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Pressão da dívida
pública diminui com
alta da economia
FMI: arrocho
fiscal antecipado
pode inviabilizar
recuperação
Uma recuperação na economia
em 2021 pode estabilizar a relação
dívida/PIB em muitos países. E
embora a trajetória da dívida pública possa se elevar ainda mais, uma
redução fiscal adotada muito cedo
apresenta um risco ainda maior de
inviabilizar a recuperação, com
maiores custos fiscais futuros.
O alerta foi feito por Gita Gopinath, economista-chefe, e Vitor
Gaspar, diretor do Departamento
de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI) no artigo “Políticas fiscais para um mundo transformado”.
A redução da relação entre a dívida pública e o Produto Interno
Bruto pode se dar através do crescimento da economia. Ajustes antes
do tempo, como pretende no Brasil
o ministro Paulo Guedes, pode ter
efeito contrário.
Gopinath e Gaspar assinalam
que a resposta fiscal para aumentar
a capacidade de saúde, substituir a
renda familiar perdida e evitar falências em larga escala contribuiu
para que a dívida pública global
atingisse seu nível mais alto da história, de 101,5% do PIB global.
A projeção do FMI é que os déficits fiscais sejam cinco vezes mais
altos nas economias avançadas e
mais que dobrem nas economias
emergentes, levando a um salto
sem precedentes na dívida pública,
respectivamente, 26 e 7 pontos percentuais do PIB.
O texto alerta que “a principal
prioridade ainda é a saúde pública”.
“Segundo, a política fiscal precisará permanecer solidária e flexível
até que uma saída segura e durável
da crise seja garantida”, afirmam os
dois integrantes do FMI. “Terceiro,
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Milton Ribeiro é ligado à Universidade Mackenzie
WEF

Pastor presbiteriano, Milton Ribeiro é o quarto ministro da Educação do Governo Bolsonaro. Ele
é igualmente a quarta opção para
preencher o cargo após a saída
de Abraham Weintraub. Antes do
pastor, foram cotados o reitor do
ITA, Anderson Ribeiro Correia; o
secretário de Educação do Paraná,
Renato Feder; e o professor Carlos
Alberto Decotelli, que chegou a ser
nomeado, mas não assumiu, abatido por denúncias de inconsistência
no currículo.
Milton Ribeiro é ligado à Universidade Mackenzie, de orientação presbiteriana, e tem doutorado

em Educação registrado no currículo. Ele passou a ser cotado esta semana por indicação do ministro da
Secretaria-Geral da Presidência da
República, Jorge Oliveira, auxiliar
de confiança de Bolsonaro.
Em seu perfil no Facebook,
Bolsonaro disse: “Indiquei o professor Milton Ribeiro para ser o
titular do Ministério da Educação.
Doutor em Educação pela USP,
mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e
graduado em Direito e Teologia.
Desde maio de 2019, é membro da
Comissão de Ética da Presidência
da República.”

Execução de recursos para combate
a coronavírus é menor que 50%

Gita Gopinath: a prioridade ainda é a saúde
a crise será transformacional. Muitos dos empregos destruídos pela
crise provavelmente não voltarão.
Será necessário facilitar a transferência de recursos de setores que
podem encolher permanentemente,
como viagens aéreas, para setores
em expansão, como serviços digitais.”
Ainda em relação à dívida,
Gopinath e Gaspar afirmam que
muitos governos se beneficiarão
dos custos de empréstimos que
estão nos mínimos históricos e
projetados para permanecer assim

por um longo tempo. Além disso,
as pressões inflacionárias permanecerão reduzidas, por causa da
economia fraca, levando a juros
baixos.
Mas recomendam cautela. “Há
uma grande diversidade nos níveis
de dívida e capacidade de financiamento entre países e alta incerteza
em torno das previsões. Os custos
de empréstimos podem aumentar
rapidamente, principalmente para
as economias emergentes e os mercados fronteiriços, como ocorreu
em março.”

IBGE mostra que emprego dá sinais de melhora
Os resultados da Pnad Covid-19, do IBGE, referentes à semana de 14 a 20 de junho mostram
certa estabilização das condições
do mercado de trabalho brasileiro, sugerindo uma atenuação dos
efeitos da pandemia, afirma o
Instituto de Pesquisa Econômica
aplicada (Ipea).
A análise, coordenada por Maria Andreia Lameiras e Marco Antônio Cavalcanti, destaca:
– Após apresentar tendência
de alta entre o início de maio e o
início de junho, a taxa de desocupação manteve-se relativamente
estável nas últimas duas semanas
pesquisadas, quando oscilou entre
12,4% e 12,3%.

Quarta opção, pastor presbiteriano
aceita Ministério da Educação

– O nível da ocupação, que vinha em trajetória de queda entre
meados de maio (49,9%) e a segunda semana de junho (49%),
apresentou sinais de estabilização
e possível início de recuperação
(49,3%).
– A taxa de participação na
força de trabalho atingiu 56,2%.
Apesar de estatisticamente estável em relação à semana anterior
(56%), esse valor é consistente
com uma trajetória de recuperação em relação a maio, quando a
taxa de participação foi, em média, de 55,6%.
– Entre as pessoas não ocupadas que não procuraram emprego,
mas afirmaram que gostariam de

trabalhar, a parcela que não procurou trabalho por conta da pandemia recuou de 70,7% na primeira semana de maio para 65,8%
na terceira semana de junho.
– O percentual de pessoas ocupadas, mas temporariamente afastadas do trabalho devido ao distanciamento social, vem caindo:
19,8% no início de maio, 16,1%
no início de junho e 13,3% na última semana de referência.
– Dentro do total das pessoas ocupadas e não afastadas do
trabalho, a parcela de pessoas
que trabalharam de forma remota manteve-se estável em 12,5%,
permanecendo abaixo da média
de 13,3% observada em maio.

O Governo Federal ultrapassou
a marca de R$ 500 bilhões destinados a combater a pandemia de
Covid-19 no Brasil, com as três
novas medidas provisórias (MPs)
de créditos extraordinários editadas
nas últimas duas semanas. O valor
é cerca de 7% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2019.
Mesmo com esse montante, a
aplicação dos recursos contra o
coronavírus se mantém abaixo de
50%. Dos R$ 506 bilhões autorizados, apenas R$ 216 bilhões (menos
de 43%) foram considerados executados. E são apenas os recursos
já executados que podem ser verificados e avaliados (quanto à entrega
do bem ou serviço contratado pela
administração pública). Os dados
são do Siga Brasil, plataforma de
transparência orçamentária do Senado.
Entre as medidas mais recentes
está a MP 988/2020, que libera R$
101 bilhões para prorrogação do

auxílio emergencial para famílias
de baixa renda. Originalmente previsto para durar três meses, o auxílio foi estendido para duas parcelas
adicionais. O Ministério da Cidadania, gestor do auxílio, é o órgão
que mais tem recebido recursos:
foram R$ 260 bilhões desde o início da pandemia, dos quais R$ 124
bilhões – menos de 48% – foram
executados.
No seu relatório de junho, a
Instituição Fiscal Independente
do Senado (IFI) atualizou suas
estimativas para o impacto dos
gastos com a pandemia sobre as
contas públicas. O déficit primário deverá atingir R$ 912 bilhões,
valor dez vezes maior do que o
déficit de 2019. Com isso, a dívida bruta poderá chegar a 96% do
PIB ou, num cenário pessimista,
ultrapassar 100% de toda a capacidade de produção nacional já
neste ano. As informações são da
Agência Senado.

Turismo desaba
pela terceira vez
consecutiva:
queda de 65%

COTAÇÕES

A pesquisa mensal sobre serviços
do IBGE teve um capítulo especial
para o turismo. O índice de atividades turísticas apontou expansão de
6,6% de abril de 2020 para maio de
2020, longe de recuperar a queda
acumulada entre março e abril, de
68,1%.
A comparação entre maio de
2020 e maio de 2019 dá uma ideia
melhor do estrago provocado pela
pandemia: as atividades turísticas
no Brasil recuaram 65,6%, terceira
taxa negativa seguida.
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A necessária (re)industrialização para o combate à pandemia e além
Apesar das enormes dificuldades e insuficiências de
um processo de industrialização tardio, incompleto,
extremamente desigual e em
grande medida dependente de tecnologias e capitais
estrangeiros, entre 1930 e
1980, no nosso período “nacional-desenvolvimentista”,
multiplicamos por oito a
nossa renda per capita e alcançamos um dos dez maiores produtos nacionais do
planeta.
Antes uma grande e atrasada nação primário-exportadora, chegamos a alcançar
um lugar entre os maiores
produtores do mundo, até
mesmo em indústrias de alta
tecnologia como a aeronáutica. Esse êxito não foi produzido pelo “mercado”. Ele
só foi possível pela ação
decisiva do Estado brasileiro no fomento à produção
industrial e na construção da
infraestrutura nacional.
Porém, desde a década
de 1990, perdemos o rumo
desse processo. A partir
da abertura comercial e financeira levada a cabo por
Collor e FHC, aceitamos
passivamente, como um
simples dado da “modernidade”, uma desindustrialização profunda. A indústria da
transformação, que chegou
a representar mais de ¼ do
PIB em 1986, recuou a míseros 10,4% em 2019, índice
do início do século XX.
Ao contrário de outros países, não desenvolvemos indústrias e serviços nacionais
de alta tecnologia. Apenas
retrocedemos. Temos visto
as terríveis consequências
disso: ampla “reprimarização” produtiva; enormes déficits na balança comercial
de produtos industriais; colapso na taxa de investimentos, hoje no menor nível da
história; estagnação estrutural da renda média dos assalariados; desemprego e informalidade generalizados;
e até a explosão da violência
nas nossas metrópoles.
Nada disso nos fez dar a
atenção devida ao problema.
Raros candidatos trataram
da desindustrialização e das
suas consequências nas últimas campanhas eleitorais.
Porém, a pandemia da Covid-19 está expondo da forma mais dramática a penúria
produtiva em que nos encontramos.
Exemplo gritante disso é

