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OPINIÃO
Como os violadores de direitos 
humanos podem acusar a China?
Li Yang, página 2

Queda generalizada na indústria, 
no comércio e nos serviços
Crise só poupa 
agropecuária, com 
projeção de alta 
recorde no ano

Em relação a um ano atrás, os 
três grandes setores da economia 
– indústria, comércio e serviços – 
permanecem no vermelho. A indús-
tria caiu 21,9%, o setor de serviços, 
19,5%, e o varejo ampliado, 14,9%. 
Os cálculos foram feitos pelo Insti-
tuto de Estudos para o Desenvolvi-
mento Industrial (Iedi).

A entidade também comparou o 
nível de atividade de maio com a 
de fevereiro, isto é, antes do impac-
to da Covid-19. Os percentuais de 
queda se mantêm nos dois dígitos: 
21,2% na indústria, 18,8% nos ser-
viços e 15,1% no varejo ampliado. 
“Isso mostra também que a pande-
mia tem efeitos intensos e dissemi-
nados, atingindo todos os setores, 
aqueles mais diretamente afetados 
pelo isolamento ou não”, analisa o 
Iedi.

Entre os ramos mais afetados, 
segundo dados do IBGE, a maior 
queda em maio frente a fevereiro, 
na série livre de efeitos sazonais, 
foi registrada pelo transporte aéreo: 
78,6%. Em seguida vem a produ-
ção da indústria de bens de consu-
mo duráveis, com uma retração de 
69,5%. Serviços turísticos (queda 

Serviços foram o último setor a sair da crise de 2015/16 e seu primeiro ano de crescimento foi 2019

de 66%) e vendas reais do comér-
cio varejista de tecidos, vestuário 
e calçados (64,1%) completam os 
quatro piores.

Apenas um ramo conseguiu ficar 
no azul, o do varejo de supermerca-
dos, alimentos, bebidas e fumo. Em 
maio encontrava-se em um nível 
de receita real 8% acima daquele 
de antes do início da pandemia no 
Brasil.

A procura por alimentos, não só 
no Brasil, acelera o Produto Inter-
no Bruto do (PIB) do agronegócio, 

que teve alta de 3,3% no primeiro 
trimestre deste ano em comparação 
com o mesmo período de 2019, pu-
xado principalmente pela alta de 
preços e por expectativas de maior 
produção, segundo a Confederação 
da Agricultura e Pecuária (CNA) e 
o Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea).

Em março, com os primeiros 
impactos do confinamento, o PIB 
do agronegócio teve alta de 0,94%. 
Segundo o estudo CNA/Cepea, “a 
pandemia gerou um comportamen-

to de alta nos preços de diversos 
produtos agropecuários” com “pi-
cos de demanda que impulsiona-
ram os preços do arroz, da banana, 
do café e dos ovos”.

De acordo com o Ministério 
da Agricultura, o Valor Bruto da 
Produção Agropecuária (VBP) de 
2020, dados atualizados em maio, 
está estimado em R$ 703,8 bi-
lhões, 8,5% acima do obtido em 
2019. O valor previsto é recor-
de desde que iniciou a série, em 
1989.

América Latina tem custo mais alto 
para uma dieta mínima e saudável

União eleva  
em 50% ganho 
com sistema  
de partilha

O volume de petróleo obtido 
pela União com os contratos do re-
gime de partilha cresceu 50% nos 
primeiros cinco meses de 2020, na 
comparação com o mesmo período 
de 2019. Segundo a estatal Pré-Sal 
Petróleo (PPSA), a parcela de pe-
tróleo da União nos três contratos 
que já estão em produção chegou 
a 1,5 milhão de barris entre janei-
ro e maio deste ano. Pelo valor do 
barril do petróleo tipo Brent desta 
segunda-feira, equivaleria a US$ 
63,3 milhões, ou cerca de R$ 350 
milhões.

Nos contratos do regime de par-
tilha de produção, em vigor em 
campos do pré-sal, o óleo e o gás 
extraídos dos poços é dividido en-
tre as empresas responsáveis pela 
produção e a União, cuja parte é 
comercializada pela PPSA.

O sistema é muito mais vantajo-
so para o Estado do que o regime 
de concessão vigente nas demais 
localidades. Neste caso, a empresa 
concessionária é dona do petróleo 
que retira e deve pagar, em moeda 
corrente, diferentes participações 
governamentais.

Em maio, a média diária produ-
zida no regime de partilha no pré-
-sal caiu 25%, na comparação com 
abril de 2020 devido a troca da li-
nha de produção de óleo no fim de 
abril, além da interrupção da pro-
dução devido a ondas acima de 4 
metros no fim de maio.

Mesmo assim, a produção dos 
três consórcios considerados no 
boletim cresceu 5% em relação a 
maio de 2019. Dos 17 contratos fir-
mados no regime de partilha, três 
já estão na fase de produção: Libra, 
Entorno de Sapinhoá e Sudoeste de 
Tartaruga Verde.

Desde o primeiro óleo, extraído 
no contrato de Libra em novembro 
de 2017, já foram produzidos no 
regime de partilha 39,3 milhões de 
barris de petróleo nos três contra-
tos. A parcela da União acumulada 
neste período é de 6,3 milhões de 
barris de petróleo.

No caso do gás natural, a produ-
ção em maio aumentou 2,5% fren-
te a maio de 2019, e a participação 
da União chegou a 40 mil metros 
cúbicos (m³) por dia. Nesse caso, 
são consideradas as produções de 
Entorno de Sapinhoá e Sudoeste de 
Tartaruga Verde, já que o gás natu-
ral produzido em Mero, no contrato 
de Libra, não teve aproveitamento 
comercial até o momento.

50% dos empregados na agroindústria 
podem estar contaminados com Covid

Berdegué: em vez de zerar, número de pessoas com fome aumentará em 20 mi

País ‘não é uma Brastemp’ e deve 
diminuir desigualdades sociais

OPINIÃO
O desafio pós-Covid está em 

fazer avanços sustentáveis
Reis Friede, página 2

Entre 25% e 50% dos trabalhado-
res na indústria de alimentação fo-
ram infectados com Covid-19. Isso 
significa que entre 200 mil e 400 
mil funcionários foram contamina-
dos por conta da rotina nas fábricas. 
O levantamento foi realizado pela 
Confederação Brasileira Democráti-
ca dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Alimentação (Contac).

De acordo com reportagem de 
Mariana Franco Ramos, do De 

Olho nos Ruralistas, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) tem 
213 investigações em aberto para 
apurar denúncias nas empresas do 
setor.

“Há lugares onde foi feita tes-
tagem em massa e deu acima de 
50% dos trabalhadores, contando 
os assintomáticos, os que já tive-
ram e outros com consequências 
mais graves”, conta José Modelski 
Júnior, secretário-geral da Contac.

“O Brasil precisa crescer, am-
pliar o conceito de cidadania e di-
minuir sua acentuada desigualdade 
social para ter um padrão de exce-
lência. Por enquanto, o país ‘não 
é uma Brastemp’.” A avaliação é 
do presidente da Whirlpool Amé-
rica Latina, João Carlos Brega, 
entrevistado no programa Poder 
em Foco, do SBT. A empresa que 
ele representa é dona da Brastemp, 
Consul, KitchenAid, entre outras.

A expressão usada ficou famosa 
na propaganda de eletrodomésti-
cos da marca na década de 1990 e 
servia para dizer que algo não era 
muito bom.

“Quando a gente vê que ao adoe-
cer não existe uma UTI, não existe 
um atendimento médico em cida-
des não tão distantes e depois vê 
que precisa fazer isolamento social 

mas há famílias vivendo num quar-
to e as pessoas pedindo isolamento 
social, essa é uma realidade que a 
gente tem que trabalhar. Então, eu 
diria que a gente precisa ainda cres-
cer para se tornar uma Brastemp”, 
afirmou.

O CEO da Whirlpool destacou, 
porém, que as medidas econômicas 
implantadas para assistir à popula-
ção mais carente e preservar em-
pregos permitiram ao Brasil ficar 
em condições melhores que outros 
países da América Latina.

“A flexibilização da legislação 
trabalhista e o ‘coronavoucher’ 
no Brasil fizeram uma diferença 
muito grande. Eu falo isso porque 
não aconteceu no México, onde a 
economia e o mercado estão tendo 
uma retração maior do que no Bra-
sil” constatou.

A fome afetou 47,7 milhões de 
pessoas na América Latina e no Cari-
be em 2019, aponta o relatório “Esta-
do da segurança alimentar e nutrição 
no mundo 2020 (SOFI)”. É o quinto 
ano consecutivo de aumento.

O estudo feito por agências da 
ONU alerta que a região não alcan-
çará o Objetivo de Desenvolvimen-
to Sustentável 2 da Agenda 2030, 
referente à fome zero, até 2030. 
As projeções indicam que a fome, 
considerada a partir de uma estima-
tiva do número de pessoas que não 
consomem calorias suficientes para 
viver uma vida ativa e saudável, 
afetará quase 67 milhões de pesso-
as em 2030, cerca de 20 milhões a 
mais do que em 2019.

“Estamos pior agora do que quan-
do a região se comprometeu com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável em 2015. Desde então, ou-
tras 9 milhões de pessoas começaram 
a passar fome”, disse o representante 
regional da FAO, Julio Berdegué. 
Em termos percentuais, a fome atu-
almente afeta 7,4% da população e 
deve aumentar para 9,5% até 2030.

Entre todas as regiões do mundo, a 
América Latina e o Caribe têm o cus-
to mais alto de compra para uma dieta 
que atenda às necessidades energéticas 
mínimas: US$ 1,06 ao dia por pessoa, 
34% mais caro que a média global. O 
custo de uma dieta saudável também é 
o mais alto do mundo, com um valor 
médio de US$ 3,98 ao dia por pessoa. 
Esse valor é 3,3 vezes mais alto do que 
uma pessoa abaixo da linha da pobreza 
pode gastar em alimentos. Com base 
na renda média estimada, mais de 104 
milhões de pessoas não podem pagar 
uma dieta saudável.

Fernando Frazão/ABr

Max Valencia/FAO
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Como os violadores de direitos humanos podem acusar situação na China?

Se a pergunta fosse: como Correios 
conseguem fazer tanto na pandemia?

Lições pandêmicas

Recentemente, os EUA, o 
Reino Unido e alguns outros 
países cheios de ignorância 
e preconceito em relação à 
China vêm se aproveitando 
das questões de Hong Kong 
e da Covid-19 para acusar 
a situação dos direitos hu-
manos na China. Sendo os 
mais brutais violadores de 
direitos humanos na história, 
aqueles países não possuem 
nenhuma qualificação para 
falar dos direitos humanos 
da China.

A não muito longa his-
tória dos EUA desde a sua 
fundação começou com a 
pilhagem, expulsão e ma-
tança dos índios. Segundo 
as estatísticas, após séculos 
de massacres cruéis, a popu-
lação dos índios nativos no 
território norte-americano 
caiu de 5 milhões em 1492 
para 250 mil hoje em dia!

Como disse o ex-presi-
dente Jimmy Carter, os EUA 
são o país mais beligerante 
do mundo. Nos seus mais de 
240 anos de história, apenas 
16 deles foram vividos sem 
guerra. A maioria dessas 
guerras foi iniciada pelos 
EUA. Nos últimos anos, nas 
guerras e operações militares 
lançadas pelos EUA contra o 
Afeganistão, a Iugoslávia, o 
Iraque, a Líbia e a Síria, um 
grande número de civis mor-
reu ou foi ferido. Somente a 
Guerra no Iraque em 2003 
matou 655 mil iraquianos.

