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Pressão por renda
mínima aumenta
na Câmara e
no Senado

O governo sofrerá forte pressão de deputados e senadores para
prorrogar novamente a renda emergencial de R$ 600 se não enviar
logo ao Congresso uma proposta
de renda mínima. O alerta foi feito
pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Maia disse que o país já tem o
Bolsa Família, que cuida de uma
parte da sociedade, e defendeu
um debate amplo e urgente sobre
o tema. “Temos 60 dias para fazer
o debate. O governo precisa parar
de fazer discursos sobre a Renda
Brasil (programa que unificaria
os programas sociais existentes)
e apresentar um programa para o
Congresso”, criticou Maia, segundo a Agência Câmara.
Para Rodrigo Maia, a renda
emergencial ajudou muito a economia brasileira, mas ainda deixou
milhões de brasileiros sem assistência. “Temos uma crise grande
que vai aumentar a desigualdade,
vai aumentar o desemprego. Sem
nenhuma discussão, as coisas geram pressão. O correto é ter uma
proposta do governo para fazer a
discussão dentro do orçamento já
existente”, completou.

Brasileiro está
indo menos e
gastando mais no
supermercado

Levantamento da ValeCard apontou que o número de transações
realizadas com os cartões de vale-alimentação – usado para compras
em supermercados – caiu de março
para abril (0,78%) e de abril para
maio (30,43%). O total de transações é a quantidade de vezes que os
cartões foram utilizados. No mesmo
período, porém, o cupom médio –
calculado com base nas transações
realizadas na primeira quinzena –
cresceu 17,36% em abril e manteve-se praticamente estável de abril
para maio (queda de 1,09%).
Os dados apontam que, a partir
de março, os consumidores foram
menos vezes, mas gastaram mais
em cada ida ao supermercado. Na
primeira quinzena de junho, a tendência de queda na quantidade de
transações se manteve, com uma
redução de 3,56% frente ao realizado no mesmo período de maio.
A ValeCard também divulgou
números referentes às transações
realizadas por meio dos cartões
vale-refeição, aceitos em restaurantes e lanchonetes. O número de
transações caiu nos dois períodos:
de março para abril (-47,31%) e
de abril para maio (-26,31%). Já o
tíquete médio cresceu 71,08% em
abril em relação a março (de 50,39
para 86,21) e 4,94% em maio na
comparação com abril (de 86,21
para 90,47). Os dados indicam que
entre março e maio os brasileiros
frequentaram menos restaurantes,
mas, nas vezes em que foram – ou
pediram entrega, já que não existe
este detalhamento – gastaram mais.
Na primeira quinzena de junho,
quando muitas das cidades começaram a divulgar e aplicar protocolos de reabertura, houve aumento na quantidade de transações de
9,58%.
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António Guterres, secretário-geral da ONU, divulgou as preocupações com a região

Oxfam alerta para a
fome: 12 mil podem
morrer por dia, mais
que óbitos da Covid
A América Latina e o Caribe tornaram-se o epicentro da Covid-19.
O alerta é do secretário-geral das
Nações Unidas, António Guterres,
que lançou relatório sobre os impactos da pandemia na região. O
desemprego aumentará de 8,1%
(2019) para 13,5% (2020). Isso elevará o número de desempregados
na região para mais de 44 milhões
de pessoas, um aumento de 18 milhões em relação ao registrado em

2019. Espera-se uma contração de
9,1% no Produto Interno Bruto,
que será a maior em um século.
A taxa de pobreza deverá aumentar em sete pontos percentuais em
2020, para 37,2% da população, o
que representa um aumento no ano
de 45 milhões de pessoas (para 230
milhões no total). Além disso, a
pobreza extrema deve aumentar de
4,5% a 15,5% da população, o que
representa um aumento no ano de
28 milhões de pessoas (para 96 milhões no total). O índice Gini médio
regional, que mede a concentração
de renda, deverá aumentar 4,7 pontos percentuais em 2020.
No Brasil, a taxa de pobreza extrema (menos de US$ 67 por mês)
quase dobrará: de 5% para 9,5%.
A pobreza (cidadãos que ganham
menos de US$ 140 por mês) pas-

Pedidos de seguro-desemprego
somam 4 milhões no ano

De janeiro a junho, foram contabilizados 3.950.606 pedidos de seguro-desemprego no Brasil. O número representa aumento de 14,8%
em comparação com o acumulado
no mesmo período de 2019. Em
junho, foram 653.160 pedidos, informou o Ministério da Economia.
O resultado representa uma queda
de 32% na comparação com maio
(uma diferença de 307.149 pedidos). Na comparação com junho de
2019, com 508.886 pedidos, houve aumento de 28,4% (144.274 a
mais).
Os três estados com maior número de requerimentos foram São
Paulo, com 199.066 pedidos; Minas Gerais, com 70.333; e Rio de
Janeiro com 52.163 requerimentos.
Quanto ao perfil dos solicitantes,
39,6% são mulheres e 60,4% homens. A faixa etária que concen-

trava a maior proporção de requerentes é de 30 anos a 39 anos de
idade, com 32,1% dos pedidos. Em
termos de escolaridade, 59,9% têm
ensino médio completo.
Em relação aos setores econômicos, os pedidos estiveram distribuídos entre serviços (41,7%), comércio (25,4%), indústria (18,7%),
construção (10,1%) e agropecuária
(4,1%).
Na última terça-feira, a Fundação Getulio Vargas divulgou seu
Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp). O índice subiu
14 pontos em junho, para 56,7
pontos, recuperando no bimestre
maio-junho 33% das perdas do
bimestre março-abril. Em médias
móveis trimestrais, o IAEmp recuou 8,6 pontos, para 46,4 pontos, mínimo da série histórica iniciada em 2008.

sará de 20% para 26,5%, segundo
a ONU.
A pandemia na América Latina
atinge uma região que já possui
profundas desigualdades, altos níveis de trabalho informal e serviços de saúde fragmentados. Apenas
34,2% das pessoas que estão entre
as 10% de menor renda são cobertas por algum seguro de saúde.
A ONG britânica Oxfam fez um
alerta de que até 12 mil pessoas
podem morrer de fome todos os
dias em todo o mundo. O número
é 2 mil a mais do que aqueles que
morreram de Covid-19 diariamente
em abril. Os países mais afetados
como pontos de extrema fome, na
visão da instituição, são Afeganistão, Iêmen, Congo, Venezuela, o
Sahel da África Ocidental, Etiópia,
Sudão, Sudão do Sul, Síria e Haiti.

Número de
empregados em
estatais cai 14%
em 5 anos
As privatizações e a realização de programas de desligamento voluntário reduziram o
quadro de pessoal das estatais
federais em 3,7% no ano passado, divulgou o Ministério da
Economia. O número de empregados caiu de 494.919 em 2018
para 476.644 em 2019, diferença
de 18,3 mil pessoas.
Desde 2014, o número de
funcionários de estatais vem
caindo ano a ano. Naquele ano
– o último do primeiro mandato
de Dilma Rousseff – o total de
empregados das empresas federais bateu recorde, chegando a
552.856. Em 2019, o efetivo estava 13,7% menor.

Gasolina de
aviação importada
pode estar fora
dos padrões

A Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves (Aopa
Brasil) fez um alerta aos seus associados sobre “a proliferação de
evidências de problemas com a
gasolina de aviação comercializada
no Brasil”. A entidade fez contatos
com as agências de Aviação Civil
(Anac) e do Petróleo (ANP) para
aumentar a fiscalização sobre os
combustíveis. Os testes realizados
não detectaram produtos fora das
normas.
Em 2018, a Petrobras interrompeu a produção de gasolina
de aviação em território nacional
e desde então o Brasil tornou-se
importador do produto. A estatal
afirmou que voltaria a produzir,
mas isso não ocorreu. Entre 2018
e 2019 houve falta da gasolina de
aviação em vários pontos do país,
denuncia a Aopa.
Segundo a Associação, no segundo semestre de 2019 operadores e oficinas relataram aparentes
índices excessivos de chumbo.
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A atualidade de Furtado
Reconhecido como um dos grandes intelectuais brasileiros, o economista paraibano Celso Furtado
faria 100 anos este mês. Visitando
seu apartamento em Copacabana
para um bate papo/entrevista para
uma revista de economia fluminense, no século passado, ficou em
mim uma nítida impressão de estar
diante de um legítimo cidadão do
mundo, embora com fortes raízes
nacionais e paixão pela sua terra.
Sua obstinação era o desenvolvimentismo. A primeira fase da
industrialização no Brasil (1933–
1955) ocorreu com o modelo de
“substituição de importações”, implantado por Getúlio Vargas. A segunda fase da industrialização brasileira ocorreu a partir do Governo

Juscelino Kubitschek (1956–1961),
que impulsionou a industrialização
pesada, dando início ao modelo
nacional-desenvolvimentista.
O elemento “nacional” do desenvolvimentismo autocrático-burguês, a partir de 1964, adquiriu não
mais o significado de “capitalismo
nacional”, tal como ocorreu na etapa anterior, mas sim trouxe a ideia
de um “nacionalismo” de caráter
diferente, sendo a ideia da Nação
associada à imagem do Brasil-Potência.
Isso prosseguiu de 1973 a 1980,
com o Estado buscando dar um
novo salto de crescimento da economia por meio do II Plano Nacional de Desenvolvimento (Governo
Geisel). Nesse período tivemos um

conjunto de obras públicas, aumentando bastante o endividamento externo do país.

