes”, disse Lima. O Ibrac teve casos
de empresas do setor que
paralisaram suas atividades. Estudo feito pela entidade estima que mais de

65% das empresas tiveram
redução superior a 50% das
vendas. “Tudo depende do
porte da empresa, do canal
que a empresa tinha como
seu principal canal de vendas. Por exemplo, empresas que focavam muito a
venda em bares e restaurantes, com o fechamento
desses empreendimentos as
vendas praticamente acabaram e tiveram que focar
em outros pontos de venda,
como supermercados e atacadistas”.
Segundo Carlos Lima,
o setor da cachaça acabou
sendo impactado por outro
movimento, que foi a Lei
Seca, implantada em alguns
estados e municípios, proibindo a comercialização e o
consumo de bebidas alcoólicas no período de pandemia.
“Isso também afetou as empresas”. Lima destacou que
não houve uma “receita de
bolo” para as empresas enfrentarem a crise. E muitas
não superaram.
Lima vê também com
preocupação a possibilidade
de crescimento do mercado ilegal de bebidas com a
aplicação da Lei Seca, como
ocorreu no México, no último mês de maio, onde mais
de 100 pessoas morreram ao
ingerirem produtos clandestinos, sem controle e contaminados. Lembrou que além
dos prejuízos à saúde, o mercado clandestino traz outros
problemas, como a evasão
fiscal, ou seja, a perda de arrecadação de impostos pelo
governo.
De acordo com estudo sobre o Mercado Ilegal de Bebidas Alcoólicas, elaborado
pela Euromonitor International e divulgado pelo Ibrac
no ano passado, em 2017, o
Brasil deixou de arrecadar
R$ 10 bilhões com o mercado ilegal.
O setor é formado, em sua
maioria, por micro, pequenas e médias empresas. Muitas delas não trabalhavam
com o comércio eletrônico
e tiveram que se estruturar

para fazer vendas pela internet. “Tem sido um trabalho
de reinvenção do setor para
conseguir sobreviver, assim
como os demais setores,
nesse momento de pandemia. Cada empresa seguiu
um caminho diferente para
tentar se reinventar nesse
momento”.
O setor da cachaça respondia pela geração de 600
mil empregos diretos e indiretos. O número de postos
de trabalho caiu, entretanto, durante a pandemia da
covid-19, admitiu Carlos
Lima. O Ibrac, entretanto,
ainda não tem estimativa de
quanto a pandemia afetou o
setor, na área do emprego.
Com a crise, várias empresas
foram obrigadas a demitir
funcionários, outras fizeram
redução de jornada e, consequentemente, de salários,
para tentar atravessar a crise.
Muitas pequenas e médias
empresas ficaram na expectativa do apoio do governo
federal por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe).
“Muitas empresas buscando
linhas de financiamento e de
crédito através do Pronampe
para poderem sobreviver e
manter um mínimo de estruturas básicas”.
São 951 produtores de
cachaça e 611 de aguardente registrados no Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, distribuídos
em 835 municípios, segundo o estudo A Cachaça no
Brasil - Dados de Registro
de Cachaças e Aguardentes,
lançado no ano passado pelo
ministério.
O diretor executivo do
Ibrac analisou que a flexibilização das atividades
econômicas que está ocorrendo em alguns municípios
e estados, com a reabertura
de bares e restaurantes, não
significa uma volta à normalidade para os fabricantes
brasileiros de cachaça. “Não
quer dizer, necessariamente,
que você vai ter uma volta