Os direitos humanos es-
tadunidenses são constante-
mente ridicularizados pelas 
ocorrências frequentes de 
tiroteio. Segundo as estatís-
ticas oficiais dos EUA, 100 
mil pessoas são vítimas de 
armas de fogo no país a cada 
ano, dentre as quais 30 mil 

são levadas a óbito. No úl-
timo Dia da Independência, 
ocorreram nos EUA cente-
nas de casos de tiroteios, ma-
tando mais de 120 pessoas.

Existe séria desigualdade 
e discriminação racial nos 
EUA. Nos últimos anos, 
mais de 50% dos mortos 
pela polícia norte-americana 
eram afro-americanos ou 
hispânicos. Apesar de repre-
sentarem 37% da população 
total, os americanos de cor 
correspondem por 67% dos 
encarcerados. O assassinato 
do afro-americano George 
Floyd pela polícia desenca-
deou novos protestos em lar-
ga escala. Todos estes fatos 
expõem manifestamente a 
discriminação racial sistê-
mica nos EUA, na qual as 
minorias “não conseguem 
respirar”.

De acordo com as estatís-
ticas, nos EUA, mais de 567 
mil pessoas estavam desa-
brigadas em 2019. Até 2018, 
a taxa da população sem 
proteção do sistema de saú-
de subiu para 13,7% e cer-
ca de 7 milhões de pessoas 
perderam o plano de saúde. 
Os EUA são o único país de-
senvolvido com milhões de 
pessoas passando fome. No 
mesmo ano de 2018, havia 
39,7 milhões de pessoas po-
bres no país, incluindo 12,8 
milhões de crianças. O trata-
mento de imigrantes tornou-
-se cada vez mais desumano. 
Entre julho de 2017 e o final 
de 2018, o Serviço de Imi-
gração e Naturalização dos 
EUA forçou a separação de 
mais de 5.400 crianças dos 
seus pais na fronteira. 

O disfarce dos direitos 
humanos dos Estados Uni-
dos foi desmascarado pelo 

seu catastrófico desempenho 
no combate à Covid-19. Os 
políticos norte-americanos 
colocam considerações eco-
nômicas, interesses partidá-
rios e políticas eleitorais aci-
ma da segurança e saúde do 
seu povo. Até agora, mais de 
3,1 milhões de casos foram 
confirmados e 130 mil pes-
soas morreram de Covid-19, 
o que corresponde a, aproxi-
madamente, 387 mortes por 
milhão de pessoas, respecti-
vamente 36, 27 e 129 vezes 
os números da China. Além 
disso, acontecem lá tragé-
dias tais como a recusa de 
tratamento médico a muitos 
idosos infectados e a muitas 
pessoas sem cobertura de 
plano de saúde! Os EUA até 
exportam o novo coronaví-
rus através da repatriação de 
imigrantes ilegais!

O Reino Unido é outro 
defensor hipócrita dos di-
reitos humanos. Quantos 
povos indígenas das Améri-
cas, Austrália, África e Ásia 
foram massacrados pelos 
britânicos durante toda a era 
colonial? Receio que eles 
mesmos nem consigam con-
tar! Foi o Reino Unido que 
iniciou em meados do sécu-
lo XVI o criminoso tráfego 
de escravos que durou por 
séculos. Hoje é difícil calcu-
lar quantos africanos foram 
vendidos como escravos 
para o mundo inteiro e quan-
tos morreram a bordo de na-
vios negreiros!

Desde a segunda metade 
do século XIX, foi o Reino 
Unido que lançou duas guer-
ras do ópio contra a China, 
ocupou Hong Kong e for-
çou o comércio de ópio na 
China, envenenando o povo 
chinês. Em 1842, depois 

de conquistar a Cidade de 
Zhenjiang, as Forças Arma-
das britânicas massacraram 
sangrentamente os cidadãos 
locais! Durante os 99 anos 
da ocupação britânica de 
Hong Kong, em vez de se-
rem tratados igualmente, os 
residentes de Hong Kong 
sofriam insultos e opressão 
dos ocupantes! Em 1900, os 
exércitos invasores de oito 
países, incluindo o Reino 
Unido e os EUA, cometeram 
assassinatos em massa em 
Pequim e em outros lugares 
na China!

O Comitê das Nações 
Unidas para a Eliminação da 
Discriminação Racial rela-
tou um aumento significati-
vo na discriminação racial e 
nos crimes racistas no Reino 
Unido nos últimos anos, com 
uma discriminação racial 
sistêmica altamente visível 
contra pessoas de descen-
dência africana e asiática.

Em 2015, o número de 
pessoas morando nas ruas 
do Reino Unido atingiu a 
marca de 7.500 e tem au-
mentado nos últimos anos. 
De acordo com o relatório 
de uma missão de investi-
gação da ONU realizada 
por especialistas em direi-
tos humanos no final de 
2018, um quinto da popu-
lação do Reino Unido, ou 
seja, 14 milhões de pesso-
as, vive na pobreza.

No atual combate contra 
a Covid-19, o desempenho 
britânico não foi muito im-
pressionante. Com políticas 
de saúde pouco planejadas, 
os números de casos de in-
fecção e mortes confirmados 
são assustadoramente altos. 
Não é capaz de proteger efe-
tivamente a segurança da 

vida e a saúde do seu povo.
Os países como os EUA 

e o Reino Unido realmente 
se importam com os direitos 
humanos na China? Abso-
lutamente não. Como é que 
países que não respeitam os 
direitos humanos dos seus 
próprios cidadãos irão se 
preocupar verdadeiramente 
com os de outros? Eles estão 
fazendo nada mais que pro-
curar pretextos para alcançar 
os seus objetivos políticos 
ocultos.

Eles querem difamar a 
imagem chinesa para trans-
ferir conflitos domésticos. 
Houve um forte contraste 
entre a boa governança na 
China e o “caos” em seus pa-
íses. Os políticos destes paí-
ses não têm coragem e nem 
honestidade para aceitar este 
fato, sem mencionar a falta 
de vontade ou capacidade 
para resolver os próprios 
problemas. A única habilida-
de deles é fazer do outro um 
bode expiatório. Mas eles 
esquecem de uma coisa: os 
seus países não fazem parte 
da China, e seus negócios 
não estão sob jurisdição chi-
nesa!

Eles querem instigar o 
povo chinês contra o Partido 
Comunista da China a fim de 
produzir caos no país. Mas o 
que eles não sabem é que o 
povo chinês está mais feliz 
e mais unido do que nun-
ca. A China alcançará este 
ano a meta de erradicação 
da pobreza e já criou o sis-
tema nacional de saúde que 
cobre toda a população. No 
combate à Covid-19, todos 
os pacientes, desde recém-
-nascidos a idosos, sendo o 
mais velho com 108 anos, 
receberam tratamentos ade-

quados na China. O número 
de infectados e mortes con-
firmados é muito mais baixo 
do que nos EUA e no Reino 
Unido. Indiscutivelmente, 
como o Partido Comunista 
da China acredita e sempre 
coloca os interesses da po-
pulação acima de tudo, o 
povo chinês amará, confiará 
e apoiará esse grande parti-
do político ainda mais a cada 
dia que passa.

Eles querem instigar e 
apoiar as forças separatistas 
anti-China em Hong Kong, 
a fim de tornar Hong Kong 
uma cabeça de ponte para 
uma “revolução colorida” 
contra a China. É uma ilu-
são total deles. A Lei de Se-
gurança Nacional de Hong 
Kong (LSNHK) é aplicada 
para combater um número 
muito restrito de crimino-
sos que prejudicam grave-
mente a segurança nacional, 
bem como para proteger os 
direitos e liberdades legíti-
mos dos residentes de Hong 
Kong, das empresas estran-
geiras e expatriados que lá 
vivem e observam as leis 
locais.

A promulgação e a im-
plementação desta lei foram 
bem-vindas por todos dentro 
e fora da China, enquanto as 
forças anti-China que cau-
savam caos em Hong Kong 
entraram imediatamente em 
colapso com medo das con-
sequências em afrontar a LS-
NHK. Hong Kong é Hong 
Kong da China, e a ninguém 
é permitido ter qualquer ilu-
são ou tentativa irrealista so-
bre Hong Kong!

q Li Yang
Cônsul-geral da China no Rio 

de Janeiro.

Em algumas oportunidades 
vemos matérias comentan-
do os atrasos nos serviços de 
encomendas dos Correios, as 
grandes filas nas agências etc. 
E o desfecho das matérias em 
geral é que, em função da pan-
demia, era importante que os 
serviços dos Correios fossem 
melhores.

Sem dúvida alguma, seria 
ideal que os serviços fossem 
sempre perfeitos, cumpridos 
à risca, mas, em algumas si-
tuações, há que se ponderar 
que há fatores que tornam isso 
bem difícil. É o que ocorre du-
rante a pandemia.

Empresas transporta-
doras, como os Correios, 
possuem caminhões, empi-
lhadeiras e até máquinas au-
tomáticas de separação de 
encomendas, mas, ao fim e 
ao cabo, sempre dependem 
de um recurso insubstituí-
vel até o momento: a mão 
de obra humana. Exatamen-
te o recurso que é atingido 
pela pandemia.

As transportadoras brasi-
leiras, como os Correios, têm 

feito um grande esforço para 
continuar operando, e, gra-
ças a isso, os supermercados 
estão abastecidos, e o e-com-
merce pode ostentar um cres-
cimento muito significativo. 
Mas isso sempre tem um pre-
ço em termos de qualidade, 
pois o desafio de manter tais 
empresas em funcionamento 
com inúmeras ausências de 
pessoal é dinâmico e desafia 
diariamente cada uma dessas 
organizações.

Assim, quem atua no co-
mércio, sabe bem pela prática 
que os prazos de entrega em 
geral no mercado não estão 
regulares, que os atrasos na 
chegada das mercadorias ou 
até mesmo já na própria expe-
dição dos pedidos é frequente 
e irregular. E basta conversar 
com os entregadores para sa-
ber a causa, que é sempre a 
mesma, ou seja, a falta de pes-
soal, afastado em função da 
pandemia.

No caso de grandes trans-
portadoras e dos Correios, que 
possuem milhares de empre-
gados e grandes unidades de 

tratamento de encomendas, a 
situação é ainda mais grave, 
pois o surgimento de um úni-
co caso de contaminação pode 
implicar o afastamento de até 
centenas de pessoas de uma 
vez só.

Como superar uma situa-
ção assim? E dez situações 
assim? E cem? Pois é, o de-
safio não é pequeno, mas 
tem sido vencido e, apesar 
dos atrasos, graças às trans-
portadoras e aos Correios, os 
produtos chegam aos super-
mercados e aos lares dos bra-
sileiros, atenuando um pouco 
os efeitos do necessário iso-
lamento social.

Como eles conseguem fazer 
isso durante a pandemia? Cer-
tamente é com muito esforço e 
dedicação das pessoas, a parte 
mais importante de todo o pro-
cesso. E com grande senso de 
responsabilidade.

q Marcos César 
 Alves Silva

Vice-presidente da Associação 
dos Profissionais dos Correios 

(Adcap).

É cedo para prever quando o Brasil 
e o mundo estarão livres da pandemia 
de Covid-19. Mas quando chegar esse 
momento, certamente a economia estará 
em frangalhos. Haverá falência de 
empresas, desemprego e tantas outras 
consequências nefastas. Entretanto, após 
a tempestade pandêmica, empresas serão 
reerguidas, empregos recriados e tantos 
outros problemas solucionados.

O custo econômico para que isso 
ocorra será imenso, mas não inédito. Os 
Estados possuem – e podem criar mais 
– instrumentos destinados a promover 
essa reconstrução, como aconteceu em 
calamidades, sobretudo no século XX, 
que viu programas como o New Deal e 
o Plano Marshall ajudarem o mundo a 
se reerguer após a Grande Depressão de 
1929 e a Segunda Guerra Mundial.

