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Espera-se que o novo marco evite a 

judicialização de demandas
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Chile começa a 
desmontar previdência 
dos sonhos de Guedes

Modelo de 
capitalização, 
defendido pelo 
ministro brasileiro, é 
derrotado na Câmara

A Câmara dos Deputados do Chi-
le aprovou, na última quarta-feira, 
por 95 votos a favor, 36 contra e 33 
abstenções, a proposta de uma refor-
ma constitucional que permitirá aos 
afiliados às Seguradoras de Fundos 
de Pensões (AFPs) sacar até 10% de 
suas poupanças da aposentadoria.

A proposta conseguiu votos fa-
voráveis até de deputados da base 
do presidente Sebatián Piñera, 
totalmente contrário à medida, e 
foi encaminhada ao Senado, onde 
também precisa ser aprovada. Em 
abril, uma proposta semelhante, 

para uma retirada de 25%, foi apro-
vada no Peru, outro país que adotou 
esse sistema previdenciário, que 
também é desejado para o Brasil 
pelo ministro Paulo Guedes.

A mudança é apoiada por 80% 
da população chilena. Apesar das 
medidas rigorosas de isolamento 
social para evitar a disseminação 
do coronavírus, os chilenos fizeram 
barricadas e panelaço em defesa do 
projeto. Segundo a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) do Bra-
sil, é o primeiro passo para a refor-
ma do sistema de capitalização da 
previdência do Chile, pioneiro no 
mundo, e que reduziu drasticamen-
te os valores retirados da poupança 
a título de aposentadorias.

Pelo modelo de capitalização, 
cada trabalhador abre uma poupança 
e deposita quanto der e quando puder 
para conseguir se aposentar no futu-
ro. Ao contrário do modelo solidário, 
na capitalização, nem governo nem 
empresários contribuem com a apo-
sentadoria, só o trabalhador.

Entre 2006 e 2015, a ex-presidenta 
chilena Michelle Bachelet montou 
comissões para revisar o sistema 
previdenciário do país porque perce-
beu que os primeiros trabalhadores 
a se aposentarem, a partir dos anos 
2000, recebem o equivalente a até um 
quinto do salário da ativa e que uma 
grande massa de pessoas estava sen-
do excluída do sistema previdenciário 
porque era incapaz de contribuir com 
regularidade por ganharem pouco ou 
não terem empregos formais.

Em entrevista publicada no 
Sul21, em 2019, no auge dos protes-
tos dos trabalhadores chilenos con-
tra a capitalização da previdência, 
Andras Uthoff, economista e pro-
fessor da Faculdade de Economia e 
Negócios da Universidade do Chile, 
disse que a comissão percebeu que 
sistema excluía metade da popula-
ção idosa, que não ia ter nenhuma 
aposentadoria. Suspeita-se que o 
número de suicídios entre idosos 
chilenos aumentou por conta desses 
problemas com a aposentadoria.

Manifestações do ano passado mostraram repulsa dos chilenos ao sistema implantado na ditadura

Percentual de pessoas ocupadas e afastadas do trabalho devido ao 
distanciamento social em relação ao total da população ocupada 
na semana de referência - Brasil (%) 

Nível de ocupação cai e coloca 
em dúvida se pior já passou

Nova CPMF prejudicará programas 
sociais e aumentará desigualdade

Fluxo cambial negativo no Brasil 
preocupa mercado financeiro

No acumulado de 2020, o fluxo 
cambial brasileiro está negativo 
em US$ 14,913 bilhões. O saldo se 
divide entre déficit de US$ 41,648 
bilhões na conta financeira e su-
perávit de US$ 26,735 bilhões na 
conta comercial. De 6 a 10 de ju-
lho, ficou negativo em US$ 1,978 
bilhão.

Daniela Casabona, sócia-di-
retora da FB Wealth, explica que 
para a próxima apuração feita pelo 
Banco Central é possível continu-
armos com essa forte instabilida-
de, já que o fluxo de capital es-
trangeiro vem caindo desde antes 
da pandemia. “Se pensarmos nesse 

cenário, não teria nenhuma justifi-
cativa para que o fluxo aumente, 
principalmente agora com uma 
forte aversão a risco e aumento de 
número de casos de novo corona-
vírus, que traz uma imagem bas-
tante negativa e preocupante para 
o país.”

Ela também alerta em relação a 
como a moeda brasileira pode vol-
tar a se valorizar e como é impor-
tante a atuação do Banco Central. 
“O mundo está passando por uma 
forte liquidez com os incentivos 
dos governos, porém os emergen-
tes só vão ter espaço quando o ví-
rus estiver mais controlado.”

A Pnad Covid19, pesquisa se-
manal divulgada pelo IBGE, esti-
mou em 82,5 milhões a população 
ocupada do país na semana de 21 
a 27 de junho, com queda em rela-
ção à semana anterior (84 milhões 
de pessoas) e em relação à semana 
de 3 a 9 de maio (83,9 milhões de 
pessoas).

O nível de ocupação foi de 
48,5%, com queda frente a sema-
na anterior (49,3%) e em relação à 
semana de 3 a 9 de maio (49,4%). 
Trabalhavam remotamente 8,6 mi-
lhões de pessoas (ou 12,4% dos 
ocupados), contingente que ficou 
estatisticamente estável em relação 
às semanas anteriores. 

Para os pesquisadores do Ipea 
Maria Andreia Lameiras e Marco 
Antônio Cavalcanti, os resultados 
sugerem que os efeitos do choque 
da pandemia no mercado de traba-
lho podem estar arrefecendo. “A 
maioria dos indicadores mostrou 
relativa estabilidade nesse período, 
e alguns indicadores diretamente 
relacionados aos efeitos da crise sa-
nitária, como os números de traba-
lhadores afastados do trabalho por 
causa do distanciamento social e de 
pessoas que não procuraram em-
prego por causa da pandemia, têm 

apresentado tendência de queda.”
Alertam, porém, que ainda é 

cedo para afirmar que o pior mo-
mento da pandemia no mercado de 
trabalho ficou para trás, “conforme 
sinalizado pela deterioração, na 
margem, de alguns indicadores im-
portantes, e do nível de ocupação 
em particular”.