o desempenho brasileiro na
realização de testes diagnósticos. Em 7 de julho de
2020, data em que escrevemos esse artigo, já contávamos mais de 1,6 milhão
de casos confirmados e 66
mil óbitos, segundo dados
do Ministério da Saúde.
São cifras que nos colocam
numa trágica disputa com
os Estados Unidos pela
condição de epicentro
mundial da pandemia, mas
que nem mesmo expressam
as reais dimensões da nossa
grave situação epidemiológica. Se considerarmos a
quantidade exígua de testes
realizados até então, é muito provável que a subnotificação seja muito elevada.
A Organização Mundial
da Saúde (OMS) recomenda a realização de testes
moleculares (do tipo RT-PCR) para o controle da
transmissão da Covid-19,
pois são capazes de detectar a infecção ativa, ou
seja, identificar um novo
caso ainda no início dos
sintomas, favorecendo a
detecção precoce e a identificação de contatos próximos. Isso é fundamental
porque permite ao sistema
de saúde localizar rapidamente novos transmissores,
isolando-os precocemente
e reduzindo de forma significativa a circulação do
vírus.
Além dos testes moleculares, vale destacar a importância dos testes sorológicos ou “rápidos”. Eles são
imprecisos para a detecção
precoce, pois medem a presença de anticorpos (IgM
e IgC) desenvolvidos pelo
nosso corpo alguns dias –
10, em média – depois da
infecção.
Com efeito, nota técnica
publicada no dia 17 de junho de 2020 pela Rede CoVida, que reúne instituições
como a Universidade Federal da Bahia e a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz),
defendeu que o Brasil precisa ampliar urgentemente
a sua capacidade de testes.
A partir da análise de um
conjunto de nove países, os
pesquisadores encontraram
menor número de óbitos
por milhão de habitantes
naqueles que realizaram
um número maior de testes
por caso confirmado (até
11 de junho de 2020).
Então, concluíram que

para o Brasil alcançar uma
taxa de 30 testes por caso
(média dos países considerados moderadamente sucedidos), teria, naquele momento, que realizar 915 mil
testes por dia; e se quisesse
se igualar à taxa da Coreia
do Sul (país considerado
bem-sucedido), teria que realizar 2 milhões e 745 mil
testes diários.
Esses números foram calculados a partir do número
diário de novos casos daquele momento, cerca de 30 mil.
Hoje, eles já somam mais de
40 mil. Esse fato evidencia
a urgência de medidas de
distanciamento físico mais
efetivas para controlar a propagação da epidemia, sem as
quais os esforços para melhorar a capacidade de diagnóstico e assistência terão
resultados limitados.
Por outro lado, já segundo
dados da Worldometers, até
7 de julho de 2020, o Brasil
havia realizado 4.316.284
testes, produzindo uma taxa
de apenas 20.304 testes por
milhão de habitantes. Em
comparação, em números
aproximados, os Estados
Unidos apresentavam 117
mil testes por milhão de habitantes; o Reino Unido, 158
mil; a Espanha, 122 mil; a
Alemanha, 70 mil; e a China, 63 mil. Países vizinhos
como o Peru, com 55 mil, e
o Chile, com 63 mil, também
se encontravam bem à nossa
frente.
Portanto, ainda estamos
muito aquém do mínimo necessário. Sem dúvidas, parte
considerável desse resultado
decorre da recusa do Governo Federal em assumir o
seu papel no enfrentamento
dessa crise e, mais do que
isso, não apoiar ou mesmo
sabotar os esforços empreendidos pelos governos estaduais e municipais. Porém,
esse quadro também reflete mais uma consequência
perniciosa da nossa desindustrialização. A realização
desses testes, principalmente na enorme escala exigida
por um país com as nossas
dimensões, requer grande
produção e disponibilização
de equipamentos e insumos,
além de laboratórios para
processá-los.
Hoje, porém, não produzimos praticamente nada do
que precisamos. Dados apresentados numa conferência
recente do professor Carlos

Gadelha, da Fiocruz, revelam que, na última década,
nosso déficit na balança comercial de produtos ligados
ao chamado Complexo Econômico-Industrial da Saúde
(CEIS) – que compreende
setores como o farmacêutico, de insumos e reagentes
e equipamentos médico-hospitalares e odontológicos – foi superior a 10 ou 15
bilhões de dólares anuais.
Atualmente, importamos
94% dos princípios farmacêuticos ativos e 80% de todos os produtos médicos que
consumimos – até os mais
triviais, como luvas. Ou
seja, na última década, gastamos centenas de bilhões de
reais em compras no exterior
que poderiam ter fomentado
o desenvolvimento nacional
desses setores cruciais.

Resultado do
desmonte está
aparecendo na
dependência de
importações caras
e incertas
Esforços nesse sentido
foram empreendidos durante os governos de Lula
e Dilma Rousseff, como a
criação do Grupo Executivo do Complexo Industrial
da Saúde, reunindo 14 ministérios, em 2007. Porém,
eles não foram capazes de
reverter os efeitos deletérios das liberalizações comercial e financeira, que
não foram confrontadas estruturalmente. Desde o golpe parlamentar que depôs
Dilma em 2016, tais medidas perderam qualquer
espaço na agenda política
federal. Temer extinguiu
o referido órgão em 2017,
e Bolsonaro se encarregou
de eliminar as últimas políticas governamentais de
fomento ao setor.
O resultado desse desmonte está aparecendo agora. Nessa grave emergência
nacional, estarrece que estejamos tão dependentes de
importações caras e incertas
para garantir proteção aos
trabalhadores da saúde e os
cuidados necessários à população.
Temos instituições pú-

blicas absolutamente capacitadas e dedicadas ao
desenvolvimento científico
e tecnológico de inovações
e soluções para essa pandemia. Nos últimos meses,
vimos algumas universidades desenvolvendo tecnologias e modelos inovadores
de ventiladores mecânicos
produzidos nacionalmente.
Essas iniciativas necessitam
de investimento e apoio do
Governo Federal.
Nesse conjunto, inclui-se mais uma vez a Fiocruz,
que tem trabalhado incansavelmente para ampliar sua
capacidade de produção,
prevendo entregar 11 milhões de conjuntos para testes moleculares (RT-PCR)
até setembro. Trata-se de um
incremento crucial na capacidade nacional de testagem,
demonstrando a excelência
e o comprometimento dessa
instituição.
Porém precisaremos de
muito mais. Além de uma
estratégia nacional de realização de um número de testes muito superior ao atual,
precisamos de outras ações
que articulem vigilância
ativa e assistência sanitária,
com fortalecimento de todos os níveis de atenção que
compõem o Sistema Único
de Saúde (SUS), desde a
atenção básica até a hospitalar, incluindo os leitos de
terapia intensiva.
Sem isso, não conseguiremos retomar as atividades
produtivas e a vida social em
condições mínimas de segurança. Isso relegará as nossas cidades a intermináveis
“aberturas” e “fechamentos”
e comprometerá radicalmente as condições de emprego e
renda de milhões de brasileiros, produzindo alto potencial de desestabilização social e política nos próximos
meses, quiçá anos.
Diante disso, urge ampliarmos os investimentos
públicos em ciência e tecnologia; na construção de
infraestruturas como o saneamento básico; e no desenvolvimento de uma indústria
nacional dos equipamentos,
insumos e tecnologias que
conformam a grande área da
saúde. Não se justifica, sob
nenhuma hipótese, que um
país com as nossas dimensões e recursos se encontre
nessa situação de degradante incapacidade produtiva e
dependência, totalmente in-

compatível com o exercício
da soberania.
Portanto, chegou a hora
de reconstruirmos as bases
de um sólido projeto nacional de desenvolvimento tendo como eixo fundamental a
retomada da industrialização
e que não negligencie, ao
contrário da experiência desenvolvimentista do passado, a redução das desigualdades sociais e a proteção do
meio ambiente.
E lembramos que não caberá às iniciativas privadas
liderarem esse processo, o
que elas jamais fizeram em
tempo algum. Será tarefa do
Estado brasileiro, recapacitado, atuar como seu condutor, investindo em grande
escala em obras públicas e
ampliando significativamente as atividades das empresas
estatais.
Para isso, precisaremos
romper com o domínio ideológico do neoliberalismo
ora vigente, que não tem
qualquer compromisso com
a ideia de (re)construir uma
nação. Também será necessário rompermos com essa
ordem financista que há três
décadas capturou a administração monetária e fazendária do país e nos mantém
cativos de uma teia crescente
de endividamento público e
privado a juros estratosféricos, perdas incessantes de
direitos e ajustes fiscais intermináveis.
Em suma, a pandemia
está demonstrando inequivocamente que retomarmos
a industrialização nos próximos anos não será uma
opção, mas uma necessidade
absoluta. É imperativo recompormos as capacidades
produtivas nacionais, principalmente em setores estratégicos como o CEIS, para garantirmos o bem-estar social
e a segurança de saúde da
população. A prosperidade,
a estabilidade, a segurança
nacional e até mesmo a viabilidade futura do Brasil dependerão disso.
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Faturas de energia elétrica: por que pagar mais do que o devido?
Os consumidores de energia elétrica de todo o país
pagam mensalmente milhares de milhões de reais indevida e ilegalmente à Light e
outras concessionarias pela
“simples razão” da cobrança de alíquotas de imposto
superiores às que realmente
devem ser cobradas nas faturas mensais de cobrança de
consumo.
Energia elétrica é “bem de
consumo essencial”, a exem-