O desafio que se imporá às instituições, 
à Ciência e à sociedade está em 
fazer com que as lições resultem em 
avanços sustentáveis. O risco de isso 
não ocorrer existe, e os seus indícios 
estão nos noticiários, que mostram 
pessoas ignorando as recomendações de 
isolamento social. Já basta nas milhares 
(talvez milhões) de vidas que ainda se 
perderão e que os Estados e respectivos 
líderes poderiam ter salvado, caso as 
medidas certas tivessem sido tomadas no 
momento oportuno. Salvar vidas deve ser 
o foco das políticas públicas.

O componente inédito está reservado 

à reflexão que o flagelo viral nos impõe. 
Emergiremos dele instigados a rever 
conceitos, em questões centrais das 
relações sociais e de trabalho, da ocupação 
dos espaços urbanos e da cultura em 
sentido lato. Tal reflexão deverá gerar um 
amadurecimento penosamente profícuo.

No Brasil, tome-se o exemplo, do 
Judiciário. Para ele, a pandemia está 
sendo um laboratório de mudanças há 
muito ensaiadas. A instituição foi hábil 
em se apoiar na tecnologia e, mesmo 
com tribunais, varas e juizados fechados, 
continuam proferindo decisões, muitas das 
quais relacionadas à pandemia, inclusive 
em sessões colegiadas virtuais.

A experiência tem propiciado aos 
gestores públicos uma revisão de 
conceitos, desde os referentes à alocação 
de recursos orçamentários até os que 
respeitam à adequação dos efetivos de 
servidores e mão de obra contratada. 
O TRF-2, mantendo a integralidade 
de seus serviços em trabalho remoto – 
com aumento de produtividade – vem 
registrando economia mensal de cerca de 
R$ 2 milhões apenas com energia elétrica 
na sede da Corte.

Reconhecermos que pouco sabemos 
sobre como superar esse desafio, e é fato 
que o pouco saber não significa nada saber.

q Reis Friede
Desembargador federal e  

presidente do TRF 2.
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Divulgação

Grande redefinição ou  
mais do mesmo em Davos?

A pauta do Fórum Econômico Mundial em janeiro de 
2021 dá uma ideia de como andam as preocupações e es-
tratégias do top da elite mundial. Com o tema “A Grande 
Redefinição”, pretende alcançar “um compromisso de 
construir conjunta e urgentemente as bases de nosso 
sistema econômico e social para um futuro mais justo, 
sustentável e resiliente” com “um novo contrato social 
centrado na dignidade humana, justiça social e onde o 
progresso da sociedade não fica para trás do desenvolvi-
mento econômico”.

Setores progressistas não teriam qualquer problema 
em usar estas palavras em um manifesto por mudanças 
profundas desencadeadas pela Covid-19. A presença na 
pauta do Fórum Econômico parece indicar uma preocu-
pação real com os movimentos por mudanças, redução 
de desigualdades e por um novo caminho de desenvolvi-
mento. Uma tentativa de apropriar-se deles, ou o mais 
que conhecido “mudar tudo para que tudo permaneça 
como está”.

Nas palavras de Klaus Schwab, CEO do Fórum, “é 
necessária uma grande redefinição para construir um 
novo contrato social que honre a dignidade de todo ser 
humano. A crise global da saúde revelou a insustentabili-
dade do nosso antigo sistema em relação a coesão social, 
falta de oportunidades iguais e inclusão. Também não 
podemos dar as costas aos males do racismo e da dis-
criminação. Precisamos incorporar nesse novo contrato 
social nossa responsabilidade intergeracional para garan-
tir que atendamos às expectativas dos jovens”.

Para atrair as lideranças jovens, o Fórum Econômico 
Mundial atuará em mais de 400 cidades ao redor do mun-
do (a partir da Comunidade Global Shapers), ligando 
milhares de jovens com uma poderosa rede virtual para 
interagir com os líderes em Davos.

“Precisamos de uma mudança de mentalidade, pas-
sando do pensamento de curto e longo prazo, passando 
do capitalismo de acionistas para a responsabilidade 
dos stakeholders. A governança ambiental, social e a 
boa governança deve ser uma parte medida da respon-
sabilidade corporativa e governamental”, acrescentou 
Schwab. Algo de novo?

A agenda de Davos se soma a movimentos dos mul-
tibilionários para pagar mais impostos e sustentar a re-
cuperação da economia após a pandemia. Será que a 
ameaça do vírus teve um efeito humanístico na elite, que 
percebeu que o mudo é interdependente e ninguém está 
sozinho? Ou será um anel para manter os dedos da joga-
tina mundial e da transferência de lucros para paraísos 
fiscais com objetivo de driblar os tributos?

Interesses contrariados
As empresas de limpeza urbana e gestões de resíduos, 

através de suas associações (Abetre, ABLP, Abrelpe e 
Selurb), fazem campanha para Bolsonaro vetar o artigo 
20 do novo Marco Legal do Saneamento, aprovado no 
Senado em 24 de junho. O artigo, incluído em cima da 
hora, impede que contratos de limpeza urbana e gestão 
de resíduos sólidos urbanos sejam feitos por meio de 
concessão.

Roda a roda
Em menos de 24 horas o Itaú emprestou sua cota no 

Pronampe, que ajuda pequenas empresas, com risco 
bancado pela União. As 30 mil beneficiadas foram escol-
hidas sem interferência dos gerentes das agências. Com 
juros na casa de 3,50% ao ano, alguém chuta onde vai 
parar o dinheiro?

Rápidas
Os consultores Maurício Tadeu Morais e Rodrigo Mat-

tos realizarão nesta terça-feira, às 18h30, webinar com o 
tema “Jornada Estratégica do Empreendedor no Novo 
Normal”. Inscrições: sympla.com.br/event__898195 *** 
Nesta terça-feira, às 19h, Paula do Vôlei conversa com 
o deputado federal, Hugo Leal do PSD sobre esporte e 
educação. A live acontece no Instagram @dephugoleal 
e no Facebook @hugolealdeputadofederal *** Estão ab-
ertas as inscrições para o II Masterclass de Atualização 
Terapêutica, organizado pelo Centro de Estudos Paulista 
de Psiquiatria (CEPP), entre 31 de julho e 2 de agosto, 
100% online. O evento é beneficente e arrecadará recur-
sos para a reforma e manutenção do Centro de Atenção 
Integrada à Saúde Mental (CAISM), em São Paulo. In-
formações: bit.ly/31PeIS0 *** A Aasp realizará nesta 
terça-feira, às 10h, o webinar “Direitos fundamentais em 
investigações internas”. Inscrições: mla.bs/d8833f6d *** 
Nesta quarta, a Associação de Supermercados do Rio de 
Janeiro realizará online o II Seminário Jurídico da As-
serj, com o tema “Relações trabalhistas pós-pandemia”. 
Organizado pelo Instituto IDEIA, ocorrerá das 8h30 às 
17h30. Detalhes em asserj.com.br/ideia/segundo-semi-
nario-trabalhista-juridico-da-asserj

Lubia Vinhas: ‘Foi feito um amplo trabalho  
de atualização tecnológica do TerraAmazon’

Preço caro por denunciar 
desmatamento na Amazônia

Brasil perde R$ 214 bi por ano com evasão escolar de jovens
Estudo inédito, parceria 

entre Fundação Roberto Ma-
rinho e Insper, calcula o cus-
to social que o país tem todo 
ano pelo fato de seus jovens 
não concluírem a educação 
básica: o custo da evasão de 
um jovem supera o PIB per 
capita de uma década. No 
contexto da pandemia e na 
pós-pandemia, esse proble-
ma pode se agravar.

Seminário virtual nesta 
terça-feira, dia 14, vai de-
bater o custo para o país por 
não priorizar a educação 
básica, com a presença do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
e mediação da jornalista Mi-
riam Leitão

O Brasil perde R$ 214 
bilhões por ano pelo fato de 

os jovens não concluírem a 
educação básica. Essa é a 
conclusão do estudo “Con-
sequências da Violação do 
Direito à Educação”, par-
ceria da Fundação Roberto 
Marinho com o Insper. O 
cálculo é inédito e aponta as 
consequências da evasão es-
colar e da falta de prioridade 
para a educação, ao mensu-
rar o custo, em valores mo-
netários, para o país e para 
cada um dos 575 mil jovens 
que não concluirão a educa-
ção básica.

Mantido o ritmo atual, 
17,5% dos jovens que hoje 
têm 16 anos não completa-
rão a educação básica (pré-
escola, fundamental e mé-
dio). A pesquisa, conduzida 
pelo economista Ricardo 

Paes de Barros, professor 
titular do Insper, mediu o 
custo social total de cada 
jovem sem educação básica 
em quatro dimensões:

1- empregabilidade e re-
muneração dos jovens; 2- 
efeitos que a remuneração 
dos jovem têm para a socie-
dade, que são chamadas ex-
ternalidades; 3- longevidade 
com qualidade de vida;  e 4 
- violência.

Inicialmente, a pesqui-
sa calculou quantos jovens 
não concluirão a educação 
básica, mantido o ritmo atu-
al. Depois, quais seriam as 
consequências, em valores 
monetários, por jovem nas 
quatro dimensões. Por fim, 
estimou o custo total para o 
país.

O resultado é que, anual-
mente, o país perde R$ 372 
mil por jovem que não con-
clui a educação básica. Isso 
porque os jovens que têm 
a educação básica comple-
ta passam, em média, mais 
tempo de sua vida produti-
va ocupados e em empregos 
formais, com maior remune-
ração; têm maior expectativa 
de vida com qualidade -esti-
ma-se que cada jovem com 
educação básica viverá qua-
tro anos de vida a mais que 
um jovem que não terminou 
a escolaridade -; e tendem a 
ter um menor envolvimen-
to em atividades violentas, 
como homicídios -o cálculo 
é que a evasão representa 
uma perda de 26% do valor 
da vida de um jovem.

Governo demite a 
coordenadora do 
Instituto Nacional 
de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) 

De 1 de janeiro a 30 de 
junho deste ano, o Brasil 
perdeu 3.070 quilômetros 
quadrados de floresta ama-
zônica. Por divulgar na 
sexta-feira última (10) esses 
dados, governo federal de-
mitir nesta segunda-feira a 
coordenadora-geral de Ob-
servação da Terra do Institu-
to Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe), Lubia Vinhas, 
com Doutorado e Mestrado 
em Computação Aplicada 
e Graduação em Ciência da 
Computação. 

Ela era a responsável pe-
los sistemas Deter e Prodes, 
que acompanham a região. A 
exoneração foi assinada pelo 
ministro da Ciência, Tecno-
logia e Inovações, tenente-
coronel da Força Aérea Bra-
sileira Marcos Pontes, pasta 
a qual o Inpe é subordinado. 
O ministério foi indagado 
sobre a razão da exonera-
ção, mas ainda não se pro-
nunciou, atitude considerada 
como precaução na medida 
em que o Brasil está sendo 
questionado por não respei-
tar questões ambientais no 
seu processo de produção, 
prática que está sendo con-
testada por grandes fundos 
soberanos que financiam o 
Fundo Amazônia e que tam-
bém coloca em risco todo o 
sistema do agronegócio bra-
sileiro.

A área perdida equivale a 
duas vezes o tamanho da ci-
dade de São Paulo. O total 
representa 26% a mais do que 
o mesmo período do ano pas-
sado. Os números referem-se 
aos 11.822 alertas de desmata-
mento nos primeiros seis me-
ses do ano. Somente em junho 
deste ano, foram desmatados 
1.034 km2, uma área 11% su-
perior a junho de 2019.