A população desocupada foi esti-
mada em 12,4 milhões de pessoas e 
ficou estatisticamente estável fren-
te à semana anterior (11,7 milhões), 
mas cresceu em relação à semana 
de 3 a 9 de maio (9,8 milhões). A 
população fora da força de trabalho 
(que não estava trabalhando nem 
procurava por trabalho) era de 75,1 
milhões de pessoas, acima, mas 
com estabilidade estatística, em re-
lação à semana anterior (74,5 mi-
lhões) e à semana de 3 a 9 de maio 
(76,2 milhões).

A taxa de informalidade foi de 
34,5%, estável em relação à semana 
anterior (33,9%), porém recuando fren-
te a semana de 3 a 9 de maio (35,7%). 
Cerca de 10,3 milhões (12,5% da po-
pulação ocupada) estavam afastados 
do trabalho devido ao distanciamento 
social, queda em relação à semana an-
terior (11,1 milhões ou 13,3% da popu-
lação ocupada).

Substituir a desoneração da fo-
lha de pagamentos por um único 
mecanismo, como a CPMF, acen-
tua a desigualdade e retira recursos 
de políticas sociais. “A estratégia 
do ministro da Economia (Paulo 
Guedes) é errada e contraditória”, 
avalia o diretor-técnico do Dieese, 
Fausto Augusto Júnior, “porque a 
CPMF, ou outro nome que Gue-
des queira dar ao imposto, pega a 
todos linearmente. Todos pagam a 
mesma alíquota, os pobres, a classe 
média e os ricos”.

Em entrevistas, o ministro afir-
mou que o imposto seria de 0,02%, 
e em troca as empresas poderiam 
desonerar a folha de pagamentos em 
torno de 20%. No fundo, o objeti-
vo é reduzir os valores pagos pelas 
empresas para Previdência e Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), entre outros tributos. Na 
visão do ministro, isso levaria os 
empresários a contratar mais, sem 
levar em consideração de que há 
contratação quando há demanda, e 
que sem dinheiro não há consumo. 
“Esta proposta de Guedes vai sim-
plesmente desonerar e descobrir a 
Previdência e programas sociais”, 
afirma o diretor-técnico do Dieese.

Fausto defende que os impostos 

deveriam ser cobrados sobre o lucro 
das empresas. De acordo com ele, 
a tecnologia vem tirando empregos 
em montadoras, na indústria quími-
ca, nos bancos e outros setores, e 
com isso vêm caindo as contribui-
ções previdenciárias e ao FGTS, 
mas, em contrapartida, o lucro de-
las aumentou e muito – somente os 
bancos, mesmo com a pandemia, ti-
veram lucros de R$ 16,8 bilhões no 
primeiro trimestre deste ano.

Guedes diz que não quer recriar a 
Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira (CPMF), pois 
sabe que a cobrança do tributo não 
tem apoio do Congresso Nacional, e 
precisa passar por negociações com a 
bancada do Centrão para ser aprova-
da. O ministro diz que o tributo será 
cobrado apenas sobre as vendas por 
meio eletrônico.

“Precisamos pensar num siste-
ma tributário que incida mais so-
bre a renda, a propriedade e o fa-
turamento e não num imposto que 
vai onerar todo mundo, que aliás, 
eu acredito que se for aprovado 
pelo Congresso, passará a incidir 
sobre toda a movimentação finan-
ceira e não apenas sobre as com-
pras online”, diz o diretor-técnico 
do Dieese.

Carlos Figueroa/CC
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Privatizar tudo é a solução? Rumores de guerra entre 
Armênia e Azerbaijão

No rescaldo da dissolução 
da União Soviética, surgiu 
uma tensão entre a Armênia 
e o Azerbaijão, resultando 
em vários conflitos. De fato, 
o território disputado entre 
os dois estados, o Nagorno-
-Karabakh, era um oblast au-
tônomo dentro da República 
do Azerbaijão, embora fosse 
habitado, majoritariamen-
te, por armênios. Oblast é a 
subdivisão administrativa e 
territorial vigente em alguns 
países eslavos e nas ex-repú-
blicas soviéticas.

Por isso, quando Baku 
(capital do Azerbaijão) se 
separou de Moscou, a comu-
nidade armênia começou a 
pressionar para se reunir com 
Yerevan (capital da Armênia) 
ou se retornar independente, 
como declarado posterior-
mente, em 1991, pelo par-
lamento do oblast. Esta in-
dependência, porém, nunca 
foi reconhecida por nenhum 
país do mundo, nem sequer 
pela própria Armênia. A par-
tir daqui, portanto, começou 
a intervenção militar, com 
uma guerra que durou dois 
anos, de 1992 a 1994, e que 
causou a ocupação, por parte 
da Armênia, de cerca de 20% 
dos territórios do Azerbaijão, 
incluindo Nagorno Karabakh 
e os sete distritos adjacentes.

Após o cessar-fogo, no 
entanto, não foi encontrada 
uma solução política: a Ar-
mênia, atualmente, continua 
a manter o controle de todo o 
território ocupado.

Em 2016, surgiu um novo 
conflito entre Baku e Yere-
van, com um cessar-fogo que 
ocorreu após acordos alcan-
çados pelo chamado “Grupo 
Minsk”, uma estrutura criada 
em 1992 pela OCDE para 
monitorar a situação na re-
gião disputada.

Em 12 de julho, deste ano, 
no entanto, os canhões retor-
naram a ribombar. A tensão 
é muito alta: os últimos con-
frontos nessa área datam de 
março de 2019, mas, nessa 
ocasião, aconteceram vá-
rios episódios isolados, que 
não afetaram o progresso 
do conflito. Contrariamente 
ao que aconteceu em 2016, 
uma nova guerra real deixou 
dezenas de vítimas civis e 
militares e foi interrompida, 
apenas, com a intervenção 
do chamado “Grupo Minsk”. 
Agora, uma potencial nova 
crise pode estar anunciada.