do consumo nesses pontos
de venda. Eu acho que a reabertura de bares e restaurantes ainda é um início que
precisa ser observado como
isso vai acontecer”. Para
Carlos Lima, será um trabalho gradual de reconquistar
consumidores. Ele diz acreditar que existe um desafio
de retomada de confiança e
de construção de confiança
em vários setores, neste momento da pandemia. “Acho
que vai ser um trabalho longo que a gente vai ter pela
frente”.
Lima salientou que outro
grande desafio está atrelado
à reforma tributária, que o
governo federal quer aprovar
neste segundo semestre. O
tema é caro para o segmento de bebidas alcoólicas e,
em especial, para os setores
da cachaça e de destilados,
que temem aumento da tributação, além das dificuldades geradas pela pandemia.
Carlos Lima informou que
o segmento da cachaça tem
cerca de 70% do valor das
vendas em impostos diretos,
como PIS/Cofins, Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS). Considerando impostos diretos e
indiretos, o peso para o setor
alcança 82%.
O diretor executivo do
Ibrac afirmou que um dos
caminhos para as empresas
agora é investir nas vendas
digitais. Ressaltou, porém,
que o mundo digital, “nem
de longe, vai chegar ao volume de vendas que supermercados, bares e restaurantes representam para o setor
da cachaça”. Somente bares
e restaurantes representam
70% das vendas da bebida.
O setor da cachaça possui 7% de participação do
mercado brasileiro de bebidas alcoólicas, em volume,
enquanto a cerveja, primeira colocada, detém 87%. A
cachaça representa mais de
72% do mercado de destilados.
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Brasil deve aperfeiçoar monitoramento
dos ativos do setor da indústria do petróleo
A Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP) realizou nesta terça um workshop
online intitulado “Petróleo e
Espaço”. O evento, que teve
parceria da Agência Espacial
Brasileira (AEB), propôs
mapear as necessidades da
cadeia do petróleo por produtos e serviços espaciais e
discutir potenciais soluções
que possam ser desenvolvidas em conjunto pela ANP e
a AEB.
O diretor da ANP, Felipe
Kury, e o presidente da AEB,
Carlos Moura, Kury, destacaram a importância de o
país aperfeiçoar seus instrumentos de monitoramento
dos ativos continentais e marítimos no setor de petróleo:
“Os últimos três anos foram de muito sucesso na
atração de investimentos.
Arrecadamos, nos leilões
de áreas para exploração e
produção, mais de US$ 26

bilhões em bônus de assinatura. Hoje, temos uma diversidade de atores no pré sal.
Estamos diante de um novo
ciclo de investimentos. A
atividade de E&P vai se intensificar, necessitando de
maior acompanhamento. E
um acompanhamento mais
seguro torna o mercado brasileiro ainda mais atrativo
para investimentos. Por isso,
parcerias como essa, com a
AEB, são tão importantes”,
afirmou Kury.
Ele mencionou ainda que
a modernização do Banco
de Dados de Exploração e
Produção (BDEP) da ANP
inclui o projeto MultiSAR,
para aquisição de imagens
em cooperação técnica com
a AEB visando a um melhor
acompanhamento das atividades da indústria do petróleo, contemplando questões
como segurança operacional
e proteção do meio ambien-

te, assim como a malha dutoviária brasileira, que tende
a se expandir com o Novo
Mercado de Gás.
O evento reuniu, pelo
Microsoft Teams, servido-

res da ANP, profissionais
do setor de energia e do
espacial, representantes de
universidades, Ibama, Marinha, empresas petrolíferas, entre outros.

Descomissionamento de plataformas
Após
aprovação
da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e da Marinha, a Petrobras iniciou o descomissionamento da plataforma
P-12, na Bacia de Campos.
O anúncio foi feito pela estatal nesta terça-feira.
Também estão previstos
para 2020 os descomissionamentos da P-07 e P-15,
na Bacia de Campos, e da
FPSO Piranema na Bacia de
Sergipe-Alagoas. De acordo
com o Plano Estratégico da

companhia para 2020-2024,
18 plataformas de produção serão descomissionadas
até 2024. O descomissionamento das plataformas será
realizado de acordo com as
melhores práticas mundiais.
Em parceria com outras empresas e com a comunidade
científica, foram desenvolvidas metodologias que
permitem a identificação da
alternativa que melhor equilibra os aspectos de segurança, meio ambiente, técnico,
social e econômico. As plataformas P-07, P-12 e P-15
serão ofertadas em leilão público previsto para ocorrer
no mês de julho.

Aumenta em 5% o valor da gasolina nas refinarias
Entra em vigor nesta
quarta-feira o novo valor
da gasolina nas refinarias.
A Petrobras anunciou, nesta
terça-feira, reajuste médio
de 5% no preço do litro da
gasolina vendida nas refinarias. O preço do diesel não
sofreu reajuste.
Segundo a estatal, a gasolina e o diesel vendidos às
distribuidoras são diferentes
dos produtos no posto de
combustíveis. São os combustíveis tipo A: gasolina antes da sua combinação com o

etanol e diesel sem adição de
biodiesel. “Os produtos vendidos nas bombas ao consumidor final são formados a
partir do tipo A misturados a
biocombustíveis.”
Levantamento semanal da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizado
entre os dias 28 de junho e 4
de julho, mostra que o preço
médio da gasolina comum
nos postos de abastecimento
do país foi de R$ 4,064. O
preço médio do diesel S-500