plo dos demais bens de consumo essenciais para os quais
não são admitidas alíquotas
de imposto superiores a 18%
/ 22% – no caso da Light.
Vários casos constatados revelam cobrança de alíquotas
de 32%! E até mais por parte
dessa concessionária.
Não há muito tempo
(2016), as tarifas de consumo
de energia elétrica foram majoradas, segundo os pretextos
utilizados, para o custeio de

geração da Usina Nuclear de
Angra 3, que nunca entrou
em operação.! Mesmo não
tendo ocorrido tal custeio, o
resultado foi: reajustes (aumentos) nas faturas de consumo de energia elétrica.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), à época, uma compensação seria aplicada nas
faturas cobradas de todos os
brasileiros. Os valores seriam devolvidos, corrigidos

pela taxa Selic, ou seja, uma
redução no valor das faturas
de consumo em favor dos
consumidores.
Diga-se, de passagem, que
segundo os dados existentes,
a referida Usina Angra 3
jamais recebeu os recursos
propalados, muito embora os
mesmos tenham sido cobrados dos consumidores.
Como se não bastasse,
foram criadas “bandeiras”
alusivas à cobrança de taxas
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Diretor de Redação

maiores sobre o consumo,
para cada respectiva cor:
vermelha, verde ou amarela,
a pretexto de seca e baixos
níveis de água nos principais
reservatórios do país.
E não termina aqui: neste exato e fatídico momento, acaba de ser anunciado
um aumento de 4% a partir
de julho (este mês) em plena e devastadora pandemia
de Covid-19 e do estado de
calamidade sanitária, finan-
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ceira, econômica e social
que se abateu sobre o país e
o mundo.
Este abuso e outros continuam, para falarmos apenas
deste. Já passou da hora de
darmos um basta! Com a palavra o Ministério Público, a
Ordem dos Advogados, a Imprensa e.... os consumidores.
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Avulso (RJ)..............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados)............................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
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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Enel é multada em R$ 10,2 milhões
Procon SP
recebeu mais de
21 mil queixas de
valores elevados

Só não tributará fundo
exclusivo. Alguém duvida?
Começam a surgir alguns balões de ensaio do programa de renda básica que o ministro Paulo Guedes está
tendo que elaborar para Bolsonaro chamar de seu. Ainda que o pragmatismo de Guedes supere seu radicalismo ideológico, fica difícil acreditar em um programa
de transferência de renda, mesmo que da classe média
para a pobre. Algo assim minaria os apoios que mantêm
o ministro.
O que se divulgou até aqui parece confirmar esta
análise. O novo programa seria uma colcha de retalhos
de Bolsa Família, PIS, salário-família, talvez Farmácia
Popular e até seguro-defeso. Para conseguir algum dinheiro novo – pelo menos para a propaganda – e garantir
apoio nas classes mais populares a Bolsonaro, haveria
cortes em outros setores, a começar por alguns produtos
da cesta básica (tudo bem que salmão e queijo gorgonzola, de básicos, não têm nada).
A maior facada, que já vem sendo ventilada há tempos
e empurrada aos poucos é o fim de descontos no Imposto
de Renda, atingindo em cheio a classe média. Sem oferecer educação e saúde de qualidade, o governo pretende
acabar com deduções no Imposto de Renda de despesas
médicas e dependentes.
Uma das propostas atingiria a elite da elite: tributar
fundos exclusivos, usados por famílias ricas para concentrar investimentos e driblar impostos. O fim deste
benefício fiscal representaria mais da metade (R$ 10,7
bilhões) dos R$ 18 bilhões que o Ministério pretende
juntar. Acabar com a isenção dos fundos exclusivos foi
tentado por Temer, quando presidente. Não andou no
Congresso. Alguém duvida que seria o único ponto que
não avançará na proposta de Guedes?

Separação
A autoridade responsável por supervisionar a contabilidade no Reino Unido deu quatro anos às empresas Deloitte, EY, KPMG e PwC para dividir seus negócios de
auditoria e consultoria. As “4 grandes” têm até 23 de outubro deste ano para apresentar um plano para implementar a “separação operacional”, que deverá ser concluída
até junho de 2024. Os reguladores britânicos buscam atacar os recorrentes problemas na auditagem de balanços.
Luiz A. Romano, conselheiro consultivo da Associação Brasileira de Consultores (ABCO), afirma que
os profissionais brasileiros já propagava isso há muito
tempo. “Absurdo auditar e prestar consultoria e T&D”,
explica Romano.

Memória da pandemia
A Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de
Janeiro, presidida por Cláudio Castro, lançou o projeto
Relatos da Pandemia. Coordenado por Bayard Boiteux e
Viviane Fernandes, tem como objetivo apresentar os lutos, as ações positivas e a reinvenção dos Embaixadores
do Rio, através de depoimentos curtos consolidados em
vídeos.
“Queremos deixar uma memória da pandemia”, diz
Boiteux, que pretende transformar os vídeos num documentário. O primeiro, que já está no ar e conta com o
apoio da Fundação Cesgranrio, traz depoimentos de
Yvonne Bezerra de Mello, Davi Bispo e Vanda Klabin,
entre outros. A direção é de Fábio Rocha. O vídeo está
em youtu.be/nvjkShMdD6A

A distância
Depois de quase quatro meses de paralisação, a UFRJ
vai iniciar aulas remotas nesta segunda-feira, com kits
de informática para quem necessitar. Segue, finalmente,
passos de outras universidades públicas, que não deixam
vácuo para ser ocupado por instituições privadas.

Rápidas
O IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio promove
webinar “Mapeamento de Influências de Compras
e Tratamento de Objeções”, nesta segunda-feira, às
19h. Inscrições: bit.ly/webinarIAG16yt *** Nesta segunda, às 17h, o Conselho Federal de Contabilidade
realizará live no seu canal do Youtube (youtube.com/
watch?v=Pgt3QbdNOkw) com o tema “Os Reflexos
da Lei Complementar 173 na Gestão Pública - Aspectos Fiscais e Contábeis” *** Em 14 de julho, a Columbia Business School sediará o debate “Dívida e déficit
do governo: Mito ou realidade?”, com Jared Bernstein,
ex-economista-chefe e consultor econômico do ex-vicepresidente e candidato Joe Biden, e Paul B. Kazarian,
CEO da Japonica Partners. Para registrar-se: richmancenter.org/civicrm/mailing/view?id=349 *** A Aasp realizará nesta segunda, às 10h, o webinar “Retomada das
atividades do Judiciário”, com os desembargadores Mairan Maia Jr., presidente do TRF da 3ª Região, e Geraldo
Pinheiro Franco, presidente do TJSP. Inscrições: mla.
bs/717934bb

O Procon de São Paulo
multou em R$ 10,2 milhões
a concessionária de energia
Enel. O órgão de defesa do
consumidor recebeu de 1
de junho a 7 de julho mais
de 21 mil queixas sobre os
valores elevados das contas
de luz. De março a maio a
distribuidora deixou de fazer a leitura de consumo de
forma presencial, devido a
situação de calamidade pública, e fez as cobranças a
partir da média dos meses
anteriores.

Esse método, segundo o
Procon “gerou faturamentos
incorretos e transtornos aos
consumidores”. Além disso, o órgão destaca que para
conseguir o parcelamento
das contas sob questionamento e evitar a suspensão
dos serviços, os solicitantes
precisaram fazer uma “confissão de dívida”, prática
considerada abusiva.
Assim, levando em consideração o tamanho da
empresa, a gravidade dos
problemas e as vantagens
que a concessionária obteve ao agir dessa maneira, o
Procon aplicou a multa. A
companhia pode recorrer em
processo administrativo da
sanção.
Leituras presenciais
A Enel, disse por nota,

que vai analisar o conteúdo da penalidade e adotará “as medidas cabíveis”.
A empresa disse ainda que
estabeleceu uma força tarefa junto com o Procon para
responder rapidamente as
reclamações. “Em todas
que já foram avaliadas até o
momento, não houve constatação de erro no processo
de faturamento e cobrança
da distribuidora”, afirma a
concessionária.
A empresa informa que,
em junho, retomou a leitura presencial em 80% do
medidores e que em julho
toda a leitura será feita de
forma presencial. As diferenças entre as médias
usadas para a cobrança nos
últimos meses e o consumo real serão lançadas nas
próximas contas de luz.
“Para os imóveis que es-

tavam fechados e clientes
comerciais que consumiram menos do que o que
foi cobrado pela média, todos os créditos correspondentes serão disponibilizados aos clientes”, enfatiza
o comunicado.
Parcelamento
As contas podem ainda
ser parceladas em 10 vezes
sem juros ou em 12 vezes no
cartão de crédito. Para realizar a negociação, os clientes
podem acessar o Portal, de
Negociação ou o Aplicativo. A central de atendimento
pode ser contatada pelo telefone 0800 72 72 120. Consumidores estão reclamando que a empresa só aceitar
negociar valores após pagamento da fatura com valor
questionado.