No entanto, há uma peculia-
ridade em comparação com os 
episódios dos últimos anos: as 
tensões não surgiram ao lon-
go das linhas de contato, que 
marcam as frentes da guerra 
em Nagorno-Karabakh. Desta 
vez, a cena dos confrontos foi 
no distrito de Tovuz, longe da 
região disputada. Aqui, sim, 
uma linha de fronteira “quen-
te” passa entre a Armênia e o 
Azerbaijão, mas a vários quilô-
metros das províncias onde os 
exércitos dos dois países se en-
frentam, há mais de um quarto 
de século.

Tovuz é um centro estra-
tégico: o território deste dis-
trito é de fato atravessado 
pelo oleoduto Baku-Tbilisi-
-Ceyhan, vital para o Azer-
baijão por levar petróleo para 
a Europa, assim como o ole-
oduto do Cáucaso do Sul e a 
ferrovia Baku-Tbilisi-Kars. 

Tudo começou na tarde de 
domingo 12 de julho des-
te ano: a dinâmica dos fatos 
não é clara, também porque, 
como previsível, os governos 
da Armênia e do Azerbaijão 
se acusam mutuamente de 
violar as fronteiras e de ter 
lançado as primeiras provo-
cações militares.

Sabe-se apenas que, por 
várias horas, disparos in-
tensos de artilharia foram 
desfechados de um lado da 
fronteira para o outro, com 
confrontos que continuaram 
durante toda a noite. Difícil 
rastrear o número de mortos. 
De Baku, fala-se que pelo 
menos três soldados do Azer-
baijão caíram em batalha. O 
levantamento armênio poder 
ser mais pesado: fontes so-
ciais próximas às autoridades 
de Yerevan falaram, de fato, 
de pelo menos 30 vítimas e 
dezenas de soldados feridos.

No entanto, é impossível, 
por enquanto, estabelecer 
com precisão o número de 
mortes nas fileiras do exér-
cito armênio e do azerbaijão.

Os duros confrontos ocor-
ridos ao longo da fronteira fo-
ram seguidos de duras acusa-
ções mútuas pelos respectivos 
governos: “O ataque da Armê-
nia, com o uso de artilharia, 
contra as posições das Forças 
Armadas do Azerbaijão, ao 
longo da fronteira com a Ar-
mênia -Azerbaijão, constitui 
uma agressão, um ato de força 
e mais uma provocação”, dis-
se Hikmat Hajiyev, assistente 
do presidente da República do 
Azerbaijão e chefe do depar-
tamento de política externa da 
administração do presidente.

Segundo a versão relatada 
por Hajiyev, foi o exército ar-
mênio que tentou atravessar 
a fronteira na área de Tovuz, 
dando lugar a hostilidades: 
“A provocação da Armênia, 
perpetrada ao longo da fron-
teira, é mais uma prova da 
fato de Yerevan não estar inte-
ressado na solução negociada 
do conflito entre a Armênia 
e o Azerbaijão”, continuou 
Hajiyev. “A Armênia lançou 
essa ofensiva provocativa 
justamente quando a comuni-
dade internacional está lutan-
do contra o Covid-19. Isso, 
juntamente com as contínuas 
violações do cessar-fogo na 
Armênia, mostra que o apoio 
da Armênia à iniciativa do 
Secretário-Geral das Nações 
Unidas, em um cessar-fogo 
global devido ao Covid-19, 
não passa de hipocrisia.”

Obviamente, não são da 
mesma opinião os armênios 
cujo primeiro-ministro, Ni-
kol Pashinyan, interveio re-
centemente com uma nota: 
“A liderança político-militar 
do Azerbaijão assumirá total 
responsabilidade pelas con-
sequências imprevisíveis do 
enfraquecimento da estabili-
dade regional. Portanto, cada 
parte atribui à outra a respon-
sabilidade pelas tentativas de 
invasão e violação do cessar-
-fogo. Mais um sinal de como 
a tensão não se resolve e re-
vela a possibilidade concreta 
de que os confrontos possam 
continuar no futuro próximo.

q Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), é 
editor da revista Italiamiga.

Quem tem ideal não envelhece

A privatização é, simpli-
ficadamente, a transferência 
do controle, direto ou indi-
reto, do Estado, para grupos 
privados. Para alguns, a ven-
da do controle de empresas 
estatais, justifica-se, porque:

– reduziria o déficit públi-
co e a dívida do Estado;

– garantiria melhores pro-
dutos e serviços para os con-
sumidores;

– traria preços e tarifas 
públicas módicas, para to-
dos;

– proporcionaria eficiên-
cia à economia.

O presidente Jair Bol-
sonaro confessou, publica-
mente, que nada entende de 
economia. Entregou, com 
plenos poderes, a gestão da 
economia brasileira, ao mi-
nistro Paulo Guedes. Deu a 
ele “carta branca” para esco-
lha dos ocupantes de cargos, 
dentre os mais importantes 
da República, como os pre-
sidentes da Petrobrás, Ele-
trobrás, Banco Central, BN-
DES, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica, dentre outros.

Guedes, ligado umbilical-
mente ao Sistema Financei-
ro, estudou, com bolsa con-
cedida pelo Poder Público 
– que ele tanto critica – na 
Universidade de Chicago, 
templo do liberalismo. O 
ministro chega com discur-
so raivoso, ofensivo. Ataca 
o Estado. Para ele os servi-
dores públicos são parasitas, 
e o Estado, o hospedeiro. A 
solução única para o déficit 
público é vender, vender e 
vender todas as empresas es-
tatais.