ficou em R$ 3,147 e o etanol,
em R$ 2,737. O valor do botijão de 13 quilos do kg gás de
cozinha foi de R$ 69,85.
Os preços são referentes
ao valor vendido para as distribuidoras a partir das refinarias. O valor final ao motorista depende do mercado,
já que cada posto tem sua
própria política de preços,
sobre os quais incidem impostos, custos operacionais e
de mão de obra.
“Nossa política de preços
para a gasolina e o diesel que

são vendidos às distribuidoras tem como base o preço
de paridade de importação,
formado pelas cotações internacionais destes produtos
mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por
exemplo. A paridade é necessária porque o mercado
brasileiro de combustíveis
é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras
a alternativa de importar os
produtos”, explica, em nota,
a estatal.

Banco RCI Brasil lança CDBs prefixados
O Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras
Renault e Nissan, amplia o
seu portfólio de investimentos e lança dois Certificados
de Depósito Bancário (CDBs)
prefixados para comemorar o
aniversário de 20 anos da instituição no Brasil. Os novos
produtos têm prazos de dois e
três anos, com taxas de 5% e
6%, respectivamente.
“Os CDBs prefixados têm

a vantagem de o cliente saber qual será a rentabilidade
anual e total do investimento, já que o índice de rendimento não está atrelado à
taxa Selic”. Segundo o diretor administrativo-financeiro do Banco RCI Brasil,
Fabien Tournier, esses novos
produtos de médio prazo são
ideais para investidores que
querem diversificar suas
aplicações, mas desejam

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIREnº 33.3.0031102-5
ATA DA RCA REALIZADA EM 27/05/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 27/05/2020, às 10h, na sede social da
Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário
Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401.
2. Convocação: Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração, de acordo com o previsto no §6º,
Art. 13 do Estatuto Social da Cia., e com a legislação em vigor. 3. Presença:
Presentes a totalidade dos membros do Conselho da Administração da Cia.,
indicados ao final da presente ata. 4. Mesa: Presidente: Sr. Pedro Henrique
Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Pedro Hermes da Fonseca Rudge.
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a convocação de AGE a ser realizada no dia
12/06/2020 (“AGE”), para submeter aos acionistas o plano de opção de compra
de ações da Cia. (“Plano de Opção de Compra”) e a proposta da administração
aos acionistas. 6. Deliberações: Após exame e discussão dos itens constantes
da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por
unanimidade e sem ressalvas, resolvem: 6.1 Aprovar a convocação de AGE
a ser realizada no dia 12/06/2020, para submeter a aprovação dos acionistas
o Plano de Opção de Compra e a proposta da administração, elaborada nos
termos do Anexo 13 da Instrução Normativa da CVM nº 481, que se encontram
arquivadas da Cia.. 7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata,
que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada
sua lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda
- Presidente, Pedro Hermes da Fonseca Rudge - Secretário; Conselho de
Administração: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira,
Pedro Henrique da Fonseca Rudge, Eduardo Khair Chalita, Roberto Carmelo de
Miranda. Rio de Janeiro, 27/05/2020. [Certifico que a presente é cópia da original
lavrada em livro próprio] Pedro Henrique Chermont de Miranda - presidente.
Pedro Hernes da Fonseca Rudge - Secretário. Jucerja nº 3892336, em
06/07/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

uma rentabilidade maior na
renda fixa.
Tournier destaca que basta apenas R$ 50 para investir nos CDBs do Banco RCI
Brasil. “Queremos que todos
tenham a acesso a nossos
produtos, que hoje rendem
muito mais que a poupança,
o Tesouro Selic e outras opções do mercado”.
Em uma simulação, ao
investir R$ 50 mil no CDB

prefixado durante dois anos
(5% ao ano), o valor atingirá R$ 54.356, que significa
uma rentabilidade 175,3%
superior à da poupança,
que atingirá um saldo de R$
51.583. Na mesma simulação, um CDB pós-fixado
com taxa de 100% do CDI
totaliza R$ 51.934. Portanto,
o rendimento do novo produto prefixado é muito superior às opções do mercado.