Do modelo nacionaldesenvolvimentista à
perda de autonomia
de nosso país
No Governo Fernando Collor
de Mello, a partir de 1990, deu-se
o primeiro passo para a reestruturação do capitalismo brasileiro sob
os moldes neoliberais visando, retomar o crescimento da economia
por meio do combate à inflação e

estabilização da moeda, adotando
os pressupostos do novo modelo de
desenvolvimento sob o domínio do
mercado. A desnacionalização também foi a tônica do Governo FHC.
No tempo presente, a perda de
autonomia de nosso país é tão intensa que até na produção de petróleo
e gás, onde se destaca a exploração
do pré-sal na Bacia de Santos, simplesmente, 2/3 dos fornecedores da
indústria extrativa, que paga bons
salários, vem do exterior, custando
preciosos dólares.
Hoje, de modo diferente da proposta desenvolvimentista/industrialista de Furtado, a prioridade é
cortar direitos trabalhistas e sociais
como forma de permitir a recuperação das taxas de lucros do capi-

tal privado. Confirmando essa opção, na crise atual, mais de 90% da
renda das famílias brasileiras mais
pobres é oriunda da renda emergencial promovida às pressas pelo
Governo Federal, através da Caixa
Econômica Federal.
As outras prioridades de nossa elite dirigente (incluindo aí o
Legislativo) são capturar o Fundo
Público que paga juros equivalentes a 5% do PIB todo ano e vender
na “bacia das almas” nosso rico
patrimônio nacional, das águas ao
petróleo.
Como Furtado faz falta nessa
quadra de nossa vida política.

q Ranulfo Vidigal

Economista.

Partem Martha, Itamar, Villar e Bivar
O mês de julho nem começou,
mas já deixou saudade em muitos brasileiros. Partiram, nos
primeiros dias deste mês, a estonteante Martha Rocha, cuja
beleza, simpatia, carisma e afabilidade foram características
dessa baiana, nascida em Salvador e que, em 1954, foi eleita a
primeira Miss Brasil.
Outros que deixaram a dramaturgia mais pobre foram
Leonardo Villar, ator dos mais
consagrados e que, em seu primeiro trabalho no cinema,
abocanhou a Palma de Ouro,
no concorrido Festival de Cannes, na França, em 1962, sendo o único filme nacional até
os dias atuais a receber prêmio
tão importante nesse festival; e
Antonio Bivar, ícone da contracultura, e que deixa marcas em
cantoras, como Maria Bethânia
e Rita Lee, pela direção de seus
shows, e no punk brasileiro.
Artista multimídia, atuou
em muitas frentes da cultura
nacional. Ou da contracultura,
universo ao qual sempre esteve
associado esse genial diretor,
produtor musical, dramaturgo,
roteirista compositor, biógrafo,
jornalista, escritor, tradutor e
ator.
Também partiu o talentoso
e versátil José-Itamar de Freitas, que assumiu, convidado
por Boni, a direção-geral do
Fantástico, em 1977, quando o
programa tinha apenas quatro
anos de idade, ficando no cargo até 1991. Essas quatro personalidades da vida nacional
pontificaram durante décadas
no cenário da cultura brasileira, promovendo todos eles, com
raro brilho e muito talento, momentos de glórias e de entretenimento.
Conhecida e reverenciada
pela delicadeza dos gestos, pelo
sorriso largo, pelos belíssimos
olhos azuis e pelo corpo escultural, Martha Rocha foi, como
disse a atriz Vera Fisher, Miss
Brasil 1969, a Rainha das Misses Brasil. Depois de ganhar o
concurso de Miss Brasil, aos 18
anos, Martha viajou aos Estados Unidos, a fim de participar

do concurso de Miss Universo,
ficando em segundo lugar e perdendo o cetro para a americana
Miriam Stevenson.
A história das duas polegadas
foi uma invenção do jornalista
João Martins, da revista O Cruzeiro, do Rio de Janeiro, para
consolar o orgulho brasileiro
com a perda do título. A própria Martha autorizou a versão,
conforme consta na autobiografia, mas ela própria dizia que
essa história não era verdadeira, pois “nos Estados Unidos,
nunca ninguém me tirou as medidas”, divertia-se.
No ano seguinte à conquista
do título, Pedro Caetano, Alcyr
Pires Vermelho e Carlos Renato lançaram uma marchinha de
Carnaval onde se cantava: “Por
duas polegadas a mais, passaram a baiana pra trás/Por duas
polegadas, e logo nos quadris/
Tem dó, tem dó, seu juiz!”.
Martha Rocha viveu uma
vida de luxo e sofisticação e
morava em uma belíssima cobertura na Avenida Atlântica,
em Copacabana. Foi lá justamente que estive em numerosas ocasiões, entrevistando-a,
assim como em vários eventos.
Carinhosa e terrivelmente bela,
Martha seduzia com seu olhar
cândido, terno e profundo. Foi
casada duas vezes, o primeiro
com Alberto Piano, que faleceu
pouco tempo depois do casamento, deixando dois filhos; e,
anos mais tarde, com Ronaldo
Xavier de Lima, com quem teve
uma filha.
A vida de celebridade mudaria radicalmente, a partir
de 1995, quando perdeu todas
as aplicações, com a quebra da
Casa Piano, administrada por
seu cunhado, Jorge. A partir
daí, dedica-se às artes plásticas,
pintando telas e recebendo cachês para participar de programas de televisão e propagar os
concursos de Miss.
Não conseguindo se manter
no Rio, foi morar em Volta Redonda, onde viveu por 12 anos,
e, nos últimos seis anos, passou
a residir em Niterói, onde morreu. Lá, sem condições, teve de

ir para um abrigo de idosos. Foi
acompanhada, nesse final de
vida, pelos dois filhos homens,
e precisou entrar na justiça,
em ação movida contra a filha,
para que ela lhe ajudasse monetariamente a sobreviver. Uma
triste história de vida passada
por uma Deusa da beleza nacional.
O talentosíssimo José-Itamar
de Freitas, que, com imensa
criatividade, lucidez e inteligência rara, dirigiu o Fantástico, fez
com que o programa se tornasse
uma bela revista eletrônica. Em
sua despedida, Boni falou: “Nós
imaginamos o Fantástico, um
mosaico. Que tivesse todas as
coisas da TV Globo, e o melhor
da TV Globo. Era um formato
inédito no mundo. Cada pessoa
do elenco apresentava uma matéria.”

Eles deixaram um
legado de beleza,
inovação, talento e
criatividade
E José-Itamar, com muito
comprometimento, fez com que
esse programa, que já atravessa décadas de sucesso, pudesse inovar e se atualizar. Outra
marca de José-Itamar eram os
textos emocionantes que ele escrevia para o encerramento do
Fantástico. Marcou momentos
importantíssimos para o entretenimento nacional e deixa sua
marca registrada na televisão
brasileira, por sua importância
e alto grau de profissionalismo.
A morte de Leonardo Villar
fez os telejornais destacarem
seu papel mais importante no
cinema, Zé do Burro, protagonista de O Pagador de Promessas, único filme brasileiro
a ganhar a Palma de Ouro, em
Cannes. A estreia de Leonardo
Villar aconteceu, em 1965, na
novela A Cor da Sua Pele, da TV
Tupi. Interpretou Dudu, par romântico de Clotilde, vivida por
Iolanda Braga, a primeira atriz