Em artigo recente, ao 
qual dei o título de “Pro-
posta démodé”, afirmo que 
“já vi este filme”. Com esta 
afirmação procurei mostrar 
que esta receita nem sempre 
leva aos objetivos desejados. 
Tanto no Brasil, como no ex-

terior. Ao contrário.
Estudo elaborado por ins-

tituição internacional, o TNI 
– Transnational Institute, 
mostra que as privatizações, 
por seus efeitos, em muitos 
casos negativos, estão sendo 
abandonadas e substituídas 
por reestatizações, pela vol-
ta ao controle público. Isto 
vem ocorrendo, nos últimos 
10 anos, em quase 900 pro-
cessos, em todo o mundo, 
nos mais variados segmen-
tos da economia, como água 
e esgoto, telecomunicações, 
transportes, educação e mui-
tos outros.

O TNI é uma organização 
que reúne diferentes enti-
dades, de países diversos, 
como o Observatório das 
Multinacionais, a Câmara 
Federal do Trabalho da Áus-
tria (AK), a Federação Sin-
dical Europeia de Serviços 
Públicos (FSESP-EPSU), a 
Engenharia Sem Fronteiras, 
da Catalunha, o Sindicato 
dos Servidores Municipais e 
Gerais da Noruega, o Sindi-
cato Canadense das Funções 
Públicas (SCFP-CUPE), a 
Unidade de Investigação da 
Internacionalização dos Ser-
viços Públicos.

O trabalho do TNI con-
tou, ainda, com a colabora-
ção de professores e pesqui-
sadores das universidades 
de Cambridge, Cornell e 
Greenwich. Os interessados 
podem acessar o documen-
to, na íntegra em: tni.org/
files/publication-downloads/
remunicipalizacion_como_
ciudades_y_ciudadania_es-
tan_escribiendo_el_futuro_
de_los_servicios_publicos.
pdf

E por que as comunida-
des estão exigindo a volta 
do controle público? A ex-
plicação é simples. As pri-
vatizações, ao contrário do 
discurso liberal, trazem pre-

ços e tarifas elevadas, proi-
bitivas, queda na qualidade 
dos serviços, insuficiência 
de investimentos, desempre-
go, precarização do trabalho, 
dentre outros malefícios.

Também no Brasil, os re-
sultados destas privatizações 
devem ser avaliados com ri-
gor, com isenção, o que não 
costuma ser feito pela mídia, 
ela mesma privada e oligo-
polizada, que bate palmas 
para o processo que ela equi-
para a santo remédio.

O país viveu a experiência 
das privatizações em dife-
rentes governos. Sobretudo 
no de FHC, que privatizou 
bancos, siderurgia, petroquí-
mica, fertilizantes, geração e 
distribuição de energia, água 
e esgoto, telecomunicações, 
transportes ferroviário, ro-
doviário, metroviário, aéreo 
e marítimo, mineração, gás 
canalizado, turismo e outros, 
alegando, principalmente, 
a necessidade de reduzir a 
dívida pública. No início do 
processo a dívida era da or-
dem de 20 ou 30 bilhões de 
reais. Ao final foi multiplica-
da por mais de 10! Hoje já 
ultrapassa R$ 4 trilhões.

A Vale, cantada em ver-
so e prosa como empresa de 
sucesso, provocou as duas 
maiores catástrofes ambien-
tais da história do país, com 
centenas de mortes e preju-
ízos monumentais. Outros 
desastres ainda podem ocor-
rer.

A Telemar, hoje Oi, em re-
cuperação judicial, segundo 
dizem, estaria insolvente. Das 
cinco empresas que lideram 
queixas e reclamações nos 
Procons, quatro são do setor 
de telecomunicações: Vivo/
Telefônica, Claro/Net, TIM, 
além da Oi (esta com 145 mil 
demandas em 2018). Todas 
resultaram de privatizações, 
feitas no Sistema Telebrás.

No setor elétrico pagamos 
uma das energias mais caras 
do mundo.

Rodovias pedagiadas, 
como a BR-040, estão sen-
do devolvidas ao poder con-
cedente, com a alegação de 
prejuízos, incapacidade em 
realizar os investimentos 
compromissados. Também 
há problemas nas rodovias 
BR-060, BR-153, BR-163, 
BR-262, com centenas de 
quilômetros, administradas 
por consórcios e concessio-
nárias como Invepar, CCR, 
Triunfo, Concebra e outras.

Ocorrem litígios, desen-
tendimentos e devolução de 
concessões em aeroportos, 
como em São Gonçalo do 
Amarante (RN), Viraco-
pos (Campinas-SP), onde 
as concessionárias buscam 
indenizações bilionárias do 
Poder Público.

O equilíbrio fiscal e a 
redução da dívida pública 
também devem ser alcan-
çados por outros caminhos. 
Combatendo a sonegação, 
cobrando, com rigor e com-
petência, centenas de bi-
lhões de reais inscritos na 
dívida pública. Revisando 
e cancelando imunidades, 
isenções, desonerações e be-
nesses tributárias, algumas 
desnecessárias ou injustifi-
cáveis. Instituindo taxação 
sobre grandes fortunas. Co-
brando mais dos mais ricos 
e aliviando os cidadãos de 
baixa renda em obediência 
ao princípio da capacidade 
contributiva. Menos impos-
tos sobre o consumo essen-
cial e maior oneração do pa-
trimônio e da renda. Enfim, 
fazendo justiça social.

q Ricardo 
Maranhão

Engenheiro, é ex-deputado 
federal e conselheiro vitalício 

do Clube de Engenharia.

Achei, nos meus alfarrá-
bios, texto que publiquei, em 
3 de maio de 1987, na Folha 
de S. Paulo, dedicado à Me-
lhor Idade:

Na Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito Santo 
procuramos sempre aliar a 
energia dadivosa dos mais 
novos ao patrimônio da ex-
periência dos mais idosos. 
E isto se consegue pela in-
fluência do Amor Fraterno, 
que não é velho nem novo; é 
eterno porque é Deus. O Pai 
Celestial é Amor, consoante 
definiu João, em sua Pri-
meira Epístola, 4:8. E com-
pletava o saudoso procla-
mador da Religião Divina, 
Alziro Zarur (1914-1979): 
“E nada existe fora desse 
Amor”. Por isso, quem tem 
ideal não envelhece. O corpo 
pode baquear. Mas o Espíri-
to está sempre alerta. Jovem 
é aquele que mantém o Ideal 
no Bem.