Investidores ainda acreditam
nos frigoríficos brasileiros

O consumo per capita de carne bovina poderá cair 3%
neste ano para o menor volume em nove anos, segundo estudo realizado pelas Nações Unidas. Mas analistas, no entanto,
projetam quedas não apenas per capita, mas também para a
demanda geral em suas regiões, numa drástica virada para
um setor que passou a se apoiar em crescimento constante. E
a mudança é observada em todos os principais mercados, inclusive nos EUA, onde estimativas apontam que o consumo
per capita de carne não retornará aos níveis pré-pandemia até
pelo menos depois de 2025, pois os consumidores tendem a
gastar menos nos supermercados e os restaurantes fechados
também afetam a demanda, pois as pessoas passam a comer
menos proteínas fora de casa. Na China, que responde por
cerca de 25% do consumo mundial, depois que o governo
sugeriu que proteínas importadas estariam associadas a um
surto de coronavírus em Pequim. Há crescente desconfiança
em relação a produtos de origem animal, o que faz a população se voltar para produtos com comecialização proibida
como carne de morcegos, ratos, cachorros e outros animais
exóticos.
Apesar da divulgação desse estudo desfavorável, as ações
dos frigoríficos foram as principais altas no pregão desta terça-feira da bolsa brasileira. Além disso, relatório do Credit
Suisse diz que o período abril e junho será um trimestre da
JBS para recordar, pois poderá não ser repetido nos próximos. Porém, fazem o seguinte questionamento: “isso pode
levar alguns investidores a se perguntarem por que comprar
uma ação que está teoricamente no auge do ciclo?” E embora
entendam a preocupação, acreditam que o ‘momentum’ durará muito mais de um trimestre, com uma dinâmica favorável
no segmento de carne bovina dos EUA, pois o gado não abatido no segundo trimestre será gradualmente consumido nos
próximos, mantendo os custos sob controle e de carne suína,
mercado favorável de exportação e grande rebanho e de frangos. E concluem que continuam otimistas com JBS.

A capitalização da CVC
A CVC está em tratativas internas finais sobre termos e
condições definitivos de uma operação de capitalização para fortalecer sua posição financeira diante dos desafios da pandemia,
disse a companhia em comunicado que, no entanto, não apresenta maiores detalhes. A companhia afirma que até o presente
momento não foi possível finalizar elaboração das demonstrações financeiras de 2019 e das informações do primeiro trimestre deste ano, mas esforços são realizados para a divulgação até
o dia 31 de julho. A evolução dos processos de revisão e reconciliação relacionados aos erros contábeis indicam impacto
potencial na receita líquida de vendas de aproximadamente R$
350 milhões e inclui exercícios anteriores a 2015 até 2019. A
companhia estima ser possível recuperar cerca de R$ 55 milhões
em tributos pagos indevidamente.
Sobre os efeitos da pandemia, a CVC afirma que as perspectivas para retomada das atividades do setor indicam
impossibilidade de recuperação de certos ativos, levando
à necessidade de registro de provisão para impairment no
primeiro trimestre de 2020 de aproximadamente R$ 475 milhões referentes a ativos intangíveis e R$ 81 milhões referentes a créditos de tributos diferidos. Os cancelamentos de
viagens atingiram R$ 96 milhões até 30 de junho e geraram
perdas relativas a valores já pagos pela CVC e que não são
recuperáveis de aproximadamente R$ 13 milhões. O atual
cenário econômico gerou incremento da inadimplência de
clientes correspondendo a R$ 72 milhões, com baixa expectativa de recuperação. A companhia tem saldo de aproximadamente R$ 380 milhões junto a companhias aéreas, referentes a bilhetes já pagos e que podem gerar perdas adicionais
caso alguma companhia encerre suas operações sem honrar
ou transferir bilhetes para outra empresa.