negra a protagonizar um folhetim na televisão brasileira.
Procedente do lendário Teatro
Brasileiro de Comédia, o jovem
ator chamou a atenção pelo talento e por sua beleza. Em 1972,
ele enfrentou uma missão difícil.
A apenas 28 capítulos do final da
novela O Primeiro Amor, o ator
principal do elenco, Sérgio Cardoso, morreu de ataque cardíaco.
Villar foi escalado para assumir o
papel do professor Luciano. Em
uma cena icônica, Sérgio Cardoso saiu de um cômodo e, quando
a porta foi aberta novamente,
Villar surgiu na pele do personagem. Um trabalho penoso ao
ator, que tinha sido amigo de Sérgio Cardoso, desde os tempos de
TBC. Nos anos seguintes, Villar
marcou presença em outras produções de sucesso, como Os Ossos do Barão, Escalada, Estúpido
Cupido e Barriga de Aluguel.
E foi esse ator notável que,
por diversas vezes, tive a honra e o raro privilégio de estar,
em seu amplo apartamento da
Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Posto Cinco, conversando sobre os caminhos da
educação, da cultura do país,
das dramaturgias nacional e estrangeira, sobre os seus gêneros
preferidos na literatura e, claro, sobre o lendário O Pagador
de Promessas, nos deixou. As
entrevistas feitas com ele eram
profundas, pela sua capacidade
de pensar a vida sob os vários
ângulos e pela sua visão estupenda de mundo. Um ator genial e um intelectual brilhante.
Revelação do teatro nacional,
em 1969, Antonio Bivar sai de
cena, deixando marcas expressivas em sua rica trajetória e sempre ao lado de Bethânia e Rita
Lee, além de colaborações com
Simone. Com Bethânia, a vida
de Bivar se conectou em 1973,
ano em que o artista concebeu
e dirigiu um dos mais espetaculares shows da cantora, Drama
– Luz da noite, de moldura teatral. O show mostrou Bethânia
dando voz a alguns textos de
Bivar, sendo que um deles, A
trapezista do circo, atravessou
gerações, sendo sampleado por
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Ana Carolina, na gravação da
música Dadivosa (2001), parceria da artista com Adriana Calcanhotto e Neusa Pinheiro.
No embalo da repercussão de
Drama – Luz da noite, primeiro
show de Bethânia após o antológico Rosa dos ventos (1971),
fantástico, Bivar colaborou na
direção do primeiro show profissional de Simone. E ajudou
Rita Lee a orquestrar o espetáculo Fruto proibido (1975).
Em 1982, Bivar foi um dos
organizadores do festival punk
O começo do fim do mundo, em
São Paulo, principal cidade-sede do punk no Brasil. A proximidade com o universo punk
legitimou Bivar a escrever o livro O que é punk? Foi autor de
diversas peças de sucesso, como
Cordélia Brasil, que lhe valeu o
prêmio Molière, de 1970. Participou intensamente da agitação inovadora dos movimentos
de contracultura dos anos 60,
70 e 80. Residiu em Londres,
onde conviveu com outros nomes da cena cultural, então
exilados pela ditadura militar,
como Mautner, Gil, Caetano e
Leilah Assumpção. No campo
da dramaturgia, escreveu obras
premiadas como Alzira Power e
Abre a janela e deixa entrar o ar
puro e o sol da manhã.
Martha Rocha, José-Itamar
de Freitas, Leonardo Villar e
Antonio Bivar partiram e deixaram um legado de beleza,
inovação, talento e criatividade
em todos nós, que buscamos na
cultura uma fonte de inspiração
para a vida. Seus exemplos, nesse ou naquele contexto, ficarão
para sempre registrados, pelas
belas passagens que tiveram
por aqui. Na partida dessas
quatro grandes personalidades,
precisamos apenas e tão somente reverenciar o que plantaram
e demonstrar nossa gratidão
pelo amor, simplicidade, generosidade, talento, desprendimento e ousadia que marcaram
suas vidas.

q Paulo Alonso

Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana
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‘Eu não tenho onde morar’
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Consultoria em hotelaria
Com passagens de sucesso no Copacabana Palace, na
Riotur, no Saint Andrews, Costa de Sauipe, Resort Laje
Pedra, ente outros, o empresário José Eduardo Guinle entende que é o momento de se buscar soluções e correções
de percurso para a cadeia produtiva da hotelaria. Com
mais de 30 anos de atuação no mercado e em constante reciclagem, volta a oferecer serviços de consultoria, através
de sua empresa Consultoria-Conceitual & operacional.

Exposição de colagens
O mineiro G Comini, radicado em São Paulo, considerado hoje o maior especialista em colagens no Brasil,
inaugurou exposição no Facebook, promovida pelo Portal Consultoria em Turismo, com o apoio da Fundação
Cesgranrio. Desde sua inauguração online, mais de 4
mil pessoas visitaram a mostra, composta por 15 obras
do acervo do artista. Domini diz que sua inspiração vem
sempre “da relação com o ser humano, com o outro, com
o que os outros me provocam internamente...”

Novo Japa
O Rio ganhou um novo restaurante japonês, em plena Ipanema, no segundo andar do Ipanema Harbor, na
Gomes Freire. O Chan Chan, dirigido pelo chef Ivan
Lee Fung, sommelier de sake pela Japan Sake Association e concluindo o curso do Le Cordon Bleu, conta com
uma equipe experiente que oferece receitas tradicionais
e iguarias orientais, somente através de delivery num
primeiro momento.

Metara
Situada na Saúde, em pleno Porto Maravilha, a Metara
da argentina Susie Cantarino, uma apaixonada pelo Rio
e especializada em quadros e molduras, além de diversas
exposições, tem se reinvetado durante a pandemia. Para
facilitar a vida de seus clientes, uma vez por semana está
efetuando a coleta de trabalhos na casa do consumidor
com entrega posteriormente.

Novo colunismo social
Sem grandes eventos, os colunistas sociais têm modificado suas pautas e suas notícias. É o caso, por exemplo,
de Sylvia de Castro, da Mais Influente, de Vinicius Fernandes, da Tribuna de Petrópolis, de Alexandre Machado, do Diário de Petrópolis, de Ailton Pitombo, de Lu
Lacerda, para citar alguns exemplos. Ganham em conteúdo e solidariedade.

Moda em pauta
Nina Kauffmann tem feito uma verdadeira revolução,
como influencer e especialista em moda. Aproveita as
lives que realiza semanalmente para trazer especialistas
que apresentam novos formatos de comercialização, desfiles e como o mundo do luxo está se comportando. Um
exemplo foi a Semana de Moda online realizada em Paris.

Falta de consciência coletiva
A flexibilização iniciada pela Prefeitura no Rio tem
trazido exemplos de total falta de cidadania. Foi o que
ocorreu no Leblon recentemente e na mureta da Urca,
onde as pessoas desafiavam as recomendações e exigências legais se aglomerando e não usando mascara. Falta
respeito ao próximo e entendimento da pandemia.

Fotos em foco
Ao passearmos pelas redes sociais, temos descoberto
fotos que nos surpreendem e mostram qualidade e sensibilidade. Allen Brooks, com Saquarema, Rodrigo Carvalho,
com as trilhas, Diogo Uchoa, com Humaitá e arredores, nos
remetem a grandes momentos de felicidade e de beleza.

Vassouras
A divulgação turística de Vassouras continua firme
e forte assim como os preparativos para a retomada do
turismo, com o selo Turismo Consciente. O secretário
de Turismo, Wanderson Farias, continua aprimorando a
infraestrutura local, como fez recentemente com a inauguração de uma luneta, no Mirante Imperial, que oferece
uma visão privilegiada da cidade. Ele tem aproveitado o
WhatsApp para enviar quase que diariamente informações que mantenham acesa nos consumidores e formadores de opinião a imagem positiva de Vassouras.

Caixotes do Saber
Com o objetivo de promover a leitura na Cidade de
Deus, onde atua, a ONG Nois projeto social, presidida
por André Mello, criou a primeira biblioteca comunitária. Denominadas Caixotes do Saber, serão instaladas
em vários pontos da comunidade. Nota dez!
A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

Presidente do STJ
manda Queiroz
para casa com
mulher foragida

A polícia terá dificuldades
para transferir do Complexo
Penitenciário de Bangu para
uma casa no Rio de Janeiro
Fabrício Queiroz, acusado
de operar um suposto esquema de “rachadinhas”, apropriação de salários de funcionários, no antigo gabinete
do senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio.
O caso tramita sob segredo
de Justiça.
Isso porque, o presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), João Otávio
de Noronha, decidiu nesta
quinta-feira colocar o exassessor parlamentar em prisão domiciliar. Queiroz, com
o não tem domicílio residencial certo, deverá se valer de
Dorival Caymmi onde, em
uma de suas canções diz “eu
não tenho onde morar”.
Apesar da decisão não ser
vista como grande surpresa,

causou estranheza o privilégio ser estendido à Márcia
Aguiar, mulher de Queiroz,
que está foragida,
Também causou surpresa
a utilização de “habeas corpus” para soltar, ao mesmo
tempo, um casal, garantindo
prisão domiciliar para um
acusado sem residência conhecida e uma companheira
de paradeiro desconhecido.
Até ser preso, Queiroz morava na casa do advogado
Frederick Wassef, ligado à
família Bolsonaro.
De olho no STF
Não são desconhecidas
as decisões do ministro João
Otávio de Noronha favoráveis ao governo. Segundo
levantamento feito recentemente pelo jornal O Estado de S.Paulo, ele atendeu
a 87,5% dos pedidos que
chegaram ao tribunal que
beneficiaram o presidente.
Mas são conhecidas suas
manifestações visando uma
das duas vagas no Supremo
Tribunal Federal (STF) que
serão abertas no mandato de
Bolsonaro.
Ele nega mas o próprio
presidente da República já
disse que “ama” o presiden-

te do STJ. “Confesso que a
primeira vez que o vi foi um
amor à primeira vista. O senhor ajuda a me moldar um
pouco mais para as questões
do Judiciário”, afirmou o
presidente em abril último.
Queiroz foi alvo de prisão
preventiva há cerca de três
semanas. Ele é suspeito de
praticar obstrução da Justiça durante o processo das
“rachadinhas”. No habeas
corpus, a defesa pede a conversão da prisão preventiva
em domiciliar. Os advogados citam o estado de saúde
de Queiroz e o contexto de
pandemia, além de criticarem fundamentos da medida
autorizada pela Justiça.
O caso estava prestes a ter
a primeira denúncia apresentada quando o foro de Flávio
foi mudado. O MP entrou
com recurso no Supremo
Tribunal Federal (STF) para
que a investigação volte para
a primeira instância. O pedido deve ser analisado em
agosto.
Queiroz foi alvo de prisão
preventiva há cerca de três
semanas. Ele é suspeito de
praticar obstrução da Justiça
durante o processo que apura a existência de “rachadinha” no gabinete de Flávio.