Amazônia Legal 

O desmatamento ocorreu 
em toda a Amazônia Legal, 
mas, conforme o Congres-
so em Foco foi pior no Pará 
(1.212 km2), Mato Grosso 
(715 km2) e Amazonas (539 
km2). Os municípios campe-
ões do desmatamento foram 
os paraenses Altamira (351 
km2) e São Félix do Xingu 
(201 Km2), seguidos por 
Apuí (155 Km2), no sul do 
Amazonas.

O desmatamento em 
2020 será maior do que em 
2019, ano em que o Brasil 
registrou recorde de derru-
bada de vegetação nos últi-
mos 10 anos, segundo dados 
do Inpe. O alerta veio dos 
sistemas Deter e SAD. En-
tre agosto de 2019 e abril 
de 2020, as taxas mensais 
de desmatamento ficaram 
todas acima das do período 
anterior.

O calendário do desmata-
mento vai de agosto do ano 
anterior até julho do ano cor-
rente. Seguindo esse calen-
dário é possível afirmar que 
no Pará, o aumento do des-
matamento atingiu 170%, 
totalizando 233.011 hecta-
res. Em toda a Amazônia 
Legal o desmatamento foi 
de 566.624, o que representa 
uma tendência de aumento 
de 94% em relação ao mes-
mo período do calendário 
anterior, ou seja, de agosto 
de 2018 a abril de 2019. Os 
alertas são do Deter.

Os dados do Inpe mos-
tram ainda que o número de 
queimadas no bioma Ama-
zônia durante junho de 2020 
foi o maior observado para 
o mês em 13 anos. Foram 
registrados 2.248 focos de 
calor no último mês o que 
representa um aumento de 
19,57% em relação ao re-
gistrado em junho de 2019, 
quando foram detectados 
1.880 focos.

Nos seis primeiros meses 
de 2020 foram 10.395 fo-
cos em todo o país, contra 
8.821 no mesmo período 
do ano passado, crescimen-
to de 17,8%. Os estados da 
Amazônia Legal registra-

ram 4.596 focos ativos de 
incêndio em junho. O nú-
mero é próximo ao apresen-
tado para o mesmo mês em 
2019 (4.838), o que segun-
do o Inpe já era superior às 
contagens desde 2015.

A observação da Terra é 
um setor no Inpe que moni-
tora a devastação da Amazô-
nia por meio do sistema de 
Detecção de Desmatamento 
em Tempo Real (Deter). Os 
dados ajudar as equipes de 
fiscalização a identificar áre-
as onde pode haver crimes 
ambientais. A taxa oficial de 
desmatamento, contudo, é 
divulgada uma vez ao ano, 
por outro setor.

Coordenado por Lubia 
Vinhas, o Projeto Monito-
ramento Ambiental por Sa-
télites no Bioma Amazônia, 
financiado pelo Fundo Ama-
zônia e executado pelo Inpe 
em parceria com o Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), buscou acompa-
nhar as principais tendências 
da área de sensoriamento 
remoto e monitoramento 
ambiental, visando o desen-
volvimento de novas tecno-
logias.

“Foi feito um amplo tra-
balho de atualização tecno-
lógica do TerraAmazon, com 
a intenção de oferecer uma 
ferramenta mais robusta para 
tratar o volume e a variedade 
de dados de sensoriamento 
remoto relevantes para os 
projetos de monitoramento 

ambiental do INPE, além de 
melhorar a sua usabilidade 
para o usuário final”, disse 
Vinhas.

 
Intervenção

Para o secretário-exe-
cutivo do Observatório do 
Clima, Marcio Astrini, a de-
missão de Lubia representa 
intervenção do governo no 
Inpe. “Não é segredo para 
ninguém que o governo de-
seja intervir no Inpe. A de-
missão ruidosa de Ricardo 
Galvão impediu isso, mas a 
exoneração de Lubia Vinhas 
pode ser 1 indicativo de que 
o plano nunca foi abandona-
do.”

“Que isso ocorra em ple-
na aceleração do desmata-
mento, quando o governo 
precisa conter ameaças de 
desinvestimento, é sinal de 
que Jair Bolsonaro parece 
estar tratando as preocu-
pações do agronegócio e 
dos investidores como trata 
as dos brasileiros aterro-
rizados pelo coronavírus. 
Nossa economia encontra-
se em risco extremo. Infe-
lizmente para o presidente 
e o ministro Marcos Pon-
tes há vários outros siste-
mas de monitoramento da 
Amazônia operando. Como 
no caso da tentativa de es-
conder dados da covid-19, 
qualquer investida contra o 
Inpe já nasce condenada a 
fracassar”, afirmou Astrini, 
em nota.
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Pandemia afeta negativamente 
as indústrias exportadoras

Consulta realizada pela Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) para medir impacto da pandemia do novo coronaví-
rus no comércio exterior brasileiro revelou que a maioria das 
empresas foram afetadas negativamente. Entre as exportado-
ras, 57% registraram queda no valor faturado. Entre as impor-
tadoras e aquelas que investem em países estrangeiros, a que-
da foi ainda mais relevante, de 70% em cada um dos grupos.

Essa é a segunda consulta da CNI para avaliar o impacto 
da pandemia no comércio exterior do Brasil. Apesar do es-
tudo mostrar um quadro extremamente negativo, na compa-
ração com a primeira edição, os dados indicam que a queda 
no valor de exportações desacelerou. Em fevereiro e março 
o índice de retração foi de 80%, um percentual 23 pontos 
maior que o referente aos meses de abril e maio.

Na projeção para os próximos 60 dias, as exportações de 
36% das empresas consultadas serão afetadas negativamen-
te, o que indica nova desaceleração na queda com uma re-
tração de 21 pontos percentuais no indicador na comparação 
com os meses de abril e maio.

A desaceleração no recuo também é percebido entra as 
exportadoras mais afetadas. Na projeção para os próximos 
60 dias, 37% responderam que a queda será superior a 50%, 
índice cinco pontos percentuais menor que o registrado em 
maio e junho.

“Embora o comércio exterior tenha sido afetado de forma 
negativa pela pandemia, ele terá papel fundamental na reto-
mada do crescimento econômico e na geração de emprego e 
renda. A crise é uma oportunidade para a empresa brasileira 
incorporar a internacionalização na sua estratégia de negó-
cios”, afirma Carlos Eduardo Abijaodi, diretor de desenvol-
vimento industrial da CNI.

Entre as importadoras, sete em cada dez empresas regis-
tram queda no valor das operações e 26% das afetadas afir-
maram que tiveram uma retração superior a 50% nos últimos 
30 dias. Quando o olhar é para frente, nos próximos 60 dias, 
o índice cai praticamente pela metade (36%). Os principais 
países impactados são a China e os Estados Unidos, ambos 
mercados estratégicos da indústria. Nesses lugares 58% e 
29% respectivamente das empresas indicaram que reduzi-
ram as importações.

Entre as empresas que investem no mercado internacional, 
70% informaram que reduziram a destinação de recursos para 
o exterior. A queda maior foi sentida na China (35%), Esta-
dos Unidos (30%) e Alemanha (13%). Na perspectiva para os 
próximos 60 dias, os maiores indicadores de retração também 
são registrados na China (44%) e nos Estados Unidos (31%).

Exportações do agronegócio batem recorde
As exportações do agronegócio foram recordes para os 

meses de junho nesse mês de junho de 2020, com registros 
de vendas externas de US$ 10,17 bilhões. Houve crescimento 
de 24,5% em relação às exportações em junho de 2019 (US$ 
8,17 bilhões). De acordo com o Boletim da Balança do Agro-
negócio, divulgado nesta sexta-feira (10) pela Secretaria de 
Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (SCRI-Mapa), em nenhum 
ano da série histórica (1997-2020) as exportações do agrone-
gócio ultrapassaram US$ 10 bilhões para meses de junho.

O principal setor responsável pelo crescimento das ex-
portações foi o complexo soja. As vendas externas do setor 
subiram de US$ 3,53 bilhões em junho de 2019 para US$ 
5,42 bilhões em junho de 2020, o que representa uma alta 
de 53,4% ou quase US$ 1,9 bilhão de crescimento em va-
lores absolutos. Para efeito de comparação, as exportações 
do agronegócio cresceram US$ 2,0 bilhões comparando-se 
junho de 2019 e junho de 2020. A exportação de soja em 
grãos (13,8 milhões de toneladas) teve grande influência 
nestes valores, alcançando US$ 4,67 bilhões em junho de 
2020, com expansão do quantumem 5,2 milhões de tonela-
das na comparação dos meses de junho de 2020 e 2019. A 
SCRI também ressalta a retomada das exportações de açú-
car, que subiram quase 1,5 milhão de toneladas relativo aos 
dois períodos.

A China foi o principal país responsável pela expansão 
do volume exportado pelo Brasil, adquirindo 70% da soja 
em grãos brasileira em junho. O país asiático elevou ainda 
as aquisições de produtos do agronegócio brasileiro em US$ 
1,3 bilhão entre junho de 2019 e junho de 2020: 65% do cres-
cimento em valores absolutos das exportações brasileiras do 
agronegócio observados junho de 2019 e junho de 2020.

O agronegócio brasileiro aumentou a sua participação nas 
exportações brasileiras de 44,4% (junho-2019) para 56,8% 
no mês pesquisado. Por sua vez, as importações do agrone-
gócio diminuíram de US$ 984,55 milhões (junho 2019) para 
US$ 826,28 milhões em junho de 2020 (-16,1%). Desta for-
ma, o saldo da balança atingiu US$ 9,3 bilhões.

Inspiramais terá edição 100% digital
Há uma grande expectativa na realização do 

próximo Inspiramais – Salão de Design e Inovações de 
Materiais para Moda. Ele será integralmente digital, 
com possibilidade de visitação de expositores de forma 
remota, rodadas de negócio em ambiente virtual, palestras 
transmitidas ao vivo e outras inovações. Será de 25 a 27 de 
agosto, com a mesma proposta de sempre: ser referência 
para o mercado da moda e responsável por impulsionar 
o processo criativo de toda a indústria de confecção, 
têxtil, calçadista, moveleira, automotiva e de acessórios, 
contando com o couro como um de seus protagonistas.

O Inspiramais é realizado pelo Centro das Indústrias 
de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasileira 
de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e 
Artefatos (Assintecal), Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção (Abit), Associação Brasileira 
das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), por meio dos 
projetos setoriais Tex Brasil, By Brasil Components and 
Chemicals, e projeto Brazilian Leather, uma realizados 
em parceria entre o CICB com e a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 
para o incentivo às exportações de couros. Será mantida 
a estrutura de projetos (como o Preview do Couro) e 
lançamentos que marcam os mais de 10 anos do Salão de 
Inovação, mas trazendo tudo para o formato digital.

Mercado imobiliário tem  
saldo positivo no 1º semestre

No início do isolamento 
social compulsório foi re-
gistrada queda nas vendas 
de imóveis. No entanto, já 
no mês de março o merca-
do reagiu. O índice FipeZap 
informa crescimento nas 
vendas de 0,18% em março, 
0,20% em abril e 0,23% em 
maio.

Os fatores econômicos 
têm contribuído. A Selic, a 
2,25%, o menor índice des-
de sua instituição, tem der-
rubado as taxas bancárias. 
Recentemente, o Banco 
Santander, que praticava ju-
ros imobiliários de 7,3% ao 
ano, anunciou redução para 
6,99%, com seis meses de 
carência. A Caixa Econômi-
ca Federal já pratica crédito 
de até 30 anos com presta-
ções fixas e anunciou novas 
medidas que irão ampliar e 
agilizar o financiamento e a 
produção de novos empreen-
dimentos imobiliários.

O presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, e o vice-
-presidente de Habitação da 
Caixa, Jairo Mahl, anuncia-
ram em videoconferência, 
no início desse mês, infor-
mação corroborada pelo Di-
retor de Habitação, Matheus 
Sinibaldi, na mesma data em 
live realizada pela Ademi/
AL, com a participação do 
presidente do sistema Cofe-
ci Creci, João Teodoro, que 
será possível utilizar recur-
sos de repasses/recebíveis no 
pagamento de encargos dos 
empreendimentos (somente 

para contratos pelo Sistema 
Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo - SBPE). Ha-
verá uma flexibilização da 
comercialização mínima, de 
30% para 15%, em novos 
empreendimentos estimu-
lando novos lançamentos 
(tanto para contratos de fi-
nanciamento com recursos 
do FGTS como do SBPE).

Há, ainda, a possibilidade 
de contratação da produção 
de empreendimentos sem 
exigência de execução pré-
via de obras e de destinação 
dos recursos provenientes 
das vendas das unidades ha-
bitacionais para pagamento 
dos encargos mensais (para 
contratos FGTS e SBPE).

Além disso, a partir de 13 
de julho, o registro de escri-
turas de contratos de crédito 
habitacional da Caixa, para 
unidades em empreendi-
mentos habitacionais, será 
realizado de forma eletrôni-
ca, com troca de arquivos de 
dados estruturados entre o 
banco e o respectivo Cartó-
rio de Registro de Imóveis. 
A medida permitirá acelerar 
o registro das operações, que 
antes levava em torno de 45 
dias e agora poderá ser fina-
lizado, em média, em cinco 
dias. Além de dispensar a 
necessidade de recebimento 
do contrato físico pelo cartó-
rio, o registro eletrônico traz 
benefícios para as construto-
ras e clientes que não preci-
sam realizar o deslocamento.

Já as pessoas físicas que 

contratarem um crédito ha-
bitacional poderão incluir o 
financiamento das custas e 
do Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI). A 
medida é aplicável a todas 
as operações residenciais 
com recursos do FGTS e, 
nas operações com recursos 
do SBPE, para imóveis com 
valor de avaliação de até R$ 
1,5 milhão. Com isso, as fa-
mílias passam a dispor de 
mais recursos para as despe-
sas iniciais no novo imóvel, 
como compra de mobília e 
eletrodomésticos.

Segundo o presidente do 
Sistema Cofeci Creci, João 
Teodoro, as palavras de or-
dem são adaptação e tec-
nologia. As vendas remotas 
vieram para ficar. E o home 
office também. “A prática 
mostrou que eles podem ser 
até mais eficientes e baratos 
do que o trabalho presencial. 
Isso implica renovação não 
apenas na forma de negociar, 
mas também na de viver”, 
afirma.

A expectativa da Caixa 
com essas medidas é con-
tratar 1.280 novos empreen-
dimentos, o que representa 
156 mil novas moradias e 
485 mil empregos diretos 
e indiretos. Atualmente, os 
contratos em andamento na 
Caixa financiam 5.603 em-
preendimentos em obras, 
totalizando 745 mil unida-
des habitacionais em cons-
trução. Hoje, apenas 0,7% 
estão paralisadas em função 

da crise ocasionada pela Co-
vid-19, contra 0,3% em abril 
e 1,7% em maio.

Há 2,4 milhões de con-
tratos de crédito habitacio-
nal pausados no pagamento 
dos financiamentos e foram 
firmados 26 mil novos con-
tratos com carência de seis 
meses para pagamento da 
primeira prestação. Entre ja-
neiro e junho, houve aumen-
to de 22% de liberação de 
crédito, cujo volume subiu 
de R$ 39,6 bilhões para R$ 
48,2 bilhões, para 873 mil 
famílias (somente em junho 
foram R$ 11,1 bilhões, bene-
ficiando 55 mil famílias).

O volume de empréstimos 
no programa Minha Casa, 
Minha Vida subiu de R$ 4,8 
bilhões em abril para R$ 5,5 
bilhões em maio e R$ 6,4 bi-
lhões em junho. No semestre 
totalizaram R$ 29 bilhões, 
financiando 6.172 mil unida-
des habitacionais. Já os cré-
ditos da Caixa com recursos 
da Poupança somaram R$ 14 
bilhões de janeiro a maio, e 
em junho foram acrescidos 
de mais R$ 4,7 bilhões, o 
maior resultado mensal dos 
últimos quatro anos, segun-
do a instituição.

“Sempre acreditamos na 
continuidade das vendas, 
porque sabemos do poten-
cial de inovação e supera-
ção de nossos profissionais 
e empresários. O isolamento 
social forçou, e o mercado 
respondeu”, destaca João 
Teodoro.

Motoristas de aplicativos puxam  
alta de 25% na locação de carros

Depois de uma queda de 
80% de um total de 200 mil 
carros que estavam dedica-
dos a essa modalidade de 
negócio, as locadoras de au-
tomóveis voltaram a detectar 
um aumento na demanda por 
aluguel para motoristas de 
aplicativos de 25% no mês 
de julho.

O movimento está longe 
de alcançar os níveis pré-
-pandemia, mas já é con-
siderado satisfatório pela  
Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis 
(Abla). Segundo a entidade, 
o impacto da pandemia foi 
ainda maior no aluguel di-
ário para turismo de lazer e 
de negócios, com retração de 

90% na oferta de 480 mil ve-
ículos voltados para esse ni-
cho, mas também neste seg-
mento já pode ser observada 
uma recuperação de 15% a 
20%.

O presidente do Conse-
lho Nacional da Associação, 
Paulo Miguel Junior, acredi-
ta que o pior cenário para as 
locadoras já passou. “Agora, 
estamos enxergando uma re-
tomada, mais acelerada em 
algumas atividades, como 
a terceirização de frota, na 
qual tivemos até mesmo um 
incremento nos contratos. 
Empresas estão deixando de 
lado a manutenção de fro-
tas próprias para fazer caixa 
com esses ativos”, afirma.

Em função da menor ofer-
ta das montadoras, que inter-
romperam sua produção em 
virtude das medidas de iso-
lamento social para evitar a 
propagação da epidemia, as 

locadoras já projetam tam-
bém o aumento na idade 
média da frota, que hoje gira 
em torno de 14,9 meses, mas 
deve passar para 18 a 20 me-
ses até o final de 2020.

Produção de bicicletas  
cai 36,2% até junho

A produção de bicicle-
tas no Polo Industrial da 
Manaus acumula queda de 
36,2% no primeiro semes-
tre em comparação com os 
primeiros seis meses do 
ano passado.

Segundo levantamento 
divulgado nesta segunda-
-feira pela Associação Bra-
sileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomoto-
res, Motonetas, Bicicletas 
e Similares (Abraciclo), de 
janeiro a junho deste ano, 
foram fabricadas 249,5 
mil unidades, contra 391,2 
mil no mesmo período de 
2019.

Em junho, no entanto, 
o resultado da indústria de 
bicicletas refletiu a reto-
mada gradual da atividade 
econômica no país. Foram 
produzidas no mês passa-
do 46,9 mil unidades, alta 
de 117,3% em comparação 

com maio, quando foram 
fabricadas 21,5 mil unida-
des. Em relação a junho de 
2019, o número representa 
uma queda de 19,8%.

Mais da metade da pro-
dução de junho foi desti-
nada a abastecer a Região 
Sudeste (25 mil unidades). 
A Região Sul recebeu 9,1 
mil bicicletas e a Nordeste 
6,5 mil.

Apesar da melhora, o 
vice-presidente de Bici-
cletas da Abraciclo, Cyro 
Gazola, diz que ainda não 
é possível fazer previsões. 
“Ainda há muita incerteza 
em todos os setores, não 
apenas no que se refere 
à economia. Precisamos 
acompanhar não só os in-
dicadores, mas também a 
implementação das medi-
das de saúde púbica para 
termos condições de fazer 
novas projeções”, afirma.
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Pré-sal barato baixará custos 
da Petrobras e motiva UBS

Os analistas do UBS se mostram muito animados com 
a produção da Petrobras nas áreas do pré-sal, especial-
mente com o potencial do Campo de Búzios. Em relatório 
distribuído nesta segunda-feira, afirmam que, enquanto 
houver um pré-sal barato está tudo bem para a estatal. 
E afirmam que se a companhia concretizar seu plano de 
construir a sétima plataforma para operar em Búzios, com 
a capacidade para produzir 225 mil barris de petróleo 
diários, seria a maior instalada no Brasil e poderá trazer a 
produção adicional para um breakeven ainda mais baixo. 

Os últimos dados divulgados mostram que a petrolífera 
deve fechar o segundo trimestre num ritmo inferior ao 
previsto no mercado. A equipe de análise do banco suíço 
projeta um aumento de 13,2% na produção de óleo cru 
da estatal, na comparação do segundo trimestre deste ano 
com o de 2019. Mas, até abril e maio, o crescimento foi 
de 6%. Ficar abaixo das expectativas nunca é bom para a 
imagem de uma empresa, mas o UBS prefere enfatizar o 
trunfo da Petrobras nos vastos campos do pré-sal. 

O UBS reiterou a recomendação de compra para as ações 
preferenciais da estatal com preço-alvo de R$ 26 – valor que 
representa uma alta potencial de 16% sobre a cotação usada 
como referência pelo banco. Os últimos dados divulgados 
mostram que a Petrobras deve fechar o segundo trimestre 
num ritmo inferior ao previsto pelos analistas. 

Bradesco recomenda a Trisul
O Bradesco BBI está recomendando a compra de ações 

da Trisul e estabeleceu um preço-alvo de R$ 10, depois de 
destacar o desempenho operacional da incorporadora durante 
o segundo trimestre deste ano, quando a companhia mostrou 
aumento dos lançamentos de 25% na comparação com igual 
período do ano passado, mas quando houve queda de 32% 
na comparação anual e alta de 31% no último trimestre. No 
relatório consta que ‘embora a projeção para lançamentos de 
R$ 1 bilhão a R$ 1,3 bilhão para 2020 pareça ambiciosa, a 
Trisul poderá retomar os lançamentos a toda velocidade se 
o setor de construção de residências permanecer aquecido e 
atingir suas estimativas iniciais para o ano”, mas os analistas 
destacam ainda que embora os estandes de vendas tenham 
permanecidos fechados na maior parte do trimestre, houve 
um aumento considerável das vendas na comparação trimes-
tral. A recomendação de “outperform” para a Trisul também 
está baseada no ambiente de juros baixos no país e o fato 
da companhia ter projetos considerados atrativos para o seg-
mento de média e alta renda.

Tribunal condena Isabel dos Santos
José Eduardo dos Santos, seis dias antes de passar o gover-

no para João Lourenço, assinou decreto concedendo o Porto 
do Dande localizado a 50 quilômetros de Luanda e a per-
missão para na área contígua ser constituída uma zona franca. 
O objetivo era beneficiar a Atlantic Ventures, comanda por 
Isabel dos Santos, filha do ditador que estava sendo obrigado 
a deixar o cargo. Porém, o novo mandatário tão logo tomou 
posse, através de decreto presidencial, revogou a concessão e 
exigiu uma indenização de US$ 850 milhões.

Na maior cara de pau, os dirigentes da Atlantic Ventures con-
sideraram que a decisão de João Lourenço colocava em risco a 
“credibilidade de Angola nos mercados internacionais” e entra-
ram com uma ação no Tribunal Arbitral de Paris. Em julga-
mento ocorrido no dia 10 de julho, o Tribunal decidiu não 
dar provimento a esta ação declarando-se incompetente para 
dirimir o litígio, mas como a decisão foi tomada por unanimi-
dade, não existe a possibilidade de recurso a qualquer outra 
instância. Além disso, a Atlantic Ventures foi condenada a 
pagar € 202 mil euros pelos custos judicias do processo.