Que é novo, que é o anti-
go, afinal? Nada! Immanuel 
Kant (1724-1804), o grande 
filósofo alemão, autor de 
Crítica da Razão Pura, afir-
mava, mutatis mutandis, que 

o tempo é a grande mentira 
dos homens. Portanto, aci-
ma de tempo-espaço e seus 
limites. Real é a Vida, que é 
eterna.

Sidónio Muralha, poeta 
português que se radicou no 
Brasil, onde viveu até o seu 
falecimento em 1982, lou-
vou essa eternidade do valor 
intemporal no seu belíssimo 
“Cântico à Velhice”: “(...) É 
este o cântico/ Dedicado ao 
que chamam/de velhice/ que 
é a infância/ lançada mais 
longe,/ onde o horizonte/ se 
rasga e alarga (...)”.

A composição poética, a 
recebemos de Dona Helen 
Anne Butler Muralha, espo-
sa do saudoso poeta. Vamos, 
então, ao esforço bem-suce-
dido de Muralha, por des-
mistificar o tempo, esse fan-
tasma que atormenta o ente 
humano-ser-restrito, até que 
um dia ele perceba que, na 
verdade, é Espírito Eterno, 
pairando acima de todos os 
grilhões da carne perecível. 

“Cântico à Velhice”

“Minha velha Portugue-

sa/ com o teu rosto marca-
do,/ mas sem medo da vida/ 
(e ainda menos da morte),/ 
atira o teu cajado contra o 
tempo/ que passa e não tem 
presente,/ porque na segunda 
sílaba do  presente/ já passou 
a ser passado.

“Atira teu cajado, compa-
nheira,/ contra esse tempo 
efémero/ que não consegue 
apagar-nos.

“Nós corremos no san-
gue/ das novas gerações/ e 
os velhos são as crianças/ do 
futuro, /as primaveras que 
vieram dos invernos,/ as flo-
res que rebentam,/ que ex-
plodem da terra,/ como tu,/ 
minha querida portuguesa,/ 
que em cada ruga que tens/ 
existe um poema escrito/ tão 
grande e tão profundo/ que é 
um cântico à velhice.

“Sim, um cântico sem 
fronteiras,/ porque os ve-
lhos/ têm asas imensas/ que 
voam no sentido contrário,/ 
desafiando o espaço/ como 
quem roça o mar,/ mergulha 
para sempre/ mas deixa, per-
to do sol,/ uma mensagem 
salgada.

“Velha portuguesa/ feita 

de oceano/ como todos nós,/ 
que somos navios,/ barcos, 
canoas,/ remos e lemos,/ 
quilhas,/ algas e maresia,/ 
mastros de audácia/ que 
derrotam tempestades,/ ca-
ravelas, descobertas,/ velha 
portuguesa/ descobre que o 
tempo/ tem medo do teu ca-
jado/ e desanca as horas,/ e 
desaba as horas,/ e desaba os 
relógios/ que são acidentes/
indecentemente formais.

“É este o cântico/ dedica-
do ao que chamam/ de velhi-
ce/ que é a infância/ lançada 
mais longe,/ onde o horizon-
te/se rasga e alarga.

“Não esqueças, portugue-
sa amiga,/ de vergastares o 
tempo/com o teu cajado.”

Logo, que não se perca o 
bom ideal, porque ele é de-
terminante em qualquer ida-
de. Você é quem decide se é 
velho ou moço, por mais du-
ras que sejam as circunstân-
cias em que se ache, tempo-
rária ou permanentemente.

q José de Paiva 
Netto

Jornalista, radialista e escritor.
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Subordinação aos EUA no 5G: 
erro comercial e geopolítico

O Reino Unido deverá se atrasar três anos com a de-
cisão de remover a tecnologia 5G da chinesa Huawei, 
e o custo total da decisão do governo de Boris Johnson 
para a economia pode exceder £ 7 bilhões (cerca de R$ 
45 bilhões). A implantação do 5G, muito além de uma 
questão tecnológica, é estratégica, pelas amplas possi-
bilidades que o novo sistema abre. Para os britânicos, 
porém, houve uma subordinação aos interesses estratégi-
cos e comerciais norte-americanos.

Em uma série de artigos publicados no Monitor Mer-
cantil no início do ano, Vladimir de Paula Brito, doutor 
em Ciência da Informação, fez uma advertência: “O caso 
em questão envolve a escolha da plataforma tecnológica 
que proverá a infraestrutura para as redes de internet 
móvel de quinta geração, também conhecida como rede 
5G. Mais do que uma questão pontual de telecomuni-
cações, trata-se de uma escolha de cunho centralmente 
geopolítico com profundas implicações sobre a econo-
mia, o desenvolvimento tecnológico, o posicionamento 
político internacional, as alianças militares e o próprio 
crescimento econômico.”

E prosseguiu: “Em países como o Brasil predomina 
ainda uma ingênua concepção de que a tecnologia seria 
neutra, advinda de indivíduos visionários que saberiam 
captar as necessidades do público e sua disposição de 
pagar por elas. Na realidade, parcela substancial do de-
senvolvimento tecnológico é subordinado aos interess-
es dos governos nacionais, principalmente das grandes 
potências.”

No caso dos súditos da rainha no Reino Unido, que 
seguiram os passos dos igualmente súditos australia-
nos, houve um alinhamento com os Estados Unidos, 
sem benefícios comerciais e tecnológicos visíveis. Do 
ponto de vista geopolítico, ficam subordinados à antiga 
colônia e podem se afastar ainda mais da Europa. É um 
alerta para o Brasil, que sofrerá pressões do amigo da 
onça Trump. A espionagem dos EUA sobre o governo 
brasileiro (Dilma) e a interferência nas operações do pré-
sal (via Lava Jato), para falar de casos recentes, deixam 
claro que seria o caminho errado.