No habeas corpus, a defesa
pede a conversão da prisão
preventiva em domiciliar.
Os advogados citam o estado de saúde de Queiroz e o
contexto de pandemia, além
de criticarem fundamentos
da medida autorizada pela
Justiça.
O caso estava prestes a ter
a primeira denúncia apresentada quando o foro de Flávio
foi mudado. O MP entrou
com recurso no Supremo
Tribunal Federal (STF) para
que a investigação volte para
a primeira instância.
O advogado Paulo Emílio
Catta Preta, que representa
Fabrício Queiroz, classificou como ponderada a decisão do presidente do STJ
que concedeu prisão domiciliar ao ex-assessor de Flávio
Bolsonaro. “Vai na linha do
que o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) recomendou
para quem integra grupo de
risco da Covid”, disse.
Justificou sua preocupação pelo fato de estar fazendo tratamento para câncer
mas não comentou o fato de
seu cliente ter postados nas
redes sociais cenas de comemorações regadas com churrascos e bebidas na casa do
advogado Frederick Wassef.

Lava Jato terá que compartilhar todos os dados com a PGR
Em decisão que impõe
uma derrota para a forçatarefa da Lava Jato, o presidente do Supremo Tribunal
Federal, Dias Toffoli, determinou que os procuradores
compartilhem todos os dados já colhidos pela operação com a Procuradoria Geral da República. A decisão
estabelece as atuações no
Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro.
O ministro entendeu que
houve transgressões por
parte dos procuradores no
episódio em que a chefe da
Lava Jato na PGR, Lindôra
Araújo, fez uma visita e solicitou a entrega de dados. A

visita foi vista pelos procuradores como uma tentativa de
interferência nas investigações em curso, já que aconteceu sem um pedido prévio
formalizado.
Pela decisão, as forçastarefa devem entregar “todas as bases de dados estruturados e não-estruturados
utilizadas e obtidas em suas
investigações, por meio de
sua remessa atual, e para
dados pretéritos e futuros, à
Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do gabinete do procurador-geral da
República”.
Com isso, o ministro
atende a um pedido da

PGR, atualmente comandada por Augusto Aras, que
apontava “resistência” de
procuradores em compartilhar informações colhidas
em investigações. A decisão atinge forças-tarefas
em Curitiba, São Paulo e
Rio de Janeiro.
Recentemente, a procuradoria-geral relatou desconfiar que há suspeita de que
a Lava Jato estaria burlando
a lei para investigar o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, e do Senado, Davi
Alcolumbre, que têm foro
privilegiado. A Lava Jato negou.
A força-tarefa vive um

embate com o poder central
do Ministério Público, representado pela PGR. Aras
pode acabar em agosto com
a formçao da Lava Jato e
centralizar todos esses grupos dentro da instituição.
A crise explodiu após a
visita da subprocuradora
Lindora Araujo a Curitiba.
Ela foi acusada por procuradores da Lava Jato de querer
ter acesso a dados sigilosos
da força-tarefa e de inspecionar os trabalhos da equipe.
Sua ida à capital do Paraná
causou uma crise que já culminou na saída de três integrantes do grupo de trabalho
na PGR.

Azul quer demitir 3.810 trabalhadores até o fim do ano
A empresa Azul Linhas
Aéreas demitiu desde junho deste ano mais de
1.000 (mil) trabalhadores
e trabalhadoras que atuam
nas operações em solo (aeroviários) nos aeroportos
do país, alegando crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus
(Covid-19), que derrubou
o número de passageiros.
O objetivo da empresa é
demitir até o final do ano
3.810 trabalhadores, segundo o Sindicato Nacional
dos Aeroviários (SNA).
Com o agravamento da
crise econômica e o medo
que os trabalhos têm de perder emprego, a Azul quis
levar vantagem e discutir
com o SNA, que representa
2 mil dos 8 mil trabalhadores da companhia, apenas os
itens por ela apresentados no
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), sem colocar em
discussão a pauta apresentada pelo sindicato da catego-

ria. Como não houve acordo,
a companhia, por e-mail,
anunciou unilateralmente o
fim das negociações.
A pauta do SNA a ser
encaminhada para todas as
empresas aéreas foi respaldada em assembleia virtual
realizada entre os dias 11
e 13 de junho, pelos trabalhadores e trabalhadoras de
todo o país.
A definição das cláusulas
foi resultado de amplo debate com a categoria, que resultou em aprovação de 96%
dos aeroviários que participaram da votação. Apesar
do alto índice, a Azul Linhas
Áreas se recusou a dar continuidade as tratativas de
acordo e encerrou as negociações.
“Entendemos que a pandemia gerou uma grande
queda no setor e por isso nos
colocamos disponíveis à negociação de um Acordo Coletivo com as empresas. Mas
o Sindicato Nacional dos

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA
CNPJ nº 33.618.356/0001-42
CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária
Conforme disposto no artigo 22 do Estatuto, ficam convocados todos os Associados
remidos e efetivos, quites com suas anuidades, para participar da Assembleia Geral
Ordinária a se realizar no dia 27 de julho próximo, segunda-feira, em 1ª convocação
às 10:00 horas. Não havendo “quorum” na 1ª convocação, a 2ª e última chamada
se realizará com qualquer número, às 10:30 horas do mesmo dia, para deliberação
da seguinte Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária: a) Conforme arts. 19 e
20 do Estatuto serão deliberadas as demonstrações financeiras e o relatório anual,
apresentados pelo Sr. Diretor Presidente, referentes ao exercício encerrado em
31/12/2019, e que se encontrarão à disposição dos associados que os solicitarem
pelo e-mail: lc.malta@sbcirj.org.br; b) Informação da atualização do Quadro
de Associados; c) Deliberação sobre proposta do valor global anual destinado
à remuneração dos órgãos de administração da Organização. Considerando a
excepcionalidade do momento em decorrência da pandemia do COVID 19, os
Associados poderão participar remotamente na Assembleia, votando em cada item
da Ordem do Dia. Integra e complementa esta CONVOCAÇÃO o documento com as
Orientações para Participação Remota na AGO 2020. Cordialmente,
Roberto Terziani - Presidente do Conselho Administrativo

Aeroviários não vai permitir
que os profissionais que atuam nos aeroportos de suas
bases arquem sozinhos com

todos os prejuízos sofridos
pela aviação civil”, declara a
porta-voz e diretora do SNA,
Patrícia Gomes.

Latam: recuperação judicial nos EUA
A Latam Brasil entrou
com um pedido de recuperação judicial nos EUA.
Em comunicado à imprensa
nesta quinta-feira a empresa informou que a medida
foi tomada em decorrência
da crise gerada pelo coronavírus na indústria aeronáutica. De acordo com a
empresa, a medida visa a
reestruturar suas dívidas e
gerenciar efetivamente sua
frota de aeronaves, enquanto permite a continuidade
operacional.
“A decisão da Latam
Brasil é um movimento
natural diante do prolongamento da pandemia do
coronavírus. Dado que o
ambiente externo ainda não
dá sinais fortes de recuperação, integrar o processo

do Capítulo 11 é a melhor
opção para a Latam Airlines Brasil ter acesso às
novas fontes de liquidez”,
informou a empresa.
Segundo a Latam, a medida tomada hoje pode facilitar também o financiamento
que está em negociação com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
Com a decisão, a Latam
Brasil se junta as outras afiliadas do grupo Latam Airlines, no Chile, Peru, Equador
e EUA, que recorreram à lei
de falência dos EUA. Em
maio deste ano, o Grupo Latam já havia entrado com um
processo de reestruturação
da dívida nos EUA, invocando o Capítulo 11 da lei de
falências.
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Governador inclui visitas
à Alerj na sua rotina
O governador Wilson Witzel tem frequentado mais a
Assembleia Legislativa (Alerj) nos últimos dias. Chega
cedo, quando ainda não há a presença de jornalistas, com
poucos seguranças e nenhum assessor, e tenta sair da forma mais discreta possível. Tramita na Alerj um processo
de impeachment contra o governador, que procura recompor suas bases para ter mais chances de barrar a proposta.

Eleições: chance para quem
não deixou cargo

Como o cenário político muda a cada dia, há um grupo
de políticos arrependido por não ter deixado o cargo mês
passado, quando o prazo para isso se encerrou. Agora,
com o adiamento das eleições de outubro para novembro, eles torcem para que o TSE abra uma nova janela
para que possam disputar a eleição. Quem está de olho
arregalado nisso é o secretário estadual de Agricultura,
Marcelo Queiroz (PP). Cotado para ser candidato à vice
de Crivella e Eduardo Paes, ele não deixou o cargo no
prazo e, se não houver mudança no calendário, não nem
vai precisar escolher um deles.