Weg terá melhores números, diz Ágora
A Weg divulgará seus resultados em 22 de julho, que de-

verão conter os melhores números dentre as empresas de 
bens de capitais, segundo previsão dá Ágora de Investimen-
tos. A corretora estima que a receita líquida do segundo tri-
mestre atingiu R$ 3,4 bilhões, enquanto o Ebitda e o lucro 
líquido chegaram a, respectivamente, R$ 572 milhões e R$ 
368 milhões.“Esperamos que a depreciação do real mais do 
que compense os volumes mais baixos no segundo trimes-
tre, levando ao crescimento da receita”, segundo consta no 
relatório encaminhado aos clientes. Para seus analistas, ‘é 
provável que as unidades de negócios de eletrodomésticos e 
tintas apresentem volumes cerca de 40% menores, enquanto 
outros segmentos de ciclo curto devem refletir uma demanda 
20 a 25% menor, e os segmentos de ciclo longo continuam se 
beneficiando de uma forte carteira de pedidos”.

Itaú recomenda B3
O Itaú BBA retomou a cobertura da B3 com recomenda-

ção de “outperform” e preço-alvo de R$ 69, o que significa 
um potencial de alta de 23,4%. Os analistas acreditam que 
a empresa vai se beneficiar de números operacionais mais 
robustos nos próximos trimestres. Além disso, a distribuição 
de dividendos deve tornar o papel mais atrativo e o mercado 
não parece incorporar totalmente a capacidade da empresa de 
pagar dividendos adicionais nos próximos dois anos”. O Itaú 
BBA relembra, no entanto, que a empresa tem uma disputa 
tributária em relação à amortização de ágio, fruto da fusão 
entre BM&F e Bovespa., mas acha que mesmo que perca, a 
expectativa é que o impacto não será significativo.

Buffet cai para posição de 9º bilionário
Elon Musk, CEO e fundador da Tesla, agora é mais rico 

do que o megainvestidor Warren Buffett, acionista majori-
tário e presidente da Berkshire Hathaway. Na última sex-
ta-feira, a fortuna de Musk aumentou em US$ 6,1 bilhões 
e seu patrimônio ultrapassou o de Buffett.

ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Hora, Data e 
Local: Às 16h do dia 10/04/2020, na sede social, na Av. Dr. José Alves de 
Azevedo nº 233, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ. 2. Convocação e 
Publicação: Editais de convocação publicados no DOERJ, nos dias 24, 25 
e 26/03/2020 nas págs 08, 45 e 49 respectivamente e no Jornal Monitor 
Mercantil, nos dias 24, 25 e 26/03/2020 nas págs 07, 05 e 09 respectivamente. 
3. Mesa: Presidente: Juscelio Azevedo de Souza; Secretário: Marcio Salles 
Gomes. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos 
legais, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes 
representando 94,98% do capital social: 4.1. Aprovar, depois de examinadas 
e discutidas, as contas dos administradores, as demonstrações contábeis 
e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019, documentos estes publicados em 26/03/2020, no 
DOERJ, às págs 32/33/34 e no jornal Diário do Acionista às págs 06/07/08, 
documentos estes disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio 
dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, § 3º, da Lei nº 6.404/76. 
4.2. Aprovar o lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2019, no 
montante de R$ 52.760.142,06, que serão destinados da seguinte forma: 
(i) R$ 2.638.007,10 para a constituição de reserva legal; (ii) R$ 1.879.580,06 
para a reserva de investimentos; (iii) R$ 35.712.021,16 para a reserva de 
retenção de lucros da Cia., com vistas a garantir recursos para financiamentos 
de expansão de negócios e atendimento das suas obrigações contratuais; 
(iv) R$ 12.530.533,74 para a distribuição de dividendos aos acionistas, na 
proporção de suas respectivas participações no capital social, na medida 
da disponibilidade de caixa da Cia.. 4.3. Aprovar, depois de examinado e 
discutido, o orçamento econômico e financeino, investimentos de capital 
e orçamento de despesas do exercício de 2020. 4.4. Retificar o endereço 
da sede da Cia., em conformidade com o Correios, passando a ser Av. Dr. 
José Alves de Azevedo nº 233, Parque Rosário, Campos dos Goytacazes/
RJ, CEP: 28025-496. 4.5. Aprovar e ratificar, em razão do art. 10, § 1º, “g”, 
do Estatuto Social da Cia., a celebração dos seguintes contratos, com prazo 
superior a 12 meses: (i) Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 
17/01/2019 com a VIVO S.A. (CNPJ nº 02.449.992/0181-01); (ii) Contrato de 
Prestação de Serviços de Gestão Energética, celebrado em 01/07/2019 com 
a Gera Energia Brasil S.A. (CNPJ nº 26.547.341/0001-75); e (iii) Contrato de 
Prestação de Serviços de Operação e Manutenção de Central Geradora 
Hidrelétrica e de Locação de Central Geradora Hidrelétrica celebrados, em 
01/07/2019, com a empresa JF Energia Ltda. (CNPJ nº 20.741.339/0001-56). 
4.6. Em cumprimento ao art. 10, § 1º, “e” e “g” do Estatuto Social foi aprovada 
a contratação de financiamentos em geral, incluindo, mas não se limitando 
a, tipo FINAME (Financiamento de máquinas e equipamentos), Leasing 
(Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, Conta Garantida, Cédulas 
de Crédito Bancária - CCB, Contratos de Câmbio, Fiança e Empréstimo 
Internacional (4131) com as instituições bancárias e BNDES Automático, no 
valor de até R$ 30.000.000,00 por contrato, podendo o prazo ser superior 
ou inferior a 12 meses. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos 
termos do art. 130, § 1º, da Lei das S/A, a qual foi lida, aprovada e assinada. 
6. Assinaturas: Juscelio Azevedo de Souza, Presidente. Marcio Salles 
Gomes, Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., acionista 
presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. Campos dos 
Goytacazes, 10/04/2020. Juscelio Azevedo de Souza - Presidente; Marcio 
Salles Gomes - Secretário. Jucerja nº 3888987 em 29/06/2020.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS

A Administração da ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. (“Companhia”) comunica aos senhores acionistas que na Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 07 de Julho de 2020 foi 
aprovado o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios no montante de 
R$ 780.921,68 (setecentos e oitenta mil, novecentos e vinte e um reais e 
sessenta e oito centavos), equivalente a R$ 0,000178367046324 por ação 
ordinária de emissão da Companhia a serem pagos até o final do presente 
exercício social. Na referida Assembleia, foi aprovado também o aumento do 
capital social da Companhia no valor total de R$ 61.000.000,00 (sessenta 
e um milhões de reais), passando o capital social de R$ 4.400.360.921,82 
(quatro bilhões, quatrocentos milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos 
e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) para R$ 4.461.360.921,82 (quatro 
bilhões, quatrocentos e sessenta e um milhões, trezentos e sessenta um, 
novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), mediante a emissão 
de 60.760.737 (sessenta milhões, setecentas e sessenta mil, setecentas e 
trinta e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo 
preço de emissão de R$ 1,003937793182038 por ação, na forma do §1º, 
inciso II, do art. 170 da Lei 6.404/76, sendo fixado o prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da publicidade do presente aviso, para que os acionistas exerçam 
seu direito de preferência para subscrição das novas ações, na proporção 
de suas respectivas participações no capital social da Companhia, conforme 
previsto no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76. O material concernente ao 
aumento de capital ora aprovado encontra-se à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social, à Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, 
Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460. Instruções quanto ao 
crédito do pagamento (dividendos): O valor acima referido foi creditado em 
conta corrente da Companhia em favor dos acionistas, os quais poderão 
receber tais valores mediante cheque nominal, ou transferência para conta 
bancária de sua titularidade, devendo, para tanto, entrar em contato com o 
Sr. Hermes Carlos Cavinato Soza, no endereço eletrônico hsoza@uhgbrasil.
com.br ou por telefone (11) 3375-2796.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2020.
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe

Diretor Financeiro

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

Itaú disponibiliza todo o volume 
disponível para o Pronampe

O Itaú Unibanco disse nes-
ta segunda-feira que ofertou 
todo o recurso disponível para 
a linha de crédito do Progra-
ma Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), 
criado para ajudar micro e 
pequenos negócios afetados 
pela pandemia do novo co-
ronavírus. Enquanto a Caixa 
Econômica Federal anunciou 
ampliação dos recursos para a 
linha de crédito.

Segundo o Itaú Uniban-
co, em apenas meia hora de 
oferta nesta segunda-feira 
, a instituição terminou de 
disponibilizar 100% do vo-
lume disponível para a linha. 

Ao todo, 37 mil micro e pe-
quenas empresas clientes do 
banco privado receberam o 
total de R$ 3,7 bilhões. Até 
a última sexta-feira (10), o 
banco havia concedido 70% 
dos R$ 3 bilhões então dis-
poníveis para a linha.

“Finalizamos a concessão 
dos 30% restantes, que cor-
respondiam a R$ 1 bilhão na 
primeira meia hora de opera-
ção nesta segunda-feira. Ti-
vemos ainda um valor extra 
de R$ 700 milhões, solicita-
do durante o final de semana 
ao Banco do Brasil, admi-
nistrador da linha, também 
já totalmente concedido aos 
nossos clientes neste mesmo 

período”, afirmou o diretor 
executivo comercial do Ban-
co de Varejo do Itaú Uniban-
co, Carlos Vanzo.

Acréscimo de limite

A Caixa Econômica Fe-
deral chegou hoje a R$ 4,24 
bilhões em créditos contrata-
dos por meio do Pronampe. 
Com isso, o banco recebeu 
do Ministério da Economia 
um acréscimo de limite, que 
passa a ser de R$ 5,9 bilhões.

Além do Pronampe, a 
Caixa oferece várias linhas 
de crédito para micro e pe-
quenas empresas (MPE), 
como o Fundo de Aval para 

as Micro e Pequenas Empre-
sas (Fampe), linha disponi-
bilizada em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio 
a Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae) para microem-
preendedores individuais e 
MPEs.

Somando as duas linhas, a 
Caixa superou R$ 6 bilhões 
para as MPEs.

Na última sexta-feira, o 
Banco do Brasil (BB) infor-
mou que obteve autorização 
do Ministério da Economia 
para ampliar o orçamento 
do Pronampe em R$ 1,24 bi-
lhão. O limite que a institui-
ção pode emprestar passou 
para R$ 4,98 bilhões.

Ambipar estreia bem na B3 nesta segunda-feira
Um toque de campainha 

em formato de live marcou 
a oferta pública inicial da 
Ambipar Participações e 
Empreendimentos, na B3, na 
última semana. Nesta segun-
da-feira, a empresa de gestão 
de resíduos teve uma dispa-
rada de mais de 15%. No 
IPO, a companhia levantou 
R$ 1,08 bilhão. A ação saiu 
a R$ 24,75, no topo da faixa 
indicativa de preço, que ti-
nha como base R$ 18,75.

A Ambipar declarou que 
usará os recursos para rene-
gociar e ou antecipar paga-
mentos de dívidas com custo 
de captação elevado e inves-
tir na expansão orgânica, por 
meio da construção de novas 

bases operacionais e escritó-
rios comerciais. Além disso, 
os recursos também poderão 
ser aplicados em aquisições 
no Brasil e no exterior.

Segundo a B3, a Ambipar 
passa a ser a 144ª empresa 
listada no Novo Mercado, 
segmento que exige a adoção 
das mais elevadas práticas 
de governança corporativa, 
transparência e acesso às in-
formações pelos investidores, 
destaca em comunicado a B3.

A oferta inicial de ações 
da Ambipar aconteceu em 
uma cerimônia 100% virtual 
que marcou o início da nego-
ciação de suas ações no seg-
mento Novo Mercado com o 
ticker AMBP3.