MBL é acusado de ser financiado por recursos sonegados
Dois integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL)
foram presos nesta sextafeira em uma operação realizada pela Polícia Civil,
Ministério Público Estadual
e Receita Federal. Eles são
investigados pelo desvio de
mais de R$ 400 milhões de
empresas, segundo a polícia. De acordo com o MP, os
presos são investigados por
lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
O MBL foi fundado em
2014 com o objetivo de criar
mobilizações para o golpe
contra a presidente Dilma
Roussef e, em especial, acusações contra o Partido dos
Trabalhadores (PT), Assumindo-se como grupo de direita, o MBL tornou-se uma
organização política com
objetivo de eleger seus principais líderes. O mais conhecido deles, Kim Kataguiri,
elegeu-se deputado federal.
O grupo apoiou Jair Bolsonaro nas eleições de 2018,
mas rompeu com ele no fim
de 2019.
São cumpridos seis mandados de buscas e apreensão
e dois de prisão na cidade
de São Paulo e em Bragança Paulista, no interior do
estado. Um dos mandados
de busca ocorre na sede do
MBL.

A operação chamada de
“Juno Moneta” faz referência ao antigo templo romano onde as moedas romanas
eram cunhadas. Cerca de 35
policiais civis do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE)
e 16 viaturas participam da
operação.
Marielle Franco
O ativista Carlos Augusto de Moraes Afonso,
que se apresenta na rede
como Luciano Ayan, foi
preso em São Paulo. Ele
tem uma trajetória antiga
na rede social. Já apoiou
as causas de Jair Bolsonaro, inclusive teve atuação
destacada na campanha de
difamação contra Marielle
Franco.
Mas, desde o ano passado, é um dos fortes críticos
de Jair Bolsonaro. Pode ser
considerado até um militante antibolsonarista.Segundo
o MP e a Polícia Civil de
São Paulo, que realizam a
operação nesta manhã, ele
é suspeito de lavagem de
dinheiro e ocultação de patrimônio.
Perseguição a jornalistas
O jornalista e editor do

INPC registra alta
de 0,30 em junho
O Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC), que mede a inflação para famílias com
renda até cinco salários
mínimos, registrou inflação de 0,30% em junho
deste ano. A taxa veio
depois de uma deflação
(queda de preços) de
0,25% em maio.
De acordo com o
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), o INPC acumula taxas de inflação
de 0,36% no ano e de

2,35% em 12 meses.
Portanto, o INPC ficou acima da inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA), que ficou em
0,26% em junho e que
acumula taxas de 0,10%
no ano e 2,13% em 12
meses. Em junho, segundo o INPC, os produtos
alimentícios tiveram alta
de preços de 0,37%, enquanto os não alimentícios registraram inflação
de 0,28%.

GGN, Luis Nas, demunciou
o processo de perseguição a
jornalistas pelo Estado. Ele
está sendo processado pelo
MBL por ter afirmado que
a organização tem ligação
com a Lava Jato. “Tempos atrás escrevi sobre a tal
Fundação da Lava Jato de
Curitiba e seus propósitos
políticos. Mostrei que seria
possível montar uma banca
com pouco investimento,
posto que o MBL dizia ter
gasto R$ 5 milhões na campanha”, afirmou.
“Apenas isso. Bastou
para que o bravo MBL me
acionasse, sob o argumento
de que teria afirmado que a
Lava Jato o estaria financiando – um caso nítido de
dificuldade de interpretação de texto. No texto, sequer avancei em ilações sobre as incontáveis dúvidas
acerca do financiamento do
MBL. Mesmo assim, uma
bobagem dessas obriga a
constituir advogado, a perder tempo escasso”, ressaltou.
Segundo ele, “há uma
ofensiva perigosa do Poder
Judiciário contra jornalistas
que eles consideram adversários ou muito críticos”.
“É uma enxurrada de ações,
algumas sem propósito, outras com valores descabidos,

outras meramente para consumir recursos e tempos”,
reforçou.
“Em outro episódio, acusei o governador do Rio de
Janeiro Wilson Witzel de
praticar uma política genocida, pelo estímulo à morte
por parte da polícia. Witzel
me denuncia para a Polícia
Civil, que vem bater à porta de casa. Agora, é alvo de
um processo por estímulo ao
genocídio”, lembrou o jornalista.
“Em outro episódio, o governador João Dória Jr entra
contra um colunista, aciona
o GGN e pede R$ 50 mil de
indenização. Por conta própria, o juiz aumenta para R$
100 mil”.
Ele salientou, entretanto, que cumpriu com sua
“obrigação jornalística”,
denunciando o ocorrido
“e o resultado foram mais
duas ações judiciais, uma
cível, outra criminal”. E
ainda lembrou que foi condenado a pagar R$ 20 mil
reais por “difamar” Eduardo Cunha.
“Há um lawfare em andamento, implodindo o direito
à informação e a visão seletiva da mídia não é em defesa do jornalismo, mas apenas a defesa corporativa dos
seus”, concluiu.

Esgotado novo limite. BB empresta
R$ 1,24 bi em poucas horas
Poucas horas depois de
ter o orçamento ampliado, o
Banco do Brasil emprestou,
integralmente, os R$ 4,98
bilhões das linhas de crédito do Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que ajuda
micro e pequenas empresas
afetadas pela pandemia do
novo coronavírus. Nesta
quinta-feira (9) à noite, o
Ministério da Economia tinha elevado em R$ 1,24 bilhão o teto que a instituição
pode emprestar.
De acordo com o Banco
do Brasil, a instituição fechou cerca de 20 mil con-

tratos nas últimas 24 horas.
Desde o início do Pronampe,
que financia até 30% do faturamento do ano anterior, o
banco emprestou recursos a
80 mil negócios de pequeno
porte.
A autorização da ampliação dos recursos do Pronampe vem dois dias depois
que o Banco do Brasil havia
emprestado totalmente o
limite anterior, de R$ 3,74
bilhões. Até agora, cerca de
60 mil pequenos negócios
foram beneficiados com o
Pronampe, que empresta até
30% do faturamento do ano
anterior a micro e pequenas
empresas.
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Publicada a Lei Aldir Blanc que
libera R$ 3 bilhões para a Cultura
Inconsistências que títulos e
medalhas tentam esconder
Após investigações das suspeitas quanto a inconsistência dos títulos exibidos pelo último pretenso ministro da
Educação do Brasil, Carlos Decotelli, o que veio a provocar a invalidação de sua posse, resolvi aproveitar a minha
coluna para fazer breves reflexões sobre questões curriculares, bem como para dizer o que os meus títulos na área
do vinho podem representar. Mesmo sendo uma coluna
sobre vinhos, acho importante dialogar com elementos do
cotidiano, desde que eles tenham interlocução com o que
faço e do que falo.
O primeiro ponto é que, normalmente, os nomes escolhidos para liderar uma pasta de tamanha envergadura são
de pessoas que reúnem títulos acadêmicos e conhecimento técnico, já que estamos falando de Educação, uma área
alinhada com a gênese do conhecimento acadêmico e cuja
pasta vai implementar políticas de educação no âmbito federal – o que requer conhecimento profundo de sua sistematização e acompanhamento dessa práxis (plano teórico
+ prático em constante desenvolvimento). Deveria reunir
ainda o reconhecimento público dessa pessoa pelo seu desempenho na área, o que se dá por uma visibilidade quanto à sua atuação em instituições educacionais importantes,
bem como pela sua produtividade acadêmica, por meio de
pesquisas e publicações. No plano mais pragmático, é desejável a sua capacidade de gerir, de conseguir reunir em
torno de si pessoal e rotinas de trabalho bem articuladas e
integradas ao planejamento executivo da pasta.
Bem, isso é o que racionalmente considero como critérios constitutivos elementares, mas, em se tratando de um
cargo político, é desejável ainda que essa pessoa tenha
bons relacionamentos e capacidade para se articular com
a sociedade, imprensa, poderes legislativos, além do executivo, ao qual está umbilicalmente associado.
Daí parto para o segundo ponto: títulos por si só (mesmo que existentes) não justificam a convocação de um
ministro, haja vista que títulos nem sempre correspondem
ao conhecimento adquirido e, ainda, que títulos sem uma
atuação profissional que qualifique o seu portador são insuficientes para cargos que demandam experiência, bagagem profissional.
Normalmente, quando temos títulos fortes, “ralamos”
para consegui-los. No meu caso, foram 13 anos só de pós-graduação e outros tantos mais de experiência profissional, além do meu comprometimento pessoal de honrá-los,
o que nem sempre é feito. O que esses títulos me conferiram para o campo do vinho (pesquisas de doutorado
e pós-doc)? Além de pesquisas aprofundadas (visitas,
entrevistas, acesso à documentação) do universo estudado (regiões de produção do Brasil, Argentina e França),
me deram, sobretudo, um olhar crítico e uma visão mais
complexa da realidade, que desconfia de rótulos, visões
corporativas, fanatismo ideológico, verdades absolutas,
discursos contraditórios entre a teoria e a prática etc. Acima de tudo, me fizeram compreender que o conhecimento
nunca se esgota.
Devo dizer que o mercado (quanto mais engajado é na
retórica publicitária) nem sempre valoriza essa visão científica. Deve muito aos cientistas, mas a lógica de seu conhecimento é absolutamente pragmática: faça isso porque
funciona; amanhã faça o contrário, porque assim deixou
de funcionar. É o mesmo que dizer que esse vinho é bom
porque tem nota 90. Mas por que 90? Quais os critérios
que justificam essa nota? Quem foi o autor da nota e o que
ele privilegia no vinho? Quando e em que condições esse
vinho foi degustado? Talvez assim você consiga imaginar o que significa aquela nota 90 naquele vinho. Mas o
mercado é abarrotado de mitos mercadológicos – é a sua
mola mestra e funciona para o seu objetivo: neste caso,
vender vinhos e não confundir o consumidor com muitos
questionamentos. É quase o contrário do que recomenda
a ciência, que não é um caminho fácil, mas um caminho
que te dá mais autonomia.
E por que será que o “pretenso” ministro não pôde
continuar? Na minha opinião, porque seus títulos foram
usados como uma prótese profissional, não pelo que esse
título poderia conferir ao seu portador, mas pelo que ele
poderia fazer supor, num momento em que a pasta da
Educação já estava sacrificada demais, carecendo do mínimo de competência para o cargo. Parafraseando, é como
se uma fraude na avaliação de vinhos fosse descoberta,
e o produto não tivesse “caixa” para provar o contrário.
Não colou.
Participe das minhas Masters Class Online e do CAFA
Passaporte 1 Online, certificado pela Cafa Formations,
de Bordeaux. Siga a série de Podcasts Vinhos etc, disponível em 8 plataformas. Instagram: @miriamaguiar.
vinhos, e-mail: maguiarvinhos@gmail.com