Rosane Felix

Mais tempo para internos
maiores de idade

Tramita na Alerj, com parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) o projeto de lei da deputada Rosane Félix (PSD) para prorrogar a permanência de
internos maiores de 18 anos, nas instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, por até 180 dias após o
término do decreto estadual de calamidade pública devido
ao novo coronavírus. Pela legislação brasileira, ao completar a maioridade (18 anos), o jovem acolhido institucionalmente deve sair do abrigo. “Durante a pandemia da
Covid-19 muitos jovens estão prestes a completar a maioridade e devem deixar as instituições, mas não há políticas
públicas que auxiliem estes jovens no melhor enfrentamento desse momento de vida”, defende a deputada.

Waldeck Carneiro

Sem embutidos na
merenda escolar

Projeto de lei do deputado Waldeck Carneiro (PT), em
tramitação na Alerj, proíbe o governo do estado de incluir
na merenda escolar alimentos embutidos como linguiça,
salsicha, salame e mortadela, entre outros. O parlamentar
argumenta que é preciso assegurar aos alunos uma alimentação mais saudável.

Combate à Covid-19
nas favelas

Com atraso, a Câmara Municipal do Rio aprovou programa emergencial de combate à pandemia da Covid-19
nas favelas, que estabelece a criação de um Comitê Gestor
formado por representantes da prefeitura e da sociedade.
O objetivo é garantir que moradores desses espaços tenham acesso a direitos básicos como: a coleta de lixo e
limpeza e desinfecção de áreas de uso comum, a divulgação de informações sobre medidas de prevenção e o acesso à alimentação, serviços de saúde, saneamento básico e
água. A proposta é assinada pelo vereador Reimont (PT)
com a coautoria de outros oito vereadores.

Seguro para entregador
por aplicativo

O vereador carioca Leonel Brizola (Psol) quer que as
empresas de entrega por aplicativo sejam obrigadas a fornecer seguro de vida, contra acidentes e por doença contagiosa enquanto durar o período de emergência sanitária
por causa da pandemia de coronavírus. Ele apresentou na
Câmara do Rio projeto de lei nesse sentido. A proposta
ainda não tem data para ir à votação em plenário.

Empresários continuam
com dificuldades para
acessar linhas de crédito
As linhas de crédito criadas pelo governo federal
para auxiliar os empresários durante a pandemia
não estão surtindo o efeito
esperado, uma vez que algumas condições impostas
pelas instituições bancárias
dificultam o acesso, principalmente para os pequenos
empresários, já que muitos
não possuem as garantias
exigidas para a formalização
do empréstimo.
Para driblar esse problema, seria necessário a
criação de mecanismos que
estimulem as instituições
financeiras promoverem a
oferta desse crédito. “No início da pandemia, o Governo
demorou a se movimentar.
Mas, nesse momento, são as
instituições financeiras que
poderiam demonstrar maior
adesão em estimular esse
crédito, em um momento
especialmente conturbado
e com perspectiva negativa
para o futuro”, opina o especialista em Direito Tributário
e sócio do escritório Natal &
Manssur, Eduardo Natal.
O professor, advogado
e economista Alessandro
Azzoni aponta que o fato dos
bancos comerciais ainda não
terem aderido ao segmento dificulta a obtenção do
crédito. Atualmente, apenas
Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil oferecem
o serviço. “Ampliar a base
de distribuição para os bancos comerciais é essencial
para que os empréstimos
cheguem para todos, principalmente para os micro e

pequenos empresários. Existe uma limitação na atual
distribuição dos recursos e,
quando a expansão para outros bancos ocorrer, teremos
uma maior capilaridade para
que as empresas sejam atendidas”, relata o professor.
Azzoni também vê problemas na formalização das
operações, por parte dos empresários. Segundo ele, a informalidade e a falta de atualização na constituição do
capital das empresas são fatores que dificultam as aprovações. “O grande entrave
hoje na concessão de crédito
é a formalização das informações e da atividade das
empresas. Isso é fundamental, o empresário tem que ter
o contrato social atualizado,
estar registrado na Junta Comercial e atualizar os dados
do capital social conforme a
empresa cresce”, reforça.
O professor também alerta
que é necessário estar ciente
que a origem dos recursos é
de fonte oficial e a flexibilização da liberação de crédito
segue uma série de critérios.
“A empresa interessada não
pode estar com problemas
fiscais e com endividamentos anteriores à crise, uma
vez que a ideia é socorrer os
empresários que passam por
momentos difíceis durante a
pandemia”, conclui.
Vale ressaltar que, caso a
documentação esteja correta e o pedido seja negado,
o empresário pode recorrer
a outra instituição financeira para tentar a liberação do
crédito.

Uso de IA para combater ataques
cibernéticos na pandemia
A coleta, o monitoramento
e a análise credíveis de dados
são imperativos à medida que
se adota novas tecnologias,
como inteligência artificial,
para ajudar a combate fraudes
virtuais e crimes cibernéticos
durante a crise da covid-19.
Essa é a visão de Myla Pilão,
Director for Technical Marketing da Trend Micro, empresa
líder global em cibersegurança. A especialista afirma que
por meio de um grande conjunto de dados, algoritmos podem ser definidos para aprender e gerar novas descobertas
relacionadas à ameaças no
ambiente cibernético.
“Até certo ponto, vimos
como a Inteligência Artificial
e o aprendizado de máquina
têm sido usados para coletar
informações e ser capaz de digerir esses dados de maneira
que se relaciona no combate
a fraudes digitais para a população durante a pandemia”,
afirma Myla. A executiva
avalia porém que certos desafio enfrentados limitam as
organizações a adotar completamente essas tecnologias,
além da necessidade agravada
de fornecer as informações
com senso de urgência. Dentre alguns exemplos estão a
capacidade de acesso aos dados em razão da privacidade,
e também a contaminação das
informações pela forma como
essas são processadas ou armazenadas.
A especialista, que também é responsável por liderar
a divisão de monitoramento de ameaças de segurança
na Trend Micro, avaliou que
muitas ocorrências relacionadas a fraudes de e-mails corporativos, além de incidências
em transações financeiras e

em comércios eletrônicos foram detectadas desde o início
da crise da covid-19. “Em
grande parte, 95% dos ataques relacionados à pandemia
estão usando predominantemente mensagens de spam
e técnicas de phishing como
porta de entrada”, afirma.
Pela ótica das fraudes relacionadas às compras em lojas
virtuais, Myla ressalta que naturalmente há maior incidência uma vez que o volume de
pedidos no comércio eletrônico cresce em razão dos distanciamento social imposto para
conter o surto do novo coronavírus. “Esse cenário deu
origem à oportunidade de usar
sites fraudulentos para interceptar algumas dessas transações”, aponta. A especialista
diz que o Brasil figurou na lista dos 30 maiores países que
a Trend Micro detectou como
alvo de endereços de páginas
na internet (URLs) com tráfego malicioso desde o início da
crise.
Além disso, a executiva
destacou ainda que a crise
gerou outras oportunidades
para falsários lucrarem em
ambientes cibernéticos. Myla
mencionou uma recente pesquisa feita pela companhia
que detalhou as condições do
mercado conhecido como underground. “O que é notável
é que o leque de negociações
nesse mercado permanece
inalterado nos últimos anos.
No entanto, o comércio de
exploração de terminais de
vendas por cartão (POS na sigla em inglês) e informações
de cartão de crédito roubadas
permanecem parte das quatro
principais ofertas mais populares no mercado underground
de ciberataques”, afirma.

Joias em Copacabana com Roberto Haddad

Arte e joias em Copacabana
A compra de bens em leilões online cresce cada vez
mais nestes tempos de recolhimento compulsório, quando acostuma-se ao nomadismo digital de forma acelerada. Mesmo que muitos ainda não se deem conta, era um
movimento que acontecia para alguns e se expandiu para
muitos, que foram obrigados e levar o trabalho para casa,
contrariando muitos hábitos. Mas, surpreendentemente,
muitos gostaram da mudança. Ganharam o tempo que
perdiam no trânsito, na troca de roupa – ganhando no conforto da casa, na alimentação mais cuidada e consumida
com menos estresse.
A evolução dos hábitos vai acontecendo e muitos leiloeiros já têm plataforma própria para seus pregões, como Roberto Haddad, que apresenta as joias que serão vendidas nesta semana. A exposição presencial estará aberta para quem
quiser ver pessoalmente, começando nesta sexta-feira (10)
das 10h às 18h, continuando na segunda-feira (13) das 10h
às 16h e na terça-feira (14) das 10h às 14h (lembrando o uso
obrigatório de máscaras), no Espaço de Artes e Leilões à Rua
Santa Clara, 146, Copacabana (RJ).
O martelo fechará os lances na segunda e terça-feira
(13 e 14) às 15h, online pela internet, na plataforma robertohaddad.com.br, que mostra outros pregões ainda em
andamento – como o de artes, nesta quinta e sexta-feira (9
e 10) às 15h.