O evento, realizado em 
formato de live entre os par-
ticipantes, como parte das 
medidas de distanciamento 
social impostas pela pan-
demia da Covid-19, contou 
com a participação do presi-
dente da B3, Gilson Finkel-
sztain, e com a CEO da 
Ambipar, Cristina Andriotti, 
conectados com demais exe-
cutivos da companhia e con-
selheiros de administração.

“A chegada de empresas 
de diferentes setores à bolsa 
promove maior diversificação 
na oferta de ativos disponíveis 
para gestores e investidores 
alocarem recursos e, conse-
quentemente, amadurecimen-
to ao mercado de capitais 

brasileiro”, comentou o Gil-
son Finkelsztain, presidente 
da B3 durante a transmissão, 
destacando a área de atuação 
da Ambipar, focada na gestão 
ambiental e de resíduos. 

“Seguimos trabalhando 
para trazer cada vez mais 
empresas, de todos os tama-
nhos, para captarem recur-
sos aqui na Bolsa, emitindo 
ações ou dívida. Esse deve 
ser um movimento impor-
tante para o pós-pandemia, 
quando muitas companhias 
vão precisar de caixa para 
readequar seus planos de ne-
gócios. Nós estaremos aqui, 
de portas abertas, para rece-
ber novos emissores e ajudá-
los a crescer”, completou.

Tombo da economia será de 6,1%, espera mercado financeiro
O boletim Focus, publica-

ção do Banco Central, com a 
projeção do mercado finan-
ceiro para os principais indi-
cadores econômicos, prevê 
queda de 6,10% da econo-
mia este ano. A publicação 
é divulgada toda segunda-
feira.

A previsão foi ajustada 
de 6,50% para 6,10%. Esta 
é a estimativa de recuo do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
– a soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país. 
Para o próximo ano, a ex-
pectativa é de crescimento 
de 3,50%, a mesma previsão 
feita há sete semanas con-
secutivas. Em 2022 e 2023, 
o mercado financeiro conti-
nua a projetar expansão de 
2,50% do PIB.

As instituições financei-

ras consultadas pelo BC au-
mentaram a projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
de 1,63% para 1,72%, neste 
ano.

Para 2021, a estimativa de 
inflação permanece em 3%, 
há quatro semanas consecu-
tivas. A previsão para 2022 
também não teve alteração: 
3,50%. Para 2023, a estima-
tiva passou de 3,42% para 
3,25%.

A projeção para 2020 
está abaixo do piso da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, 
é de 4% em 2020, com in-
tervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o 

limite inferior é 2,5% e o 
superior, 5,5%.

Para 2021, a meta é 
3,75%, para 2022, 3,50%, e 
para 2023, 3,25%, com in-
tervalo de 1,5 ponto percen-
tual, em cada ano.

Selic

Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é que a 
Selic encerre 2020 em 2% 
ao ano. Para o fim de 2021, 
a expectativa é que a taxa 
básica chegue a 3% ao ano. 
Para o fim de 2022, a pre-
visão é 5% ao ano e para o 
final de 2023, 6% ao ano.

Quando o Copom reduz 
a Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 

controle da inflação e esti-
mulando a atividade econô-
mica. Entretanto, os bancos 
consideram outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 
como risco de inadimplên-
cia, lucro e despesas admi-
nistrativas.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, o obje-
tivo é conter a demanda aque-
cida, e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

A previsão para a cotação 
do dólar permanece em R$ 
5,20, ao final deste ano. Para 
o fim de 2021, a expectati-
va é que a moeda americana 
fique em R$ 5, contra pre-
visão de R$ 5,05 da semana 
passada.



n Monitor Mercantil 6 Financeiro Terça-feira, 14 de julho de 2020

TELESAT SPACE PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 02.877.734/0001-89

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em reais)
Ativo 2019 2018 - Reapresentado 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Ativo circulante 15.213 168.649.695 15.213 228.121.787
Caixa e equiv. caixa 15.213 145.901.257 15.213 213.431.287
Contas a receber - 16.357.579 - 13.909.807
Adiantamentos diversos - 21.509 - 43.841
Créditos tributários - 2.064.189 - 678.009
Despesas antecipadas - 60.464 - 58.843
Créd. c/partes relacionadas - 4.244.697 - -
Não circulante - 167.008.342 - 100.707.675
Realizável a longo prazo
Contas a receber - 1.512.822 - 2.352.727
Depósito em garantia - 130.458 - 75.459
Créd. c/partes relacionadas - 147.529.724 - 84.858.795
Créditos de imp. diferidos - 17.725.601 - 13.317.332  
Caução de aluguéis - 109.737 - 103.362
Investimento 50.440.352 505.753.388 59.444.358 177.290.079
Participações societárias 50.440.352 - 59.444.358 -
Imobilizado - 2.394.411 - 2.728.747
Intangível - 67.750.567 - 73.853.657
Direito de uso - 268.600.069 - -
Total do ativo 50.455.565 674.403.084 59.459.571 405.411.866  

Passivo e 
Patrimônio líquido

2019 2018 - Reapresentado 
Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Passivo circulante 133.462 68.192.242 66.259 11.334.691
Arrendamento mercantil - 58.535.087 - -
Contas a pagar  130.655 236.239 66.080 184.664
Impostos a recolher  2.807 1.717.053 179 1.820.148
IR e CS social  - - - 1.475.063
Encargos soc. a recolher - 94.039 - 89.035
Prov. de férias e enc. soc. - 505.306 - 423.614
Adiantamento clientes  - 6.961.692 - 7.127.928
Receita a apropriar - 142.826 - 214.239
Não circulante 675.897 556.564.636 395.905 335.079.768
Outras contas a pagar - 95.649 - 42.038
Contas a pagar com 

partes relacionadas  675.897 233.369.191 395.905 242.193.071
Adiantamentos de clientes  - 84.867.453 - 91.576.342
Receita a apropriar - - - 142.826
Prov. p/conting. trab. - 966.782 - 1.125.491
Arrendamento mercantil - 237.265.561 - -
Patrimônio líquido  49.646.206 49.646.206 58.997.407 58.997.407
Capital social  35.317.144 35.317.144 35.317.144 35.317.144
Reserva de lucros 14.329.062 14.329.062 23.680.263 23.680.263
Total do Passivo e 

Patrimônio líquido 50.455.565 674.403.084 59.459.571 405.411.866

Demonstrações dos resultados em 31/12/2019 e 31/12/2018 - (Em reais)
2019 2018 - Reapresentado 

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
Rec. operac. líquida  -  175.941.062  -  173.380.459 
(-) Custos  - (133.458.950)  - (141.433.322)
Lucro bruto  -  42.482.112  -  31.947.137 
Rec. (desp.) operac.
Despesa com vendas  -  (190.983)  -  (198.054)
Despesas com pessoal  -  (2.783.442)  -  (3.175.266)
Desp. gerais e administr. (346.266)  (8.254.169) (100.231)  (2.289.880)
Deprec. e amortizações  -  (497.484)  -  (378.887)
Despesas tributárias (929)  (1.650.324) (1.266)  (951.905)
Outras rec. (desp.) operac.  -  5.447.257  -  (816.371)
Equivalência patrimonial  (9.004.006)  -  5.009.711  - 

 (9.351.201) (7.929.145)  4.908.214 (7.810.363) 
Resultado operac. antes 

do resultado financeiro  (9.351.201)  34.552.967  4.908.214  24.136.774 
Receitas (despesas) 

financeiras, líquidas  -  (26.046.985)  -  8.618.738 
Receitas (despesas) c/

variação cambial, líq.  -  (22.265.452)  -  (25.137.544)
 - (48.312.437)  -  (16.518.806)

Result. antes do IR e da CS (9.351.201)  (13.759.470)  4.908.214  7.617.968 
IR e CS corrente  -  -  -  (10.705.696)
IR e CS diferida  -  4.408.269  -  7.995.942 

 -  4.408.269  -  (2.709.754)
(Prej.)/Lucro líq. dos exerc. (9.351.201)  (9.351.201)  4.908.214  4.908.214 

Mauro Wajnberg - Diretor Gilberto de Farias - CRC 1SP136.675/O-9 - Contador
As Notas Explicativas e o Relatório do Auditor Independente encontram-se à disposição na sede da Companhia.

CANAL BRAZIL S/A 
CNPJ/MF n. 02.608.224/0001-06 / NIRE 3330016734-0

ATA DE AGO. 1. Data, Hora e Local: Aos 08/04/2020, às 
11h00, na sede social do Canal Brazil S/A (“Cia.”), na Av. 
das Américas, 1650, Bl. 04 - Sls. 301 e 312 - CEP 22.640-
101, Barra da Tijuca, RJ/RJ.  2. Convocação e Presença: 
Presentes à assembleia os Acionistas detentores da totali-
dade das ações de emissão da Cia., conforme se verifica 
das assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, 
sendo dispensadas as formalidades de convocação, confor-
me art. 124, § 4° da Lei 6.404/76. 3. Mesa Diretora: Presi-
dente: Sr. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral; Secretário: 
Sr. Paulo Roberto Teixeira da Cunha Mendonça. 4. Ordem 
do Dia: (i) examinar e aprovar as contas da administração 
da Cia. e demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31/12/2019; (i i) deliberar sobre a destina-
ção dos resultados apurados no exercício social findo em 
31/12/2019, a distribuição de dividendos, bem como ratifi-
car a distribuição já ocorrida antecipadamente; (iii) eleger os 
membros do Conselho de Administração da Cia.; e (iv) fixar 
a remuneração global dos administradores e (v) aprovar o 
orçamento do exercício 2020. 5. Deliberações: As delibe-
rações a seguir foram todas tomadas por unanimidade de 
votos dos Acionistas: 5.1 aprovar a lavratura da ata a que se 
refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do §1 
o do art. 130 da Lei n° 6.404/76. 5.2 aprovar, sem emendas 
ou ressalvas, as contas dos administradores, o Balanço Pa-
trimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019, documentos 
estes publicados no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil 
em 27/03/2020; 5.3 aprovar a proposta da Administração 
da Cia., quanto à destinação do lucro apurado no exercício 
findo em 31/12/2019, no montante de R$ R$26.122.431,72, 
observando o que se segue: 5.5. aprovar a remuneração 
global dos administradores da Cia. em até R$1.600.000,00, 
cabendo a sua distribuição ao Conselho de Administração. 
5.6. aprovar o orçamento para o exercício 2020, nos termos 
da proposta elaborada pela Diretoria Geral, com manifes-
tação favorável do Conselho de Administração da Cia.. As 
apresentações relacionadas às Demonstrações Financeiras 
e o Orçamento de 2020 foram arquivadas na sede da Cia.. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nin-
guém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia 
foi encerrada com a lavratura desta Ata, que lida e conferida 
foi por todos assinada. RJ, 08/04/2020. Mesa: Presidente - 
Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral; e Secretário - Paulo 
Roberto Teixeira da Cunha Mendonça. Acionistas Presen-
tes: Globo Comunicação e Participações S.A. e GCB Em-
preendimentos e Participações Ltda. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Alberto Carlos Pecegueiro do Ama-
ral - Presidente; Paulo Roberto Teixeira da Cunha Mendonça 
- Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00003892513 
em 07/07/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 