Cálculo do FGTS
A partir desta segunda-feira, o Instituto Fundo de Ga-

rantia do Trabalhador (IFGT) lança o sistema Fundo de 
Garantia do Trabalhador – FGT, que ajudará trabalha-
dores a calcularem e emitirem extrato para controle do 
que não foi depositado pelas empresas. A ideia é que 
eles tenham acesso ao valor correto com juros e correção 
monetária, distribuição de lucros e mais a multa de 40% 
se forem demitidos sem justa causa, ou de 20% se foi 
uma demissão por acordo.

“O sistema calculará ainda as perdas geradas pelos 
expurgos da TR (Taxa Referencial), que atualiza mon-
etariamente o Fundo de Garantia, que de agosto/1999 até 
o dia 10/07/2019 já confiscou R$ 400 bilhões, e muito 
mais”, diz Mario Avelino, presidente do IFGT.

O governo só garante o que é depositado, o que não 
é depositado, é um problema do trabalhador. De acordo 
com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
236.374 empresas estão inscritas na Dívida Ativa da 
União, devendo mais de R$ 32 bilhões de Fundo de Ga-
rantia não depositado, sem contar mais alguns bilhões 
que ainda não foram inscritos.

O sistema terá uma versão em aplicativo, por enquanto 
somente em Android no Google Pay. Mais informações 
em fundodegarantia.org.br

Crise e oportunidade
Especialista na China diz que país saiu fortalecido 

das duas crises deste século (11/9 e 2018), o que de-
verá acontecer novamente agora. Ele prevê que, em até 
5 anos, a China tenha uma economia nominal maior do 
que a dos EUA.

Rápidas
A Associação Comercial do Rio de Janeiro comple-

tou 211 anos dia 15. É uma das mais antigas instituições 
do país, palco de debates e de iniciativas em defesa dos 
interesses do empresariado e do estado do Rio *** O 
IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio promove webi-
nar “Como Criar uma Franquia de Sucesso”, nesta se-
gunda, às 19h. Inscrições: bit.ly/webinarIAG17y *** A 
Agência A+, de comunicação integrada, está lançando 
o curso InstA+, de capacitação, que faz parte do novo 
braço da empresa, a plataforma A+ Online. Detalhes em 
instagramnapratica.agenciaamais.com.br *** Na próxi-
ma terça, às 20h, a socióloga Ingrid Gerolimich conversa 
com o governador do Maranhão e ícone da oposição a 
Bolsonaro, Flávio Dino, sobre os desafios que o Brasil 
enfrentará para sair da crise. Ao vivo pelo perfil do Insta-
gram da @revistaforum

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados nas 
Indústrias Químicas, Farmacêuticas e Similares da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro Ltda – Cooperfarquim. 
CNPJ Nº 05.424.088/0001-92 – NIRE/JUCERJA Nº 3340004286-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e Similares 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro Ltda - Cooperfarquim, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associa-
dos, que nesta data são em número de 259, em condições de votar, para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sua sede 
social, na Rua Afonso Quintão, 25, Loja 1, CEP 24.456-705, Trindade, São 
Gonçalo, RJ, no dia 31 de Julho de 2020, com base na Medida Provisória 
931/2020, às 15:00 horas, com a presença de 2/3  (dois terços) dos as-
sociados, em primeira convocação; às 16:00 horas, com a presença de 
metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 17:00 
horas, com a presença mínima de 10 ( dez) associados, em terceira 
convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a 
ordem do dia:  Assembleia Geral Ordinária: 1- Prestação de contas do 
exercício de 2019; 2- Destinação das sobras apuradas; 3- Outros assuntos 
de interesse social.

São Gonçalo, 18 de julho de 2020, 
Francisco Carlos de Queiroz  

Diretor Presidente.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
FUNCIONÁRIOS DA VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA

CNPJ Nº 02.192.115/0001-50   NIRE/JUCERJA Nº 3340001845-1 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

A Diretora Presidente  da Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos 
funcionários da Viação Nossa Senhora do Amparo Ltda , no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os  associados  , 
que nesta data são em número de 685, em condições de votar, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária , a realizar-se na sua sede social, 
na Rua Prefeito Joaquim Mendes , Número 34, Parte, Centro , Maricá , 
R.J. , CEP 24900-620, no dia 30/07/2020, com base na Medida Provisória 
931/2020, às 13:00 horas, com a presença de 2/3  (dois terços) dos asso-
ciados, em primeira convocação; às 14:00 horas, com a presença de meta-
de mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 15:00 horas, 
com a presença mínima de 10 (dez) associados ,em terceira convocação, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: 
Assembleia Geral Ordinária 1. Prestação de contas do exercício de 2019 
2. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2019; 3. Fixação do valor 
dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da 
diretoria e conselho fiscal; 4. Rateio das despesas; 5. Outros assuntos de 
interesse social. 

Maricá, 18 de Julho de 2020
Maria Edinalva Oliveira da Silva 

Diretora Presidente

Brasil: 70% das trabalhadoras 
domésticas não têm carteira assinada

O Brasil tem 6,23 milhões 
de trabalhadoras domésticas, 
das quais 70% não têm car-
teira assinada, o que revela o 
alto índice de informalidade 
no setor. Apenas 38% dessas 
trabalhadoras contribuem 
para a Previdência Social, o 
que, em situação de desem-
prego, as deixa desassistidas 
pelo sistema de segurida-
de e impedidas de receber 
auxílio-doença ou auxílio-
desemprego.

Os dados fazem par-
te de um estudo feito pelo 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Sócio-Econômicos (Dieese) 
denominado “Quem cuida 
das cuidadoras: Trabalho 
doméstico remunerado em 
tempos de coronavírus”, 
onde concluiu que a crise 
causada pela pandemia da 
covid-19 no Brasil exacer-
bou as relações de desigual-
dade existentes no país, e o 
emprego doméstico foi dire-
tamente afetado.