Sítio Ramalhete com Renato Guedes

Sítio Ramalhete em Lumiar

O leiloeiro Renato Guedes venderá o Sítio Ramalhete,
que é uma propriedade agrícola, situada na Estrada Rio Bonito de Lumiar, Toca da Onça, Km 25, Lumiar, 5º Distrito do
Município de Nova Friburgo (RJ), com a área de 20 alqueires fluminenses e cinco litros, ou seja, 547.903m², mais ou
menos, com uma casa de residência, moinho, paiol, pasto e
matas, confrontando por seus diversos lados com espigão,
vertente e cerca, do Rio Bonito até o limite de herdeiros de
Humberto Gomes, com Affonso Rangel de Andrade, por
espigão e córrego dentro da mata, com Bonifácio Bernardo
Pinto pelo córrego e por linha reta, novamente com Affonso
Rangel de Andrade, por vertentes de espigão e pelo Rio Bonito e com Raimundo Martins pelo Rio Bonito.
A avaliação base é de R$ 800 mil em 2018. A venda está
marcada para a próxima terça-feira (14) às 10h e pode ser
parcelada para todas as pessoas físicas capazes e as pessoas jurídicas regularmente constituídas. As informações
detalhadas, com toda a orientação legal, estão no website
rioleiloes.com.br. Não havendo licitante, será reaberto o
pregão, logo em seguida, às 10h30, pela melhor oferta.

Imóveis em bairros do Rio e São Paulo

Recreio dos Bandeirantes, Barra da
Tijuca, Jacarepaguá, Maracanã e
também na capital
do estado de São
Paulo fazem parte do roteiro que o
leiloeiro Gustavo
Portella Lourenço
tem para seguir na
Apartamento no Recreio com
venda de diversos
Gustavo Lourenço
imóveis esta semana. Gustavo Lourenço é carioca, formado em Direito, começou na profissão
do seu tio e leiloeiro Rodrigo Lopes Portella, por quem tem
admiração e respeito, onde trabalhou durante 10 anos em
várias funções, com dedicação, responsabilidade.
A cada processo que lhe é designado é uma nova história e
um desafio, e sua formação acadêmica em Direito contribui
muito para que possam ser observadas todas as formalidades
que um litígio nesta fase final de Execução exigem, onde há
uma grande preocupação em manter toda sua equipe atualizada através de cursos e seminários, os quais enriquecem e
trazem soluções para os casos concretos que são apresentados. Estando sempre disposto a novos desafios.
O website gustavoleiloeiro.lel.br tem todas as oportunidades para quem quer adquirir seu imóvel, com as informações em editais e resumos, além do contato que pode
ser feito em seu escritório na Avenida Erasmo Braga, 277,
grupo 808, Centro (RJ), para mais detalhes.
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Gestores de fundos clamam por mudanças
Política ambiental
do governo
representa risco
sistêmico às
carteiras dos fundos

“Há muito já se fala sobre
o chamado green money no
mercado financeiro, porém,
os impactos sociais e econômicos causados em escala
global e de forma inédita pela
pandemia de Covid-19 aceleraram o processo de conscientização de gestores de fundos

e empresas”, afirma a casa de
análises Capital Research.
De acordo com relatório
sobre fundos de impacto, divulgado recentemente pela
casa de análises, um exemplo que essa onda “mais sustentável” está em curso foi
o conteúdo reunido em duas
cartas recentes endereçadas
ao governo brasileiro.
“Na primeira delas, divulgada há cerca de duas semanas, gestores de 29 fundos
que administram cerca de
R$ 3,7 trilhões em ativos no
Brasil pediram a retirada de
uma proposta que incentivaria o desmatamento na Amazônia”, aborda o relatório
“Os gestores chegaram a

afirmar que a perda da biodiversidade e as emissões
de carbono representam um
‘risco sistêmico’ aos seus
portfólios, que o fracasso
do Brasil em proteger as
florestas pode obrigá-los
a reconsiderar seus investimentos” e que eles não
pretendem tolerar condutas
que atentem contra os padrões ambientais, sociais
e de governança (da sigla
ESG, do inglês Environmental, social and corporate governance)”,
Já na segunda carta,
divulgada na terça-feira
(7) e endereçada ao vicepresidente da República
e presidente do Conselho

Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, presidentes de 38 empresas,
entre elas Itaú, Bradesco,
Ambev, Vale, Eletrobras,
Marfrig, Cosan, Klabin,
Suzano, Shell, Microsoft
e WeWork pedem, entre
outras coisas, “combate
inflexível e abrangente ao
desmatamento ilegal na
Amazônia e demais biomas brasileiros”, sob risco
de “enorme potencial de
prejuízo para o Brasil, não
apenas do ponto de vista
reputacional, mas de forma efetiva para o desenvolvimento de negócios
e projetos fundamentais
para o país”.

Receita reduz burocracia para pessoas jurídicas
A Receita Federal publicou no Diário Oficial da
União esta semana, a Instrução Normativa Nº 1.963 de
3 de julho de 2020, que trata
sobre o Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ).
A partir de agora, para a obtenção de certificados digitais
ICP-Brasil de pessoa jurídica,
o empreendedor pode apresentar apenas o “Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral”, modelo II da referida IN, que traz informações
do CNPJ, inclusive o quadro
societário e a qualificação
dos sócios. Isto será suficien-

te para a análise de poder de
representação do empreendedor, o que torna os processos
de emissão dos certificados
mais rápidos e seguros.
“A obrigatoriedade de
apresentação de contratos
sociais e demais documentos constitutivos das empresas, implicava em análises demoradas e, por vezes
complexas, por parte dos
agentes de registro da ICPBrasil, tornando o processo
de emissão moroso e custoso”, explica o assessor especial do Instituto Nacional
de Tecnologia da Informa-

Fábrica da Tesla em
Xangai usará mais
inteligência artificial
Mais inteligência artificial
(IA) e softwares essencialmente mais inteligentes serão usados na gigafábrica da
Tesla em Shanghai, revelou
Elon Musk, CEO da Tesla,
em seu discurso na cerimônia de abertura da Conferência Mundial de Inteligência
Artificial (WAIC, em inglês)
nesta quinta-feira.
Musk também destacou
que levará algum tempo
para empregar a IA de forma
completa e eficaz em uma situação de fábrica.
Segundo ele, uma fábrica
pode ser considerada como
um coletivo complexo e
cibernético envolvendo seres humanos e máquinas.
O componente robótico das
empresas manufatureiras é

muito superior.
“Acho que, com o tempo, haverá mais empregos e
ter empregos será opcional.
Uma das premissas falsas
que às vezes as pessoas têm
sobre a economia é que há
um número finito de empregos. Definitivamente, não há
um número finito de empregos”, disse ele, acrescentando que sua maior preocupação com o crescimento é ser
capaz de encontrar humanos
suficientes.
No final de seu discurso,
Musk agradeceu o árduo trabalho da equipe chinesa e
comentou que deseja visitar
a China no próximo ano. A
WAIC 2020 está sendo realizada em Shanghai entre 9 e
11 de julho.

SMARTCOAT - SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.122.486/0001-05 - NIRE Nº 33.3.0032943-9
Ata da RCA Realizada em 04/06/2020. 1. Data, Hora e Local. Realizada aos
04/06/2020, às 10h, sede social da Smartcoat - Serviços em Revestimentos S.A.
(“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, loja 250, Freguesia,
Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação e Presença. Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, indicados no final da presente ata. Os membros do Conselho Fiscal
foram convidados para assistirem a presente reunião, nos termos do Art. 163, §3º
da Lei 6.404/76 e estavam presentes em sua totalidade. 3. Mesa. Presidente: Sr.
Yoshiro Marcelo Sakaki Leal; e Secretário: Sr. Roberto Carmelo de Oliveira. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) examinar, discutir e votar o
relatório da administração e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício
social findo em 31/12/2019 (“Exercício 2019”). e submetê-los à AGO/E de acionistas da Cia. (“AGOE”); (ii) deliberar sobre a proposta para a destinação do resultado
da Cia. relativo ao Exercício 2019; (iii) deliberar sobre a proposta de remuneração
global anual dos membros da administração da Cia. para o exercício de 2020; (iv)
apresentar os resultados do 1º trimestre do exercício de 2020; e (v) apresentar
o orçamento preliminar e o fluxo de caixa do período compreendido entre abril a
dezembro de 2020. 5. Deliberações. Após exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes,
deliberaram: 5.1. Por maioria dos votos, recomendar a aprovação do relatório de
administração e das demonstrações financeiras, referentes ao Exercício 2019, e
submetê-los à aprovação da AGOE. O conselheiro Paulo Muniz Barretto Cury
recomendou que o relatório da administração e as demonstrações financeiras fossem votados após a emissão do parecer pelo conselho fiscal da Cia.. 5.2. Por unanimidade e sem ressalvas, recomendar a aprovação da proposta de destinação
do prejuízo apurado pela Cia. no Exercício 2019, no valor de R$16.694.995,30, à
conta de prejuízos acumulados. Tendo em vista que foi apurado prejuízo no Exercício 2019, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas;
e 5.3. Por maioria dos votos, recomendar e aprovar a proposta de remuneração
global dos membros da administração da Cia. para o exercício social de 2020 de
até R$595.000,00. O conselheiro Paulo Muniz Barretto Cury recomendou a não
aprovação desta deliberação, uma vez que entende que o valor proposto para a
remuneração global dos administradores é elevado para a situação da Cia.. O conselheiro, ainda, recomendou aos acionistas avaliarem se os membros do conselho de administração devem ser remunerados, pois no momento somente o seu
presidente recebe remuneração. 5.4. Foi apresentado pelos membros da mesa,
a proposta orçamentária preliminar e o respectivo fluxo de caixa da Cia., para o
período compreendido entre abril e dezembro do exercício de 2020, a ser apreciado e deliberado futuramente em reunião de Conselho de Administração. 5.5. Foi
apresentado pelos membros da mesa, os resultados econômicos e financeiros da
Cia., relativos ao 1º trimestre do exercício de 2020. Não foram realizados comentários adicionais por parte dos membros do Conselho de Administração. 5.6. Por
fim, foi indagado por um dos membros convidados do Conselho Fiscal, acerca da
existência de algum tipo de rateio de despesas entre a Priner Serviços Industriais
S.A. e a Cia.. Os membros do Conselho de Administração esclareceram que até
presente data nunca foi realizado qualquer tipo de rateio de despesas entre as duas
Cias., no entanto, o assunto está em estudo e eventualmente poderá ser colocado em pauta para futura deliberação. 6. 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: Yoshiro Marcelo Sakaki
Leal - Presidente, Roberto Carmelo de Oliveira - Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Roberto Carmelo de Oliveira, Paulo Muniz
Barretto Cury, Yoshiro Marcelo Sakaki Leal. Rio de Janeiro, 04/06/2020. Jucerja nº
3893561, em 08/07/20. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