02/03/2020. 1. Data, Hora e Local: No dia 02/03/2020, às 
11h00, na sede social do Canal Brazil S/A., na Av. das Amé-
ricas, 1.650, Bl. 4, Sl. 301, CEP 22.640-101, Barra da Tijuca, 
RJ/RJ (“Cia.”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação prévia por estarem presentes todos os Conse-
lheiros da Cia., os senhores Alberto Carlos Pecegueiro do 
Amaral, Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa, 
Aníbal Massaini Neto e Paulo Roberto Teixeira da Cunha 
Mendonça. 3. Mesa: Presidente: Alberto Carlos Pecegueiro 
do Amaral; Secretário: Manuel Luis Roquete Campelo Bel-
mar da Costa. 4. Deliberações: Os Conselheiros delibera-
ram e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o se-
guinte: 4.1. Apreciar a renúncia do Sr. Antonio Luis Carvalho 
ao cargo de Diretor sem designação específica e aprovar 
a eleição, em substituição, do Sr. Maurício Gonzalez Pinto, 
brasileiro, casado, administrador, CI n° 06.734.347-5, DE-
TRAN/RJ, CPF/MF n° 924.798.637-00, com endereço co-
mercial na Rua Jardim Botânico, 695, 4° andar, CEP 22470-
050. 4.2. O diretor ora eleito declara não estar impedido de 
exercer a administração da Sociedade por lei especial, em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, con-
tra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 4.3. Em decorrência 
das deliberações acima, a composição da Diretoria da Cia. 
passa a ser a seguinte: a) Diretor Geral: André Ferraz Sa-
ddy, brasileiro, casado sob o regime de separação total de 
bens, administrador de empresas, CI n° CG262352, DPP/
DP, CPF/MF n° 793.960.541-00, residente e domiciliado no 
RJ/RJ, com endereço profissional na Avenida das Américas, 
11° 1.650, Bl. 4, sl. 301, CEP 22.640-101; b) Diretor sem 
Designação Específica: Maurício Gonzalez Pinto, brasileiro, 
casado, administrador, CI n° 06.734.347-5, DETRAN/RJ, 
CPF/MF n° 924.798.637-00, residente e domiciliado no RJ/
RJ, com endereço profissional na Rua Jardim Botânico, 695, 
4° andar, CEP 22470-050. 4.4. O Diretor Geral da Cia. apre-
sentou ao Conselho de Administração a proposta para o Or-
çamento de 2020, que foi aprovada por unanimidade e sem 
ressalvas, e que foi, em seguida, arquivada na sede da Cia.. 
4.5. O Presidente do Conselho submeterá o orçamento para 
aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, conforme 
determina o artigo 12 do Estatuto Social da Cia.. 5. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais 
desejou fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho de 
Administração deu por encerrada a reunião, lavrando-se a 
presente ata, que lida e conferida foi por todos assinada. RJ, 
02/03/2020. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Presi-
dente; Manuel Luis Campelo Roquete Belmar da Costa - Se-
cretário. Paulo Roberto Teixeira da Cunha Mendonça; Aníbal 
Massaini Neto. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 00003878158 
em 29/05/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

B3 registra média de 1.200 contratos/dia da opção de Copom
Produto 
foi operado 
majoritariamente 
por investidores 
institucionais

Desde seu lançamento no 
final de maio, até o 1º ven-
cimento que ocorreu em 17 
de junho, a Opção de Co-
pom, produto que permite a 
negociação da variação da 
Taxa Selic Meta decidida em 
cada reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom), 

vinculado ao Banco Central, 
apurou os seus primeiros ne-
gócios. A B3 registrou uma 
média de 1.200 contratos por 
dia, além de possuir mais de 
17 mil contratos em aberto. 

“A taxa Selic é um ele-
mento central da economia 
brasileira e indica o preço” 
do dinheiro, afetando, por 
exemplo, a demanda de cré-
dito ou a rentabilidade de 
uma série de investimentos. 
Periodicamente, os membros 
do Copom se reúnem para 
definir a taxa Selic Meta, 
visando cumprir a meta do 
governo para a inflação”, 
destaca a B3. 

Com 216 negócios rea-

lizados no período e pre-
sença de ofertas em tela, o 
produto foi operado majo-
ritariamente por investido-
res institucionais (75,7%), 
seguido por instituições fi-
nanceiras (21,9%). “Temos 
recebido muita procura por 
informações e, ao mesmo 
tempo, feedbacks dos clien-
tes muito positivos. Essa é 
uma novidade no portfólio 
de produtos da B3, que traz 
um derivativo inovador no 
mercado de juros”, aponta 
Marcos Skistymas, supe-
rintendente de juros e mo-
edas da B3.

O prêmio negociado pelo 
Contrato de Opção de Co-

pom pode variar em uma 
escala de 0 a 100 pontos e 
reflete diretamente a proba-
bilidade de ocorrer determi-
nado cenário. Cada ponto 
vale R$100 e cada strike 
(preço de exercício) repre-
senta uma possível variação 
da taxa Selic Meta definida 
pelo COPOM.

O payoff no vencimento 
é do tipo cash-or-nothing, 
sendo que, em caso de exer-
cício da opção, o valor a ser 
recebido pelo comprador da 
opção é de 100 pontos, equi-
valente a R$ 10.000,00. O 
Contrato tem exercício auto-
mático no vencimento, que 
corresponde ao dia útil sub-

sequente à data de término 
da reunião.

Novidade

Em maio, a B3 anunciou 
o lançamento do Contrato 
de Opção de Copom em sua 
plataforma de negociação 
eletrônica.  “Atenta aos im-
pactos das decisões de polí-
tica monetária e à demanda 
do mercado, a B3 decidiu 
acrescentar ao seu portfólio 
de produtos esse derivati-
vo inovador no mercado de 
juros”, explicou na ocasião 
Marcos Skistymas, superin-
tendente de juros e moedas 
da B3.

Ele esclarece que o Con-
trato de Opção de Copom, 
além de permitir a nego-
ciação da variação da Taxa 
Selic Meta, decidida a cada 
reunião do Copom, também 
oferece outras vantagens aos 
investidores.

“Trata-se de um produ-
to padronizado e negocia-
do no ambiente da bolsa de 
valores, transparente quanto 
às expectativas de cada reu-
nião, que permite a negocia-
ção independente para cada 
decisão do Copom e amplia 
o leque de estratégias dispo-
níveis à proteção das cartei-
ras de investimentos”, enu-
mera.

Ibovespa: Brasken puxou maiores quedas em junho
A BRKM5, ação da 

Braskem, encerrou o 
mês de junho como a ação 
que sofreu a maior queda. 
É o que aponta levanta-
mento realizado pelo Yubb 
(https://yubb.com.br), bus-
cador online de investi-
mentos. No comparativo 
entre as 10 ações com os 
piores desempenhos duran-
te o mês, a BRKM5 aparece 
em 1º lugar, com desvalori-
zação de 20,97%, mais que 

o dobro da segunda coloca-
da, a MULT3 da Multiplan 
com -9,73%. 

“A Braskem divulgou, no 
começo de junho, em seus 
relatórios trimestrais, um pre-
juízo bilionário, o que assus-
tou investidores e derrubou o 
preço das ações da empresa. 
Além disso, o setor petroquí-
mico como um todo passa por 
desafios em meio à queda da 
demanda na esteira da crise 
econômica internacional”, 

explica Bernardo Pascowitch, 
fundador do Yubb.

Na análise por setores, os 
destaques são as ações de ad-
ministradoras de shopping cen-
ters, como Multiplan (2º lugar), 
Iguatemi (5º lugar) e  BR Malls 
(9º lugar), bem como empresas 
exportadoras sensíveis à vola-
tilidade do dólar, sendo estas 
BRF (3º lugar), Suzano (6º lu-
gar) e Marfrig (10º lugar).

“Sobre as administradoras 
de shoppings, alguns fatores 

explicam as quedas do último 
mês”, detalha Bernardo. “Em 
primeiro lugar, a pressão gi-
gante de lojistas para que os 
shoppings reduzam suas taxas 
e participações cobradas, o 
que diminui a receita das ad-
ministradoras. Já, em segundo 
lugar, existe a preocupação 
com o fato de os shoppings 
serem centros de transmissão 
de coronavírus, a exemplo do 
ocorrido em shoppings do sul 
do Brasil e em outros países. 

Por fim, a visão de que a aber-
tura desses estabelecimentos 
em horários reduzidos é insu-
ficiente para que as lojas re-
tomem suas vendas e possam 
gerar receitas”.

No caso das empresas ex-
portadoras, o desempenho 
mais fraco do dólar frente ao 
real em junho levou à redu-
ção das receitas das grandes 
empresas. Esta foi a realida-
de da Suzano. Oespecialista 
em investimentos aponta 

também outros fatores que 
impactaram determinadas 
ações. “Analisando especi-
ficamente os casos de Mar-
frig, BRF e JBS - sendo essa 
última a 11ª ação de menor 
valorização do mês - foi im-
pactante a decisão de diver-
sos países em suspender as 
compras de carnes oriundas 
de determinadas plantas in-
dustriais, com base no temor 
de contaminação pelo coro-
navírus”, finaliza Bernardo.

CVM realizará evento online na quinta-feira para falar de sandbox
O Sandbox regulatório, 

regras do ambiente experi-
mental e orientação aos par-
ticipantes estarão em pauta 
na próxima transmissão ao 
vivo realizada pela Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM), por meio do perfil, 
CVM Educacional no Insta-
gram. A live --As novidades 
do Sandbox para o mercado 

- será realizada no dia 16/7, 
às 17h30, com a participa-
ção do superintendente de 
desenvolvimento de merca-
do (SDM) da CVM, Antonio 
Berwanger.

O sandbox regulatório é 
o ambiente controlado para 
testes de inovações finan-
ceiras e de pagamento, pro-
posto pelo Banco Central do 

Brasil, que tem como objeti-
vo flexibilizar os requisitos 
regulatórios, por um período 
limitado de tempo, para per-
mitir que empresas testem 
produtos, serviços e modelos 
de negócios.

“Esse é um tema que 
chama bastante atenção 
do mercado pelo seu ca-
ráter inovador e pelo seu 

potencial transformador 
do mercado. Recentemen-
te, a CVM editou a nor-
ma que regulamenta o seu 
Sandbox e, pouco depois, 
instituiu o Comitê de San-
dbox (CDS), que estabele-
ce os núcleos estratégico 
e operacional destinados 
a conduzirem as ações da 
autarquia com relação ao 

assunto”, destaca Antonio 
Berwanger.

A composição e o funcio-
namento de Sandbox Regu-
latório foram recentemente 
normatizados pela CVM, 
por meio da Instrução CVM 
626, editada em 15/5/2020, 
conforme divulgado no site 
da Autarquia. A CVM. A 
CVM também lançou pági-

na específica sobre o assun-
to, que contém uma lista de 
Perguntas e Respostas, para 
tornar mais claro como fun-
cionará o ambiente.

Perguntas poderão ser 
realizadas previamente no 
post de divulgação do even-
to, assim como enviadas por 
mensagens para o perfil @
CVMEducacional.

SAIC-GM-
Wuling aumenta 
exportações  
de automóveis

A receita total de vendas 
nos mercados estrangei-
ros da SAIC-GM-Wuling 
(SGMW), importante mon-
tadora chinesa de automó-
veis, registrou um aumento 
anual de 51%, chegando a 
US$ 250 milhões no primei-
ro semestre de 2020.

Os dados foram divul-
gados nesta segunda-feira 
pela empresa que é uma 
joint-venture entre General 
Motors e Shanghai Auto-
motive Industry Corpora-
tion. A Saic comercializa 
veículos sob a marca Wu-
ling especialmente no inte-
rior da China.

Fundada em 2002, a 
SGMW, localizada em Liu-
zhou, Região Autônoma da 
Etnia Zhuang de Guangxi, 
sul da China, reporta que ex-
portou mais de 38 mil unida-
des e componentes de veícu-
los nos primeiros seis meses 
deste ano, um aumento de 
42% em relação ao mesmo 
período do ano passado.


	MM01_RIO
	MM02_RJ
	mm03_RJ
	MM04_RJ
	MM05_RJ
	MM06_RJ