De acordo com o Dieese, 
isso ocorre tanto pelas carac-
terísticas da ocupação quan-
to pela forma como o vírus 
atinge as relações de cuida-
dos e afazeres domésticos no 
país. Segundo a economista 
e técnica do Dieese Cristi-
na Vieceli, “os trabalhado-
res domésticos são, em sua 
maioria, mulheres (93%) e 

estão bastante vulneráveis a 
se tornarem desempregadas. 
Em função das característi-
cas do trabalho, elas têm bai-
xa remuneração e alto índice 
de informalidade. A baixa 
remuneração também as im-
pede de fazer uma poupança 
para uma eventual crise.”

O estudo do Diesse desta-
ca que o trabalho doméstico 
é desempenhado principal-
mente por mulheres negras. 
Ressalta também que a mé-
dia de idade das mulheres é 
alta, o que as coloca em si-
tuação de maior vulnerabili-
dade ante a pandemia. Além 
disso, boa parte delas é res-
ponsável pela renda familiar 
– 45% delas são chefes de 
domicílio, e sua renda é mui-
to importante para a família.

Para Cristina, como os 
empregadores estão dentro 
de casa, muitos têm medo 
de ser contaminados pelo 
novo coronavírus, causador 
da covid-19, o que os leva 
a dispensar as trabalhado-
ras, deixando-as em situação 
de fragilidade econômica. 
“Aquelas que permanecem 
trabalhando correm o risco de 
se contaminar com o vírus, já 
que precisam usar transporte 
público para se deslocar ao 
trabalho ou por terem mais 
de um vínculo de emprego e 
precisarem percorrer vários 
lugares da cidade.”

A economista enfatizou 
que o fechamento de creches, 
escolas e restaurantes tornou 
mais intenso o trabalho das 
mulheres se intensificou mui-
to, tanto por ter que cuidar 
das crianças da casa onde tra-
balham, como por terem que 
cuidar de seus próprios filhos 
e muitas vezes não terem 
com quem deixá-los.  “Boa 
parte das domésticas estão 
alocadas na categoria dos 
afazeres domésticos, em ge-
ral, e acabam fazendo todas 
as atividades dentro de casa, 
seja limpeza, alimentação 
ou cuidados com crianças e 
pessoas idosas. Elas também 
precisam cuidar de suas pró-
prias famílias”, acrescenta.

De acordo com o Dieese, 
devido a esses fatores insti-
tuições como ONU Mulhe-
res, Organização Interna-
cional do Trabalho  (OIT) e 
Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(Cepal) lançaram o docu-
mento “Trabalhadoras remu-
neradas do lar na América 
Latina e no Caribe frente à 
crise da covid-19”, que traz 
13 recomendações para que 
os países envolvidos prote-
jam as trabalhadoras domés-
ticas e reduzam os impactos 
da crise sobre elas.

As medidas tratam de ga-
rantia do emprego; amplia-
ção do seguro-desemprego; 

subsídios e transferências 
monetárias; elaboração de 
protocolos de saúde e segu-
rança; garantia de acesso à 
saúde e serviços ligados aos 
cuidados; fomento à forma-
lização do trabalho; promo-
ção de sistema de proteção 
e diálogo sociais; formação 
digital e financeira; e im-
pulso à ratificação e à im-
plementação de convenções 
internacionais relativas ao 
trabalho da mulher.

Outra ação importante 
foi a divulgação de um ma-
nifesto da Federação Inter-
nacional das Trabalhadoras 
Domésticas (FTDI),em 18 
de março deste ano 2020, em 
defesa e proteção dos direi-
tos dessa categoria de pro-
fissionais contra a pandemia 
do novo coronavírus, onde 
também são destacadas me-
didas referentes ao direito a 
ambiente de trabalho livre de 
perigos; à remuneração em 
situação de doença; à prote-
ção aos direitos do trabalho; 
e à informação.

Para Cristina, o momento 
atual serviu para despertar a 
discussão sobre aspectos do 
trabalho doméstico, colo-
cando em foco as condições 
precárias vivenciadas por 
essas profissionais, e é bom 
para repensar o formato das 
relações entre trabalhadoras 
domésticas e patrões. 

Governo uruguaio avança nos 
cortes das políticas sociais

A ministra da Economia 
do Uruguai, Azucena Ar-
beleche, antecipou a inse-
gurança de que as políticas 
sociais do país sejam man-
tidas, durante o processo de 
prestação de contas 2019, 
que continua na comissão 
parlamentar.

“Se não melhorarmos os 
resultados fiscais, não con-
seguiremos manter as políti-
cas sociais ao longo do tem-
po”, ameaçou e concordou 
com a oposição e os sindi-
catos que vêm denunciando 
severos ajustes na agenda 
da coalizão governista de 
direita.

Com essas participações 
no comitê de orçamento in-
tegrado ao Tesouro do Se-
nado, foi aberto um debate 
para aprovar ou rejeitar a 
administração do último ano 
executivo do ex-presidente 
Tabaré Vázquez e colocá-lo 
em votação em 21 de julho.

O relatório econômico e 
financeiro que acompanha 
o projeto de lei do governo 
enfatiza a deterioração de di-
ferentes variáveis em 2019, 
como recessão, aumento do 
desemprego, crescimento da 

pobreza, alto déficit fiscal e 
aumento da dívida, antes da 
preparação do projeto. Orça-
mento Nacional a ser apre-
sentado em agosto.

A agora Frente Ampla na 
oposição estava preparada 
para discuti-la sem perder o 
foco nas realizações de seus 
três governos consecutivos e 
sustenta que os números des-
de a chegada da coalizão de 
esquerda ao poder em 2005, 
passando pela administração 
de José Mujica (2010), de-
vem ser avaliados até o final 
do segundo mandato de Váz-
quez.

Para o senador José Carlos 
Mahia, o governo ‘restringiu 
uma definição econômica’ 
da realidade e não levou em 
conta o progresso alcançado 
nos últimos 15 anos ‘para 
justificar futuras alocações 
orçamentárias cortadas.