Even vai acelerar lançamento no 2º semestre
O Credit Suisse avaliou os dados da Even como positivos e vê potencial de valorização dos papéis da incorporadora. Os analistas destacaram as vendas líquidas e o
desempenho medido pelo VSO. “Vale lembrar que os estandes de vendas estavam fechados e a confiança do consumidor em baixa. Os lançamentos vieram mais fracos e
mostram a cautela dos players do segmento de renda média”, avaliaram em relatório a clientes. Para o Credit Suisse, a Even deve mostrar uma aceleração dos lançamentos
no segundo semestre. O banco classifica a empresa como
“outperform”, com preço-alvo de R$ 16.
A construtora Even apresentou suas prévias operacionais do segundo trimestre de 2020. No período, a companhia
registrou vendas líquidas de R$ 301 milhões, uma queda de
38,9% em relação aos R$ 493 milhões do mesmo período de
2019. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, houve aumento de 17,5% nas vendas. A velocidade de vendas (VSO)
ficou em 14% no segundo trimestre deste ano, ante 20% no
mesmo período do ano passado, e 12% no primeiro trimestre.
A companhia fez dois lançamentos entre abril e junho, ambos
no Rio Grande do Sul, com Valor Geral de Vendas (VGV)
de R$ 171 milhões, contando somente a participação da
Even. No ano, a companhia registra cinco lançamentos, com
VGV de R$ 266,5 milhões. Também houve a entrega de 2
empreendimentos no trimestre, como valor de vendas de R$
202 milhões. A Even registrou R$ 50 milhões em distratos no
segundo trimestre, valor 32,4% menor que no mesmo período de 2019. Em três meses, o recuo foi de 29,5%. A relação
entre distratos e venda bruta subiu de 13,1% para 14,3% em
um ano, mas caiu na comparação com os 21,8% no primeiro
trimestre. Por fim, a construtora adquiriu dois terrenos entre
abril e junho, por meio de permuta, um em São Paulo e outro
no Rio Grande do Sul. O valor potencial de vendas soma R$
132 milhões. O banco de terrenos encerrou junho em R$ 6,8
bilhões em VGV potencial.

Profarma vai fazer IPO da d1000

O Grupo Profarma contratou bancos para coordenar a
potencial oferta primária de ações do d1000, criado em
2015 para consolidar as atividades de varejo do grupo,
e que reúne as redes Drogasmil, Farmalife, Drogarias
Tamoio e Drogaria Rosário, contando com 300 lojas.
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BNDES projeta R$ 33,5 bilhões com a venda da Cedae
Modelo de
privatização
não agrada a
parlamentares
da Alerj
A concessão da Companhia Estadual de Águas e
Esgoto do Rio de Janeiro
(Cedae) ao setor privado
deverá atrair investimentos no valor de R$ 33,5
bilhões, segundo o mo-

delo proposto pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDES). A informação foi apresentada
durante reunião das Comissões de Saneamento
Ambiental, da Região Metropolitana, dos Direitos
Humanos e Cidadania, e a
Frente Parlamentar Contra
as Privatizações, da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), nesta terça-feira.
No entanto, o modelo apresentado durante a
reunião não agradou os
parlamentares. Segundo a

presidente da Comissão de
Direitos Humanos, deputada Renata Souza (PSol), a
água é um bem inegociável
e não deve ser privatizada.
“Esse é o momento de fortalecer o estado. Estamos
falando de uma empresa
superavitária e essencial
para o Rio. Por isso, não estou convencida de que essa
concessão é a melhor medida para o estado”, afirmou
a parlamentar.
Os dados apresentados
pelo BNDES também não
foram considerados confiáveis pelo presidente da

Associação Brasileira de
Engenharia Ambiental, Miguel Fernandes. Ele alegou
que falta transparência nas
informações e há divergência das fontes. Ainda destacou que estudos relevantes
como o Plano Estadual de
Recursos Hídricos, não foi
realizado.
“Para se ter uma noção, na
AP4 (parte da Zona Oeste do
município do Rio), onde é
informado o valor necessário
de investimento para a universalização do esgoto, encontramos o valor de R$ 170
milhões para a obra. Porém

se a gente pegar os dados
apresentados pela Agenersa
em 2019, vamos avaliar que
a Rio Águas estima para o
mesmo serviço o valor de
R$ 1,5 bilhão e a Cedae R$
1,8 bilhão. O que nos leva a
perceber uma diferença de
ordem de grandeza gigantesca. Por isso os quantitativos
e as fontes precisam estar
claras nessa proposta do
BNDES. Essas divergências
nos levam a descrença dessa
modelagem”, justificou Fernandes.
O presidente da comissão Especial da Região

Metropolitana,
Waldeck
Carneiro (PT), lembrou
ainda que a Alerj aprovou
em 2018 a Lei Complementar 184, que determina
medidas antes do processo de privatização, entre
elas, o envio de um Plano
Estratégico de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana para o Parlamento fluminense. “Esse
documento ainda não foi
enviado para a Alerj e isso
precisa ser pontuado”. O
parlamentar ainda destacou
a privatização não vai resolver a crise do Rio.