Foi publicada, nesta sexta-feira, no Diário Oficial da
União (DOU) a Lei Aldir
Blanc (Medida Provisória Nº
990/2020), que libera R$ 3 bilhões a estados e municípios
para o pagamento do auxílio
emergencial ao setor cultural.
Esse crédito extraordinário estava previsto na Lei
Nº 14.017/2020, a Lei Aldir
Blanc – que foi relatada na

Câmara Federal pela deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e sancionada pelo presidente Bolsonaro no final
de junho. Os espaços e as
atividades do setor – como
cinemas, museus, shows
musicais e teatrais – foram
um dos primeiros a pararem,
como medida de prevenção à
disseminação do novo coronavírus no país.

A Lei Aldir Blanc prevê o
pagamento de três parcelas
de um auxílio emergencial de
R$ 600 mensais para os trabalhadores da área cultural,
além de subsídio para manutenção de espaços artísticos
e culturais, microempresas e
pequenas empresas culturais,
cooperativas e organizações
comunitárias. Estados, municípios e o Distrito Federal

serão os responsáveis pela
distribuição dos recursos.
De acordo com a MP, os
recursos serão liberados
a partir da contratação de
operação de crédito interna
(contratos ou emissão de títulos da dívida pública). A
MP tem força de lei a partir
de sua publicação, mas ainda depende de aprovação do
Congresso Nacional.

Soluções de ensino faz interação entre
indivíduos, máquinas e algoritmos
A educação passará por
importantes mudanças nos
próximos anos não só pelo
advento da Covid-19 que desafia o sistema a buscar alternativas ao ensino presencial, mas pela transformação
digital que vem ocorrendo
de forma acelerada. Estudo
da organização sem fins lucrativos, KnowledgeWorks,
divulgado no início deste
ano demonstra esta tendência. O documento intitulado “Navigating the Future
of Learning: Forecast 5.0”
(“Navegando pelo Futuro
da Aprendizagem: Previsão
5.0”) destaca que o modelo
atual de ensino não atende às
demandas futuras da sociedade. Assim, a nova era pode
exacerbar o atual desalinhamento ou inspirar novas estruturas de como vivemos,
trabalhamos e aprendemos.
“Iniciando 2020, já tendo
passado por 20% do século
XXI, a dois anos da implantação obrigatória das metodologias que irão estruturar
um ensino voltado a competências e habilidades não
vemos ações inovadoras nos
sistemas de ensino público e
privado que se diferenciem e
conduzam inovações”, ressalta o consultor de educação da Fundação FAT, Francisco Borges.
O futuro será marcado pela interação cada vez
maior entre indivíduos, máquinas inteligentes e algo-

ritmos, o que vai demandar
mudanças nas relações interpessoais e na comunicação com as instituições. De
acordo com a pesquisa, vão
aparecer novos tipos de práticas, programas, estruturas
e papéis dentro da educação
e as empresas de tecnologia
já estão se preparando para
este cenário, sejam multinacionais ou startups.
A VIA Technologies,
multinacional com sede em
Taiwan, por exemplo, lançou
duas soluções para o ensino de AI entre as crianças
que são acessíveis até para
aprender em casa, enquanto
as aulas presenciais não retornam. A primeira é o sensor
de visão VIA Pixetto, uma
plataforma intuitiva e envolvente voltada para estudantes
de 12 anos ou mais que vem
com um conjunto integrado
de ferramentas que facilita a
compreensão dos princípios e
tecnologias básicas subjacentes à IA e Machine Learning
e os aplica em seus próprios
projetos de visão, fabricante
e robótica de IA.
As ferramentas incluem:
modelos pré-construídos de
reconhecimento de objetos,
formas, cores, faces e manuscritos que os alunos podem usar para configurar o
sensor de visão; blocos de
codificação para iniciantes,
integrados à popular plataforma Scratch, para ensinar
aos alunos programação bá-

sica; plataforma acelerada
de aprendizado de máquina para os alunos criarem
modelos para seus projetos
e suporte para codificação
avançada usando Python e
TensorFlow Lite.
“Como a Inteligência Artificial e o Aprendizado de
Máquina proliferam em todos os aspectos de nossas vidas diárias, nunca foi tão importante para as escolas em
todo o mundo equipar seus
alunos com um conhecimento teórico e prático dessas
tecnologias que emergem
rapidamente”,
comentou
Richard Brown, vice-presidente de Internacional Marketing, VIA Technologies,
Inc. “Com o lançamento do
VIA Pixetto, nosso objetivo
é atender a essa necessidade,
fornecendo uma plataforma
intuitiva e envolvente para
que os alunos aprendam os
conceitos básicos de IA e
ML e explorem suas possíveis aplicações criando seus
próprios projetos”. Com custo acessível, US$ 85 mais
frete por unidade, os pais
podem usar a solução para
desenvolver o conhecimento
de seus filhos em casa.
Outra solução inovadora
é VIA AI Learning Kit, um
pacote educacional que apresenta aos alunos os conceitos
básicos de programação de
computadores e inteligência
artificial. O kit inclui todos
os componentes de hardware

necessários para construir um
pequeno veículo autônomo.
Depois de montar o veículo,
os alunos usam habilidades
básicas de programação para
ensinar o kit a navegar de maneira independente por uma
pista - uma forma básica
de Inteligência Artificial. A
plataforma de treinamento
interativa prepara as crianças para o mundo ao oferecer uma experiência prática
dos desafios envolvidos na
criação de um veículo totalmente autônomo - um dos
objetivos mais importantes
no desenvolvimento da IA
atualmente.
Mas a tecnologia também
pode auxiliar também ao ensino de disciplinas tradicionais, como a língua inglesa.
A recém-lançada plataforma
de streaming Fluenflix traz
vídeos e gameficação para o
aprendizado do inglês. Para
as crianças, conta com desenhos animados na língua estrangeira que possibilita uma
imersão em inglês mesclada
com o entretenimento.
“Esse tipo de tática ajuda
a aprimorar as habilidades
de escuta e compreensão,
além de acrescentar novas
palavras ao vocabulário e
melhorar a pronúncia. Selecionamos em nossa plataforma filmes e vídeos que
proporcionam a melhor experiência”, explica o americano Kevin Porter um dos
sócios da Fluenflix.