ção – ITI, Maurício Coelho.
A novidade é gratuita para o
empreendedor e visa facilitar o acesso aos certificados
digitais de pessoa jurídica
da ICP-Brasil, proporcionando assim, simplificação,
inovação e, principalmente,
mais segurança. “Trata-se
de um avanço importante
no processo de emissão de
certificados ICP-Brasil para
pessoas jurídicas. Teremos
informação segura, verificável em fonte oficial do estado brasileiro, de fácil acesso, gratuita, que contribuirá
para a celeridade e redução

de custos das emissões, bem
como, para uma melhor
experiência dos usuários
da ICP-Brasil”, destaca.
“As tecnologias digitais estão mudando radicalmente
a maneira como os cidadãos
vivem, trabalham, consomem serviços e interagem. A
capacidade dos governos de
responder à transformação
digital em andamento e produzir processos e serviços
mais inclusivos, convenientes e colaborativos é crucial
para garantir a confiança dos
cidadãos”, diz Maurício Coelho.

ANP retoma chamada
pública do Gasbol
A diretoria colegiada da ANP aprovou na
quarta-feira a retomada da Chamada Pública
para Alocação de Capacidade do Gasoduto
Bolívia-Brasil (Gasbol).
O despacho que aprova
o reinício do processo foi
publicado nesta quintafeira no Diário Oficial da
União.
O processo havia sido
postergado em 27 de
março deste ano, sem
data definida para reinício do certame. A suspensão ocorreu em função
dos desdobramentos da
pandemia de Covid-19,
bem como da dificuldade
dos agentes econômicos

em participar da chamada pública tendo em
vista a necessidade de
celebração dos contratos
de fornecimento de gás
natural.
A ANP julgou oportuno o reinício da chamada
pública diante dos planos
de retomada gradual de
atividades
econômicas
não essenciais por alguns
estados, bem como do interesse manifestado por
diversos agentes de mercado pela retomada do
processo. O edital estará
disponível nesta sextafeira, no portal do ANP
(http://www.anp.gov.br),
conforme o cronograma
abaixo.  

ICATU HOLDING S.A.
CNPJ/MF N°. 02.316.471/0001-39
Edital de Convocação - Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer
à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Companhia, nesta
cidade, na Av. Ataulfo de Paiva 1.100, 2º andar, às 10h do dia 31/07/2020,
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos
administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles
apresentadas, relativamente ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
(ii) fixar a remuneração global anual da Diretoria e de Conselho de
Administração; (iii) eleger os Membros do Conselho de Administração;
e (iv) outros assuntos de interesse geral. RJ, 09/07/2020. A Diretoria
AVISO AOS INVESTIDORES
A OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/000191, comunica que os Relatórios Anuais deste Agente Fiduciário Relativos ao
Exercício Social de 2019, das emissões abaixo, encontram-se à disposição
no site: www.oliveiratrust.com.br
EMISSÕES DE DEBÊNTURES
EMISSORA
EMISSÃO
Primav Construções e Comércio S.A. ...................................................1ª
Produtores Energéticos de Manso S.A. - Proman ............................... 1ª
Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020

S&P prevê bancos perdendo
US$ 2,1 trilhões até 2021

Os bancos globais podem registrar perdas combinadas
de US$ 2,1 trilhões em empréstimos até o final de 2021,
como resultado das medidas de isolamento, afirmou a
S&P Global. Para este ano, a expectativa de impacto é de
US$ 1,3 trilhão, mais que o dobro do nível de 2019. Cerca
de 60% das perdas são esperadas na região Ásia-Pacífico,
devendo ser responsável por US$ 1,2 trilhão das perdas
em 2021, dos quais três quartos devem ocorrer na China,
afirmou a agência nesta quinta-feira, embora os maiores
aumentos relativos acontecerão na América do Norte que
deve registrar US$ 366 bilhões, seguida por Europa Ocidental, com US$ 228 bilhões; Leste Europeu, Oriente Médio e África, com US$ 142 bilhões e US$ 131 bilhões na
América Latina. A S&P estima que os 200 maiores bancos
representem dois terços dos empréstimos feitos no mundo
e, neste ano, as perdas com crédito devem absorver cerca
de 75% do lucro antes de provisões, mas esse índice vai
melhorar para cerca de 40% em 2021.
A Standard & Poor’s reduziu para junk o rating da
Braskem, mas não informou qual foi o nível de lixo escolhido. Acredita-se que deve da primeira faixa, pois só houve
o rebaixamento de BBB- para BB+, com perspectiva estável.
Em relatório, a agência classificadora afirma que permanece alto o risco de novo rebaixamento diante das incertezas
trazidas pela pandemia e aponta que a demanda por produtos químicos globais sofreu impacto substancial este ano
e a recuperação para os níveis de 2019 permanece incerta,
em meio à visão de uma provável recuperação econômica
desigual em todo o mundo. Porém, revela que a perspectiva
estável reflete expectativa de aumento gradual dos fluxos de
caixa nos próximos 12 meses e da dívida líquida em relação
ao Ebitda em torno de 4 vezes até o final de 2020.
A companhia petroquímica informou que estima desembolsar R$ 1,6 bilhão para lidar com as consequências das
áreas afetadas pela extração de sal-gema em Maceió (AL). A
petroquímica prevê R$ 850 milhões em medidas de apoio aos
moradores dos bairros de Bebedouro, Mutange e Bom Parto, além de outros R$ 750 milhões para o encerramento das
atividades em Maceió. O Ministério Público e a Defensoria
Pública determinaram anteriormente a desocupação de 1.918
imóveis nesses bairros. Segundo a Braskem, a companhia negocia com as autoridades as medidas que serão implementadas, embora afirme que “não está automaticamente obrigada
a apoiar a desocupação destas novas áreas”.
O valor total da provisão agora será de cerca de R$ 4,8
bilhões (R$ 1,6 bilhão além dos R$ 3,2 bilhões provisionados
no primeiro trimestre de 2020) e, embora a Braskem tenha
liquidez suficiente para lidar com o desembolso adicional de
caixa nos próximos dois anos, os analistas do Morgan Stanley consideram a provisão adicional como negativa, pois em
janeiro, o valor inicial a ser provisionado era de R$ 2,7 bilhões. Esses técnicos não fizeram a menor referência a classificação da S&P e mantiveram a recomendação de neutra para
a ação e com preço-alvo de R$ 28.