CVM orienta sobre documentos para registros de emissores e de ofertas públicas
A Superintendência de Relações com Empresas (SEP)
e a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
esclareceram, por meio de
ofício Circular CVM/SEP/
SRE 01/20, que, na ausência
de previsão similar na Instrução CVM 480 (que dispõe

sobre o registro de emissores
de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de
valores mobiliários), o disposto no art. 9º, §5º, da Instrução CVM 400 (que trata
do registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos mercados primário ou secundário),

também se aplica ao registro
de emissores.
“É fundamental considerar que o processo de
registro de ofertas públicas
de distribuição tem como
principal objetivo garantir
que o conteúdo informacional disponibilizado ao
investidor seja o mais adequado e completo possível,

possibilitando a avaliação
individual de cada interessado”, ressaltaram em nota
Fernando Soares Vieira e
Luis Miguel Sono, Superintendentes da SEP e da
SRE, respectivamente.
De acordo com a CVM,
as superintendências emitiram o ofício circular
com o objetivo de infor-

mar sobre a aplicação do
art. 9º, §5º, da Instrução
CVM 400 também para os
Formulários de Informações Trimestrais (ITRs) e
Formulários de Referência (FREs), sendo, em tais
situações, sempre aplicado o prazo de 20 dias úteis
de análise, devendo isso
ser contemplado nos cro-

nogramas das ofertas.
“É importante destacar
que isso também ocorrerá
na hipótese de processo de
atualização de registro de
emissor, no caso de ofertas
subsequentes, já que esses
documentos compõem a
documentação da oferta de
distribuição”, explicou a autarquia em nota.

Brasileiro pega crédito para
cobrir dívidas mais antigas

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

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

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

Dados do Banco Central
revelam que no Brasil a população com carteira de crédito
ativa atingiu 85 milhões de
tomadores em dezembro de
2019. Desse total, 5,4% ou
4,6 milhões de estavam em
situação de endividamento de
risco, ou seja, devem às instituições financeiras mais do
que podem pagar.
Mas clientes bancários detentores de muitas dívidas nem
sempre serão inadimplentes,
mas vivem em um ciclo vicioso de tomar mais crédito para
conseguir pagar os empréstimos antigos e manter as contas
em dia. A avaliação é de especialistas que participaram de
seminário virtual para debater
os resultados do Relatório de
Endividamento de Risco no
Brasil, elaborado pelo Banco
Central (BC).
O BC destaca que a população de renda média – entre
R$ 2 mil e R$10 mil – e com
idade acima de 54 anos é financeiramente mais vulnerável. “Tal recorte se justifica
pelo maior nível de relacionamento bancário dessa população, com acesso a uma maior
gama de produtos financeiros
e a maiores limites de crédito”,
diz o relatório. No relatório o
BC define como superendividamento “o resultado de um
processo no qual indivíduos e
famílias se encontram em dificuldade de pagar suas dívidas
a ponto de afetar de maneira
relevante e duradoura seu
padrão de vida”. Segundo o
BC, os endividados de risco
podem estar simultaneamente
superendividados.
“Há possivelmente uma
propensão a que os tomadores
aqui identificados como endividados de risco se encontrem,
simultaneamente, em situação
de superendividamento ou que,
eventualmente, possam chegar
a esse estágio se ações preventivas e de correção não forem

tomadas”, mostra o documento.
Comprometimento
Conforme a agência Brasil, a juíza Caroline Santos
Lima, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e de Cidadania das
Execuções Fiscais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT),
destacou que cidadãos com
renda alta são os que mais
acionam a Justiça, mas o superendividamento atinge a
todas as classes sociais.
“Nestes últimos 5 anos de
tratamento e prevenção, observamos pessoas com renda elevada com nível de comprometimento de renda absurdo e com
baixíssima qualidade de vida”,
disse. Segundo ela, o acesso à
informação e a advogados contribuem para que pessoas com
alta renda procurem mais a Justiça. Entretanto, ela disse que é
preocupante a situação de pessoas de todas as classes de renda, principalmente os idosos.
Ciclo vicioso
A defensora pública Patrícia Cardoso Maciel Tavares,
coordenadora do Núcleo de
Defesa do Consumidor da
Defensoria Pública do Rio de
Janeiro, disse que o superendividamento geralmente começa com dívidas no cartão
de crédito, cheque especial e
crédito direto ao consumidor
com débito em conta. “Como
são linhas de crédito mais caras,
o cliente acaba sendo aconselhado a trocar por dívida mais
barata e aí troca por consignado”, disse. Ela acrescentou que
como as parcelas do crédito
consignado são pagos com o
desconto no salário, o consumidor com a renda reduzida acaba
voltando a recorrer a outro tipo
de crédito para conseguir manter as contas em dia.