Ação da Cidadania e Câmara vão doar 4 mil livros

A Ação da Cidadania e a
Câmara dos Deputados, por
meio das Edições Câmara
e a Academia Brasileira de
Letras (ABL) firmaram parceria para envio, junto com
cestas de alimentos não perecíveis, de mais de 4.000
mil exemplares de grandes
clássicos da literatura nacional. “Dom Casmurro”,
de Machado de Assis, “Iracema”, de José de Alencar,
“Macunaíma”, de Mário de
Andrade, “Triste fim de Policarpo Quaresma”, de Lima
Barreto e “O cortiço”, de
Aluísio Azevedo são algumas das obras doadas.
Nesta sexta-feira, a Edições Câmara fará o envio

dos livros para comitês da
Ação da Cidadania em todo
o Brasil. A iniciativa é parte
da campanha Ação contra o
Coronavírus, que já distribuiu cerca de 5 mil toneladas
de alimentos não perecíveis
e itens de higiene desde março, o que equivale a um total
de R$ 17 milhões.
“Para nós, da Ação da Cidadania, é uma honra contar
com a parceria da Câmara
dos Deputados e da ABL.
Afinal de contas, as pessoas
precisam de alimentos mas
também precisam de literatura. O combate à fome e à
deficiência de instrução de
milhares de brasileiros agora
estão de mãos dadas”, desta-

ca Daniel Souza, presidente
do Conselho da Ação da Cidadania.
A parceria entre a Câmara
dos Deputados e ABL acontece desde o ano passado. E
agora o presidente da Academia Brasileira de Letras,
Marco Lucchesi, trouxe para
a Ação da Cidadania a proposta de inclusão de um livro na
cesta básica, como um gesto
simbólico e humanitário em
tempos pandêmicos.
“A aproximação entre a
Academia Brasileira de Letras e a entidade fundada pelo
Betinho guardam o marco
simbólico: a fome é plural e
é preciso combatê-la com urgência a partir de uma cultura

ética. Fome biológica, fome
de justiça e fome de livros.
Queremos uma república
na qual ninguém sofrerá
qualquer discriminação por
orientação afetiva, cultural
e religiosa”, destaca o poeta e escritor Marco Lucchesi, presidente da Academia
Brasileira de Letras. Já para
André Freire da Silva, diretor do Centro de Documentação e Informação da
Câmara dos Deputados, “o
livro, a leitura e o acesso à
informação são fundamentais
para a promoção da cidadania.
Essa parceria nos dá a oportunidade de incluir mais pessoas
e mais famílias no mundo dos
livros”, conclui.

TRT: Correios condenado a pagar R$ 2 milhões por danos morais
A 11ª Câmara do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª
Região condenou, nesta sexta-feira, os Correios a pagar indenização de R$ 2 milhões por
danos morais coletivos por não
terem oferecido boas condições de segurança aos funcionários que trabalham nas ruas
da região de Campinas (SP).
A Câmara acolheu recurso
do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos e
Similares de Campinas e Região (Sintect) e do Ministério
Público do Trabalho, em uma
ação civil pública de 2013.
Além da multa, a empresa deverá manter a suspensão da entrega em áreas de
risco enquanto não forem
adotadas medidas eficientes
para garantir a segurança
dos carteiros e dos demais
trabalhadores que fazem

entrega de correspondência
e encomendas. Em caso de
descumprimento, a multa é
de R$ 50 mil por infração e
por trabalhador prejudicado.
A empresa também foi
condenada a pagar multa por
descumprimento das obrigações de fazer impostas na
liminar de 2013, no valor de
R$ 100 mil por infração, o
que dá valor de R$ 300 mil,
com reversão dos valores da
condenação por dano à moral
coletiva e das multas ao Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(FMDCA) da localidade da
lesão, condicionada sua liberação à existência de projetos
voltados a crianças e adolescentes em vulnerabilidade
social e envolvidos com o
trabalho precoce, devidamente aprovados pelo MPT.
Em 2013, o MPT e o Sin-

tect pediram a suspensão
imediata das entregas em
áreas de risco da região de
Campinas até que fosse garantida a segurança dos trabalhadores. A preocupação
se justificava pelo fato de os
entregadores carregarem produtos cada vez mais valiosos.
O juízo da 10ª Vara do Trabalho de Campinas, que julgou o pedido de indenização
por danos morais, concedeu a
liminar, justificada pela “leitura dos boletins de ocorrência anexados e dos termos da
audiência realizada junto ao
Ministério Público do Trabalho na tentativa infrutífera
de que a reclamada assinasse
um termo de ajustamento de
conduta para se comprometer
a adotar medidas adequadas
para impedir que seus empregados suportassem física
e psicologicamente os riscos

do negócio do empregador”.
Apesar da vitória dos funcionários dos Correios em
primeira instância, a situação
de risco se mantém atualmente, o que levou a corte de segunda instância a decidir em
fator do Sintect e do MPT.
“Por mais relevantes que
sejam os propósitos empresariais, por mais essenciais que
sejam os serviços prestados
pela empresa, por melhor que
seja a qualidade do resultado
de sua atuação e independentemente da boa-fé do empregador, o empregado não deve
ser exposto, no cumprimento
do trabalho subordinado, a
riscos que sujeitem sua integridade física e psíquica”,
argumentou o colegiado na
decisão. “A empresa simplesmente insistiu que os carteiros se jogassem ao perigo,
sem nenhum amparo”.
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Leilão de transmissão de
energia elétrica este ano
MME define
cronograma
do que serão
licitados
O Ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque,
assinou, nesta sexta-feira,
portaria que estabelece novo
cronograma de licitações
para a concessão de serviço
público para transmissão de
energia elétrica, que ocorrerão nos anos de 2020, 2021 e
2022. A notícia foi divulgada
no site da MME.
Estima-se que cerca de R$
4,3 bilhões em investimento
no sistema de transmissão,
inicialmente indicados para
licitação este ano, sejam postergados para comporem certames futuros, previstos para
2021 e 2022. Dessa forma, o
montante de investimento a
ser concedido em 2020 passou de R$ 10,4 bilhões para
R$ 6,1 bilhões.

Na quinta-feira, o MME
informou que irá abrir consulta pública para apresentar
o Plano Nacional de Energia
(PNE) 2050. A consulta terá
duração de três meses. A última edição do PNE data de
2007.
No início da pandemia, os
leilões de transmissão tiveram a sua realização adiada
por tempo indeterminado,
em decorrência dos efeitos
e incertezas advindos do
estado de emergência em
saúde pública causado pelo
Covid-19. “Desde então, o
MME atuou, em conjunto
com a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) e o Operador Nacional do Sistema
(ONS), para identificar a
conveniência e oportunidade da retomada dos empreendimentos previamente
indicados para os certames
de 2020”, destacou o comunicado.
“Concomitantemente, demandou, das Concessionárias de Serviço Público de
Distribuição de Energia Elé-

trica, manifestação quanto
ao interesse na manutenção
das instalações de transmissão previamente previstas
para licitação em 2020 e que
iriam se integrar aos seus
respectivos sistemas de distribuição”, acrescentou.
Compra de energia
O Ministro de Minas e
Energia também assinou,
nesta sexta-feira, a Portaria
nº 280, que estabelece as diretrizes para as declarações
de necessidade de compra de
energia elétrica para subsidiar a decisão de prosseguir
ou não com a realização dos
leilões de compra de energia
elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, denominados “A-4” e
“A-e6”.
Segundo o MME, as janelas de declaração das
necessidades de energia
elétrica pelas distribuidoras serão distintas para
cada Leilão. Entre 28 e 30
julho, deverão declarar as

necessidades para o leilão
de energia nova “A-4”, de
2020, cujas diretrizes foram estabelecidas pela Portaria nº 455, de 2019. Entre
4 e 6 de agosto, as necessidades para o Leilão “A-6”,
cuja realização está prevista na Portaria nº 151, de 1º
de março de 2019, sem diretrizes publicadas.
“Apesar da redução das
expectativas de crescimento do mercado de energia
elétrica em decorrência da
emergência de Saúde Pública, o objetivo da medida é
confirmar se há ou não necessidade de contratação de
novos empreendimentos de
geração em 2020 para garantir o suprimento eletroenergético ao mercado cativo
das distribuidoras em 2024 e
2026”, disse o MME.
Havendo a declaração
de necessidade de energia
elétrica por parte das distribuidoras, compete ao Ministério de Minas e Energia
promover a realização dos
leilões de energia nova.

Distribuidoras terão apoio do BNDES e pool de instituições financeiras
Cerca 50 distribuidoras de
energia elétrica que manifestaram interesse no apoio
econômico do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) poderão recorrer as
condições do financiamento
apresentadas pela instituição. Além do banco de fomento, a operação contará
com a participação de 16
instituições
financeiras.
Terá taxa de 2,8% ao ano +
CDI, além de comissão de
estruturação de 2,5% sobre
o valor contratado, o que no
acumulado totaliza 3,79%
+CDI. Os empréstimos terão carência até julho de
2021 e vencimento em dezembro de 2025.
O sindicato de bancos
participantes, que conta

com instituições de diferentes portes e nacionalidades, disponibilizou recursos suficientes para atender
integralmente à demanda
de R$ 14,8 bilhões das 50
companhias. A composição
dos aportes ainda será definida pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE), mas os
Bancos públicos ofertarão
29% dos recursos e os privados, 71%.
“A iniciativa representou
um esforço conjunto das
instituições participantes e
tem como objetivo preservar a liquidez das distribuidoras de energia sem onerar o consumidor”, disse o
BNDES.
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL)

deve publicar despacho
aprovando o valor global
do empréstimo e a minuta dos contratos a serem
celebrados. As etapas seguintes são assinaturas
dos contratos; publicação
de despacho da Agência
com as condições prévias
do desembolso para as
distribuidoras e, por fim,
o desembolso dos valores
acordados no empréstimo,
previsto para ocorrer até o
final deste mês.
Consumido
Para o consumidor, o efeito
final da Conta-Covid será
evitar reajustes maiores das
tarifas de energia elétrica,
por efeitos como o aumento
do preço da energia gerada,

que acompanha a variação
do dólar; a alta na remuneração das políticas públicas do setor e o repasse de
custos de novas instalações
de sistemas de transmissão.
Todas essas despesas seriam incluídas integralmente nas contas de luz já nos
próximos reajustes, para
serem pagas em 12 meses.
Com a Conta-Covid, esse
impacto será diluído em
prazo total de 65 meses.
A Conta-Covid garante às
distribuidoras os recursos
financeiros
necessários
para compensar a perda de
receita temporária em decorrência da pandemia e
protege os demais agentes
do setor ao permitir que as
distribuidoras continuem
honrando seus contratos.