Itaú e Bradesco injetarão R$ 614 mi no IRB
O Conselho de Administração do IRB Brasil aprovou
um aumento de capital de, no mínimo, R$ 2,1 bilhões e,
no máximo, R$ 2,3 bilhões que será feito por meio da
emissão de ações. Os acionistas Bradesco e Itaú Seguros,
não pretendem ter diluição em suas participações e vão
participar da subscrição para manter as atuais posições
acionárias de, respectivamente, 15,4% e 11,3%. Como
o preço de emissão dos papeis será de R$ 6,93, os dois
bancos farão aporte de R$ 355,056 milhões e R$ 259,727
milhões, totalizando R$ 614,7 milhões.
Conforme relatório da XP Investimentos, o anúncio em si
não é uma surpresa, uma vez que a empresa já havia alterado
o estatuto de forma a possibilitar o aumento de capital, além
de ter divulgado que a Susep constatou R$ 2,1 bilhões em em
insuficiência de liquidez. Porém alguns fatos são novos, tais
como: a) sócios Itaú e Bradesco se comprometeram a aportar no
mínimo seus direitos de subscrição; b) o preço por ação da oferta
é de R$ 6,93, 26% abaixo do fechamento do pregão anterior,
possivelmente para incentivar a subscrição dos atuais acionistas;
além de c) diluição entre 24% a 26% para acionistas que não
subscreverem a oferta. E para a equipe da XP, os recursos contribuirão para o reenquadramento do IRB nas exigências regulatórias de liquidez da Susep, o que possivelmente colocará um
fim na inspeção do regulador, mas ressaltam que vão continuar
com a cobertura sob revisão devido a incertezas remanescentes
relacionadas aos impactos com reguladores, clientes, retrocessionários e crescimento de prêmios

Morgan reduz recomendações da CCR e Eco
O Morgan Stanley reduziu de “comprar” para “neutra”
a recomendação para as ações da CCR e Ecorodovias, pois
seus analistas levaram em consideração que a maior parte
potencial com o reequilíbrio dos contratos já estão embutidos no preço dessas ações. Apesar disso, o preço-alvo de
ambas as empresas foi elevado, sendo que o da CCR passou de R$ 14,70 para R$ 16,30 e o da Ecorodovias, de R$
13,40 para R$ 15,30.

CVM aprova tag along da Biotoscana
A CVM aprovou a oferta pública de tag along da Biotoscana, que vai cumprir a obrigação estatutária de aquisição
dos BDRs em circulação após a transferência do controle
da companhia e a descontinuidade voluntária do programa
desses títulos. A OPA será realizada até 20 de julho e os
titulares de BDRs poderão vender-los num leilão que será
realizado entre 30 e 45 dias depois. Cada BDR da Biotoscana está sendo negociado a R$ 10,20.

Buffet cai para a posição de 8º bilionário

Coitado do Warren Buffett: em junho era o quinto
homem mais rico do mundo e, em julho, ultrapassado
por Steve Ballmer, antigo CEO da Microsoft, e por Larry
Paige e Sergey Brin, co-fundadores do Google, caiu para
o oitavo lugar, sua mais baixa posição no índice de bilionários criado pela Bloomberg em 2012.
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Fornecedores terão crédito antecipado
Ministério da
Economia informa
que estará
disponível a partir
do dia 17 de agosto

A partir de agosto fornecedores do governo poderão solicitar antecipação
do crédito. Eles poderão
utilizar os contratos administrativos como garantia
para fazer empréstimos e
financiamentos em instituições financeiras que serão
credenciadas pelo Ministério da Economia.
A mudança consta na Instrução Normativa nº 53 publicada nesta quinta-feira,
no Diário Oficial da União,
e estabelece que o valor da
operação de crédito não poderá exceder a 70% do saldo
a receber dos contratos selecionados pelos fornecedores.
A nova modalidade de
empréstimos deve estar disponível a partir do dia 17 de
agosto, quando a instrução
normativa entrar em vigor.
Serão atendidos pela nova
medida os fornecedores do
governo federal, estados e
municípios.
Um Portal de Crédito está
sendo desenvolvido pelo
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). A
plataforma divulgará informações sobre os contratos, e
fará a conexão entre o mercado fornecedor, a Administração Pública e as instituições financeiras.
De acordo com o secre-

tário de Gestão no Ministério da Economia, Cristiano
Rocha Heckert, até o dia 17
de agosto o ministério terá
concluído o chamamento público para realizar o
credenciamento dos bancos e fintechs (empresas de
tecnologia do setor financeiro) e a plataforma onde
as operações serão feitas.
“Ao longo dos últimos meses, tivemos várias conversas com as instituições
financeiras. Todo o processo foi construído com elas.
Houve interesse não só dos
bancos grandes e médios,
mas também das fintechs”,
disse.
Até o momento, as empresas que vendem bens
ou prestam serviços para o
governo federal recebem o
pagamento após o ateste das
faturas, ato que comprova
a prestação do serviço ou a
entrega do bem, o que, nos
termos legais, pode demorar
até 30 dias a contar desse
ateste.
Antecipação
Para ocorrer a antecipação, os editais e respectivos
contratos
administrativos
celebrados devem prever a
possibilidade de cessão dos
créditos decorrentes da contratação.
O banco antecipará o pagamento para o fornecedor,
com uma taxa de desconto.
Quando o pagamento for feito, o dinheiro será enviado
pelo governo ao banco.
De acordo com o secretário, a negociação será como
a de um leilão. O fornecedor
informará que tem um con-

trato e cada instituição credenciada poderá ofertar uma
taxa. “É um crédito que tende a ser barato porque está
garantido pelo governo”,
afirmou Heckert.
As instituições financeiras credenciadas e selecionadas pelos fornecedores receberão o pagamento mediante
conta vinculada do fornecedor. Para ter acesso à antecipação de créditos, o fornecedor terá de assinar um termo
de vinculação de domicílio
bancário. Esta conta será
bloqueada para movimentação, de forma a reduzir os
ricos tanto da administração
pública quanto das instituições credenciadas.
De acordo com a nova
norma, existe uma regra
de transição para aqueles
contratos celebrados antes
da publicação da IN. Neste
caso, a alteração nos contratos já firmados deve ocorrer
celebrando-se um termo aditivo.
Anualmente, as compras
públicas movimentam, só
no Poder Executivo Federal, cerca de R$ 48 bilhões.
Somados os três poderes e
as três esferas da federação, estima-se que alcancem cerca de R$ 800 bilhões por ano.
PMEs
Segundo o presidente do
Sebrae, Carlos Melles, a
antecipação de crédito ainda é pouco explorada pelas pequenas empresas. “A
possibilidade de antecipar o
crédito de 70% do valor de
um contrato firmado com
a administração pública,

nas instituições financeiras
credenciadas, deve atrair
especialmente os pequenos
negócios, que têm pouco
capital de giro. O Sebrae
também está trabalhando para o lançamento de
plataforma complementar
que permita a antecipação
de recebíveis de faturas.
Acreditamos que as duas
iniciativas somadas irão
gerar mais competitividade
para esse grande mercado,
que movimenta cerca de R$
800 bilhões ano nas três esferas de governo.”
O secretário também destacou que a antecipação do
recebimento de recursos
poderá ajudar as micro e pequenas empresas. “Considerando o cenário difícil que o
mundo inteiro está enfrentando com essa pandemia
[de covid-19], esses recursos
serão muito bem-vindos por
muitas empresas, principalmente as micro e pequenas
que costumam ter dificuldades maior de caixa”, afirmou.
Transferências
As regras da Instrução Normativa também podem ser
aplicadas por estados e municípios em contratos administrativos estabelecidos
com a utilização de recursos
de transferências voluntárias
da União. Para isso, é necessário que a gestão do contrato seja feita por intermédio
do Sistema de Compras do
Governo Federal (Comprasnet). De acordo com o secretário, há atualmente 1,9 mil
municípios credenciados no
Comprasnet.
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Bancos terão perdas
combinadas de US$ 2,1
tri em empréstimo
A agência de classificação de risco Standard &
Poor’s (S&P Global) prevê
que bancos globais podem
registrar perdas combinadas de US$ 2,1 trilhões em
empréstimos até o final de
2021, como resultado das
medidas de isolamento
contra o coronavírus. Sozinha, a América Latina
deve ter cerca de US$ 131
bilhões em perdas. Em
2020, a expectativa de impacto é de US$ 1,3 trilhão,
mais que o dobro do nível
de 2019.
A S&P é uma das três
maiores agências de classificação de risco, ao lado
da Moody’s e da Fitch Ratings.
Conforme reportou a
agência Reuters, cerca de
60% das perdas são esperadas na região ÁsiaPacífico, segundo afirmou
a S&P nesta quinta-feira.
Os maiores aumentos relativos devem acontecer
na América do Norte e na
Europa Ocidental.
“Estimamos que os
200 maiores bancos do
mundo representem dois
terços dos empréstimos
feitos no mundo”, afirmaram analistas da agência
de classificação de risco.
“Para 2020, estimamos
que as perdas com crédito destes bancos absorvam cerca de 75% do

lucro antes de provisões.
Segundo nosso cenário
base, este índice vai melhorar para cerca de 40%
em 2021.”
A região Ásia-Pacífico deve registrar US$
1,2 trilhão das perdas
em 2021, dos quais três
quartos devem ocorrer na
China.
A América do Norte
deve responder por US$
366 bilhões em perdas, seguida por Europa Ocidental, com US$ 228 bilhões;
Leste Europeu, Oriente
Médio e África, com US$
142 bilhões.
Banco Mundial
Um relatório divulgado em junho pelo Banco
Mundial apontou que a
economia brasileira deverá sofrer uma queda de
8% neste ano, com uma
recuperação de 2,2% em
2021.
A queda estimada do
Produto Interno Bruto
(PIB) do Brasil é maior
do que o esperado para o
bloco América Latina e
Caribe, que teria queda de
7,2% em 2020. Em 2021,
o Brasil também perde em
relação aos países do continente. A estimativa do
banco é de que a economia
na América Latina e Caribe cresça em média 2%.

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

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

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)
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