Financiamentos de veículos teve queda de 20% no semestre
As vendas financiadas de
veículos em junho de 2020
somaram 385,7 mil unidades, entre novas e usadas,
incluindo autos leves, motos e pesados. Esse número
representa um uma queda de
-14,7% em relação a junho
de 2019 e engloba veículos
novos e usados – incluindo
motos, autos leves e pesados
– em todo o país. O acumulado do ano, no entanto, registra 20,2% de queda nas
vendas a crédito, com 2,29

milhões de financiamentos no primeiro semestre de
2020 contra 2,87 milhões no
mesmo período de 2019.
Os números são da B3,
que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a
maior base privada do País,
que reúne o cadastro das
restrições financeiras de veículos dados como garantia
em operações de crédito em
todo o Brasil.
O crédito direto ao consumidor (CDC) continua sendo

Baidu quer ampliar
IA em sua estrutura
O gigante chinês de internet Baidu pretende cultivar
5 milhões de profissionais
de inteligência artificial (IA)
em cinco anos, pois se posiciona como uma companhia
de plataforma de IA que capacita a indústria, anunciou
Robin Li, presidente e CEO
da empresa.
Discursando na Conferência Mundial de Inteligência Artificial 2020,
inaugurada na quinta-feira
em Xangai, Li disse que
a nova infraestrutura com
IA como núcleo deve melhorar bastante a eficiência
em áreas como transporte e
energia, e estimular o crescimento econômico.
Ele estimou que a infraestrutura
inteligente

baseada na cooperação veículo-infraestrutura deve
melhorar a eficiência do
tráfego em 15% a 30%,
trazendo assim um crescimento econômico absoluto
de 2,4 a 4,8%.
De acordo com Li, o gigante chinês de busca fez
do desenvolvimento de IA e
construção de plataformas IA
uma estratégia há uma década e, nos últimos anos, está
se empenhando na condução
autônoma e no transporte inteligente.
O Baidu relatou um lucro
líquido não-GAAP de 3,1 bilhões de yuans (US$ 442 milhões) no primeiro trimestre
de 2020, um salto de 219%
ano a ano, apesar do impacto
da epidemia da Covid-19.

a categoria de financiamento mais utilizada pelos consumidores, com 86,6% de
participação. O Consórcio
segue com participação estável entre as modalidades
de financiamento, com share
de 12,5% na preferência dos
consumidores em junho.
Na comparação com maio
de 2020, quando foram financiadas 385,7 mil unidades, os dados indicam uma
recuperação de 43,9% em
junho. O acumulado do ano,

no entanto, registra 20,2%
de queda nas vendas a crédito, com 2,29 milhões de
financiamentos no primeiro semestre de 2020 contra
2,87 milhões no mesmo período de 2019. Os números
são da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames
(SNG), a maior base privada
do País, que reúne o cadastro
das restrições financeiras de
veículos dados como garantia em operações de crédito
em todo o Brasil.

Grupo de moda Soma
se prepara para IPO
O Grupo de Moda Soma
pode movimentar cerca de
R$ 2 bilhões na oferta inicial
de ações (IPO, na sigla em
inglês). A projeção depende
do volume de papéis que serão vendidos e a precificação
da operação.
Vista como a maior plataforma de moda do país, a empresa pediu registro para IPO
no fim de fevereiro, mas depois suspendeu os planos devido aos efeitos da pandemia.
Na ocasião, a empresa informou que a oferta secundária
teria quase 40 vendedores.
De acordo com comunicado ao mercado publicado
pela companhia na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), serão ofertas 136,36
milhões de ações na tranche
primária. A operação prevê
ainda a negociação de lotes
suplementar e adicional em

favor de coordenadores da
oferta e para investidores, em
caso de excesso de demanda,
o que poderia elevar o montante de ações em até 35%.
Neste caso, considerando
o centro da faixa estimada de
preço por ação, de 8,80 a 11
reais cada, a operação movimentaria cerca de R$ 1,82
bilhão, conforme a Reuters.
O documento não menciona o montante de ações
na oferta secundária, papéis
detidos por atuais sócios. Os
recursos da oferta primária
vão para o caixa da empresa.
O grupo tem 221 lojas de
produtos dedicados para públicos das classes A e B, a
maioria em shopping centers,
a Soma é dona de marcas
como Animale, Cris Barros e
A.Brand, para público feminino; Fábula, para crianças; e
Foxton, para homens.

5

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Intermediação reduz estresse
entre anjos e startups
Muitas vezes a cobrança exagerada por resultados ou
palpites que nem sempre estão condizentes com a realidade do negócio leva investidores em startups a adotarem
formas de abordagem totalmente contrárias a um tipo de
parceiro que o mercado convencionou chamar de “anjo”.
Por outro lado, por mais angelical que seja, paciência tem
limite, e a falta de respostas claras por parte dos executivos que estão à frente do empreendimento investido pode
acabar levando a atritos sérios.
Diante da clara necessidade de equilíbrio nessa relação,
começa a ganhar força no mercado a figura do intermediador de investimento anjo. Um ente independente que consegue entender as necessidades dos dois lados e conduzir o
processo, desde a análise do investimento até a realização,
reduzindo significativamente a incidência de atritos e buscado tirar o máximo da relação entre ambos.
Os chamados investidores “anjo” são pessoas com capital que têm interesse em aplicar recursos nas etapas iniciais de desenvolvimento das startups como uma forma
de diversificação do seu portfolio. Geralmente eles têm
predileção pela aposta em um novo conceito ou na ideia
inovadora de um time que tem interesse em desenvolver
um novo MVP (Produto Mínimo Viável – traduzido do
inglês).
Este tipo de investimento pode ser feito diretamente de
duas formas diferentes:
a) Investimento Individual – Modalidade na qual o investidor decide fazer um investimento direto em uma nova
empresa, sem a participação de outros investidores. Para
isso ele assina um contrato de empréstimo conversível –
chamado de mútuo conversível – que permite trocar um
capital emprestado por uma eventual participação dentro
do negócio investido.
Ponto Atenção: Nesta modelagem, o risco financeiro do
investimento fica todo com o investidor que não compartilha com outros investidores, e pode faltar complementação de know-how.
b) Investimento em grupo – Formato que une em geral
10 a 20 investidores para realizar o investimento através
da formalização de um empréstimo conversível (mesmo
modelo do individual). Em geral, dois ou três investidores
são selecionados no grupo para fazer o acompanhamento
do negócio, mas todos têm acesso aos empreendedores da
investida.
Ponto Atenção: O grupo pode não estar alinhado 100%
durante toda a jornada do investimento, e isso pode gerar
estresse tanto dentro do grupo de investidores como também perante os empreendedores, prejudicando o negócio
como um todo.
Nos dois casos, a falta de experiência tanto de um lado
(anjos) como do outro (empreendedores da startup) pode
se transformar em problema. Por isso está cada vez mais
aparecendo a figura do intermediador de investimento,
que tem sido geralmente assumida por consultorias especializadas ou investidores seriais, criando uma espécie de
blindagem que beneficia a ambos os lados.
Os representantes deste novo elo de conexão entre as
partes implementam logo no início um modelo de gestão
mais robusto nas investidas, organizando um conselho consultivo que se reúne para discutir os resultados e projetos
mensalmente. O resultado desta reunião é então compartilhado com os demais investidores, que se reúnem com a
mesma frequência e têm a oportunidade de ter acesso a um
documento detalhado dos resultados do negócio e dar seus
palpites/sugestões ou dúvidas para serem inicialmente debatidas no grupo e depois levadas aos empreendedores.
Tudo isso, sempre coordenado pelo intermediador.
Fica claro no processo que a correta gestão de stakeholders é fundamental para o sucesso da relação visando um
desenvolvimento mais rápido e bem-sucedido do negócio.
Além do capital para acelerar o processo de crescimento,
um quadro de investidores qualificados pode ajudar estrategicamente o negócio. Muitas vezes, a experiência tem
mostrado que negócios com grande potencial até conseguem atrair o capital humano e financeiro necessário para
alavancar seu crescimento, mas a falta de equilíbrio para
administrar as tensões acaba impedindo que as coisas
aconteçam de uma forma satisfatória para os envolvidos.
Ao contar com consultorias especializadas, de preferência que tenham conhecimento ou que tenham atuado
até como consultoria para a startup, o gerenciamento das
expectativas, frustrações e ansiedades ganha um filtro de
qualidade que proporciona aos anjos a possibilidade de
continuarem sendo vistos como sinônimos de bondade.
Enquanto isso, os empreendedores conseguem focar 100%
no negócio em si, buscando o tão esperado crescimento
que vai beneficiar a ambos os lados.
q Romulo Perini
Sócio-diretor da Play Studio
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Fusões e aquisições têm
redução de 25% no semestre
Estrangeiras
diminuíram
em 24%
investimentos no
setor de tecnologia
e internet

O mercado transacional
brasileiro registrou até o
fim de junho, 514 operações com um valor total de
R$ 51,86 bilhões, segundo dados do relatório mais
recente do TTR – Transactional Track Record
(plataforma tecnológicofinanceira). Isto representa uma redução de 25%
no número de transações
e uma diminuição de 61%
do valor movimentado em
relação ao mesmo período
de 2019. Os Estados Unidos seguem com o maior
comprador de ativos brasileiros, mas reduziram em
mais de 20% os negócios
no país
A transação destacada
pelo TTR foi a aquisição
da Adtalem Brasil Holding, grupo de ensino superior privado brasileiro
(o 10º maior grupo de ensino superior privado do
país), por parte da Estácio
Participações. A operação
movimentou R$ 2,2 bilhões. A transação foi assessorada em lei brasileira
pelos escritórios Lobo de
Rizzo Advogados e BMA
– Barbosa Müssnich Aragão. A assessoria financeira foi realizada pelo
Itaú BBA e pelo Morgan
Stanley.
No segundo trimestre foram feitas 230 transações
de fusões e aquisições entre
anunciadas e concluídas, por
um valor total de R$ 13 bilhões. O número de transações diminuiu em 19% em
relação ao primeiro trimestre

do ano, onde se registraram
284 transações. Já a redução
do número de transações em
relação ao 2T19 foi de 36%
e em relação ao valor movimentado, a diminuição foi
de 84%.
Apesar de seguir como o
mais ativo, o setor tecnológico teve uma redução de
14%, com 139 transações.
No segundo lugar, o setor
financeiro e seguros diminuiu em 29% o número de
transações, apresentando
66 operações. Já o setor
de cuidados da saúde e higiene aumentou em 9% e
apresentou 60 transações
no período.
Cross-Border
Em 2020, as empresas
que atuam no segmento de
tecnologia são as que mais
atraíram investimento estrangeiro. Apesar disso, desde o início do ano, empresas
estrangeiras diminuíram em
24% seus investimentos no
setor de tecnologia e internet
no Brasil, na comparação
anual.
Da mesma forma, apesar
de serem os principais adquirentes no Brasil, os Estados Unidos diminuíram seus
investimentos em empresas
brasileiras em 22%. Igualmente, os fundos de Private Equity e Venture Capital
estrangeiros reduziram seus
investimentos no Brasil em
45%, em relação ao mesmo
período de 2019.
Em relação a atuação brasileira no exterior, Estados
Unidos é o destino favorito
na hora de realizar investimentos com nove transações. Seguem a Colômbia e
o México, com três e duas
transações registradas respectivamente.
Desde o início do ano,
os fundos de Private Equity
registraram um valor movimentado de BRL 1,5bi, que
representa uma diminuição
de 87% na comparação anu-

al. O número de transações
foi 41, redução de 16%.
Venture Capital
Em 2020, os fundos de
Venture Capital tiveram um
fluxo de transações maior
e aumentaram o número de
investimentos em 17% na
comparação anual, com 131
operações até o fim de junho.
O valor movimentado foi de
BRL 3,4bi, diminuição de
2%. Desde o início de 2020,
os investimentos deste tipo
no setor tecnológico tiveram
um salto de 31%. Da mesma
forma, os investimentos no
setor de cuidados da saúde
e higiene aumentaram em
200%, em relação ao mesmo
período de 2019.
Transação destacada
A transação destacada
pelo TTR no primeiro semestre foi a aquisição da
Adtalem Brasil Holding,
grupo de ensino superior
privado brasileiro, por
parte da Estácio Participações. A operação do setor
de educação movimentou
BRL 2,2bi. A transação
foi assessorada em lei
brasileira pelos escritórios
Lobo de Rizzo Advogados
e BMA – Barbosa Müssnich Aragão. A assessoria financeira foi realizada pelo
Itaú BBA e pelo Morgan
Stanley.
Com referência aos assessores financeiros, o Banco
Itaú BBA lidera o ranking
em volume com 11 transações, enquanto o ranking
por valor total é liderado
pelo BR Partners com R$
4,8 bilhões. Já na assessoria
jurídica, no tocante ao valor
total, o ranking é liderado
pelo Cescon, Barrieu Flesch
& Barreto Advogados com
R$ 8,8 bilhões. Já o ranking
por volume é liderado pelo
escritório Veirano Advogados com um total de 41 transações.
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BC abre consulta
pública do open banking
O Banco Central (BC)
lançou consulta pública sobre propostas de alterações
na regulamentação de instituições de pagamento, com
destaque para o iniciador
de transação de pagamentos, uma nova modalidade
de instituição de pagamento
que possibilitará ao consumidor efetuar pagamentos
utilizando meios diferentes
dos tradicionais. As contribuições podem ser feitas no
edital nº 77/2020.
A consulta pública vai
até 08/08/2020 e para ver
a norma atualmente em vigor, acessar a Circular nº
3.885/2018. O iniciador de
transação de pagamento
será obrigatoriamente uma
instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central e
poderá prestar o serviço ao
consumidor e aos estabelecimentos comerciais.
A regulamentação dessa
nova modalidade de instituição de pagamento estava
prevista no projeto do open
banking conforme pode ser
visto no Comunicado nº
33.455, de 24/4/2019, e na
Consulta Pública nº 73 de
2019, em função das possi-

bilidades criadas pelo ecossistema do Open Banking.
Quando o sistema financeiro
aberto for implementado, as
interfaces tecnológicas do
mundo financeiro estarão interligados. Assim, a etapa de
iniciar o pagamento poderá
ser desassociada da cadeia
tradicional.
As instituições autorizadas pelo BC a prestarem serviço de pagamento poderão
realizar a função de iniciar
pagamentos normalmente,
sem necessidade de nova
autorização. A diferença é
que, após a edição da norma que está em consulta
pública, passarão a competir
com novos atores no mercado, cuja atuação depende
de autorização do BC. Essa
competição tem o potencial
de estimular novos modelos
de negócio e baratear custos
para o consumidor.
Outras alterações
A alteração normativa
proposta pelo BC também
dispensa as fintechs do tipo
Sociedade de crédito direto
que prestam serviços como
emissores de instrumento

de pagamento pós-pago do
requerimento de prévia autorização deste Banco Central para a prestação desse
serviço.
Além disso, a norma passa a exigir que as instituições
de pagamento emissoras de
moeda eletrônica solicitem
autorização para funcionar
ao BC antes de iniciar suas
atividades. Atualmente, a
regulamentação não exige
a autorização prévia do BC
para as instituições emissoras de moeda eletrônica de
menor porte.
Passados seis anos do início de regulamentação das
instituições de pagamento,
o BC entende necessário padronizar a regra de acesso
ao sistema de pagamentos.
Com isso, ficam mitigadas
assimetrias de oportunidades
nas condições mercadológicas desse modelo de negócio
que gerencia conta pré-paga,
aperfeiçoam-se o monitoramento das transações, notadamente na prevenção à
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo,
e aprimora-se a gestão de
risco de parte da poupança
popular.

Bolsas da Europa tiveram
uma sexta-feira de ganhos

Os índices acionários
europeus se recuperaram
nesta sexta-feira ancorados por dados positivos
da indústria da Itália e
da França, interrompendo três dias de perdas. O
índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de
0,9%, com as ações italianas saltando 1,3%.
Conforme a Reuters, as
ações de Milão foram sustentadas pela alta de 42,1%
na produção industrial italiana em maio sobre o mês

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

anterior, quase o dobro do
que os economistas previam. “A última série de
dados é um pouco confortante”, disse Paolo Pizzoli,
economista sênior do ING.
“Tanto os dados de produção quanto vendas no varejo
de maio mostraram que a reabertura após as severas restrições foi rápida. Isso deve,
em princípio, reduzir o risco
de uma contração extrema do
PIB no segundo trimestre.”
O índice francês CAC 40
subiu pela primeira vez em

quatro sessões depois que a
produção nas fábricas, minas e usinas de tratamento de
água da França saltou 19,6%
em maio, taxa sem precedentes.
O STOXX 600 ganhou
apenas 0,4% esta semana
pressionado por temores
de mais fechamentos de
empresas, particularmente
nos EUA, onde mais de 60
mil novos casos de infecções pelo coronavírus foram informados na quintafeira.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30
NIRE - 33 30014041-7
COMUNICADO. Comunicamos aos senhores acionistas, que se encontra a disposição o DIVIDENDO autorizado pela Reunião de Diretoria da INDUSTRIA GRANFINO S/A, em 28.04.2020, no montante de R$ 0,001 a ser distribuído por cada ação
ordinária e/ou preferencial possuída. Os interessados deverão previamente entrar em contato com o nosso Setor de Ações para os entendimentos necessários
a partir do 01.07.2020,diariamente,exceto aos sábados e domingos, nos horários
de 09:00 as 11:00 horas e de 13:30 as 16:00 horas, na sede da empresa situada
na Rua Oscar Soares,1525 - Califórnia Nova Iguaçu RJ, Os procuradores dos Acionistas deverão apresentar-se munidos de procuração, com poderes para tal representação, no endereço e horários acima, Rio de Janeiro 01.07.2020. A DIRETORA PRESIDENTE DO CONSELHO - Sra. Silvia Maria Soares Coelho Lantimant.