Na bancada do Partido 
Nacional, dois caminhos a 
seguir são debatidos: rejeitar 
a rendição como nos anos 
anteriores da administração 
da frente ou aprová-la ‘por 
cortesia parlamentar’, que o 
atual governante esperaria 
no exercício futuro de 2020. 

Lula alerta sobre  
risco de uma guerra 
contra Venezuela

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva se 
manifestou nesta sexta-
feira sobre a nova Polí-
tica Nacional de Defesa, 
que traz o risco de que 
o Brasil seja empurrado 
para uma guerra contra 
a Venezuela para aten-
der a interesses econô-
micos e geopolíticos dos 
Estados Unidos, como 
alertou o editor interna-
cional do 247, José Rei-
naldo Carvalho, em sua 
coluna.

“Tenho lido com pre-
ocupação os relatos so-
bre a nova edição da 
Política Nacional de 
Defesa. Nossos gover-
nos trataram de fazer 
da PND e da Estratégia 
Nacional de Defesa ins-
trumentos de paz, sobe-
rania e desenvolvimento 

autônomo”, escreveu 
Lula, em seu twitter. “É 
alarmante perceber que 
velhas teorias sobre ri-
validades com vizinhos 
estão sendo ressuscita-
das e que nossas Forças 
Armadas podem vir a 
ser utilizadas para ações 
incompatíveis com os 
princípios constitucio-
nais de não intervenção 
e da autodeterminação 
dos povos.”

O ex-presidente tam-
bém apontou a sub-
missão do governo 
Bolsonaro a interesses 
internacionais. “O Bra-
sil precisa urgentemente 
recuperar sua soberania 
nacional. E esse sim de-
veria ser o objetivo de 
uma nova edição da Po-
lítica Nacional de Defe-
sa”, afirmou.
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SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA 
NOS PORTOS DO ESTADO DO RlO DE JANEIRO
Sede Própria: Avenida Cidade de Lima, 266 - Santo Cristo  

Rio de Janeiro - CEP 20220-710 - TEL.: 2516-1020
EDITAL

De ordem do sr. Presidente convido os srs. Associados em pleno gozo de 
seus direitos sociais, para constituírem a Assembleia Geral Extraordinária 
que se realizará na sede da Entidade, sito à Avenida Cidade de Lima, nº 
266 - Santo Cristo na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia 24 do mês de 
JULHO de 2020, às 09:00 horas, em 1ª Convocação, ou às 10:00 horas em 
2ª convocação, para deliberar a seguinte ordem do dia: a) Assuntos Gerais; 
b) Discutir e deliberar sobre a pauta de negociação com SINDOPERJ E 
SINDOPITA visando a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho; c) 
Autorizar a Diretoria a ajuizar Dissídio Coletivo de Trabalho junto ao Tribunal 
Regional do Trabalho, caso malogre as negociações com o SINDOPERJ 
E SINDOPITA; d) Autorizar a Diretoria a promover Acordo Coletivo de 
Trabalho com os Operadores Portuários nos portos do Rio de Janeiro, 
Itaguaí, Niterói e Forno. OBS.: USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E SERÁ 
TOMADA TODAS AS PROVIDÊNCIAS PARA PROTEÇÃO REFERENTE A 
PANDEMIA (COVID-19). Rio de Janeiro, 20 de julho de 2020. Paulo Roberto 
F. Martins - Diretor-Tesoureiro.

Saneamento básico, vida digna 
e meio ambiente equilibrado

A Lei 14.026, sancionada em 15 de julho de 2020, dis-
põe sobre o novo marco legal do saneamento básico e traz 
necessárias alterações em leis que até aqui vigoram sobre 
a matéria. A lei define saneamento básico, em apertada 
síntese, como conjunto de serviços públicos para o esgo-
tamento sanitário e abastecimento de água potável.

A nova lei é uma exigência para o desenvolvimento ur-
bano e rural pois tem por objetivo imediato a melhoria 
das condições de vida e da saúde da população, evitando 
mortes e prevenindo doenças além de incentivar o desen-
volvimento sustentável por meio de parcerias público-pri-
vadas. O Estado tem uma dívida histórica em relação ao 
saneamento básico especialmente diante da vulnerabilida-
de socioambiental de grande parte da população brasileira 
que, em pleno século XXI, ainda vive às margens dos es-
gotos e sem água de qualidade para uso próprio.

Espera-se que o novo marco evite a judicialização de 
demandas, como as inúmeras ações até hoje propostas, 
visando compelir os entes estatais ao saneamento inte-
gral, especialmente em áreas carentes. No âmbito judi-
cial, muitas decisões dispõem que é inviável a dissociação 
entre os direitos fundamentais à saúde e ao saneamento 
básico, tendo em vista que este atua entre a garantia cons-
titucional do mínimo existencial social (moradia adequa-
da, saúde e melhoria de todos os aspectos de higiene) e a 
proteção ambiental.

Inúmeras ações civis foram propostas com base na Lei 
11.445/2007, agora alterada pelo novo marco legal, com 
o objetivo compelir o estado e o município a prestarem 
o serviço de esgotamento sanitário de forma integral em 
áreas urbanas mais carentes. Muitas vezes o serviço é 
prestado de forma defeituosa, não contemplando todas 
as etapas do serviço de saneamento, desde a coleta até 
seu destino final, embora a tarifa nas contas de água seja 
cobrada aos usuários de forma integral. Os entes estatais 
usualmente alegam em defesa a ilegitimidade passiva, a 
discricionariedade na implementação de obras de sane-
amento básico, a falta de previsão orçamentária e a falta 
de previsão legal de cumprimento de todas as etapas do 
saneamento para haver cobrança integral pelo serviço. 
Alguns argumentos atribuem culpa concorrente à própria 
população pela poluição das águas diante do descarte in-
discriminado de lixo nas águas dos rios.

Ainda sob a égide das leis agora alteradas pelo novo 
marco legal, o Supremo Tribunal Federal (STF) desta-
cou em 2013, no julgamento da ADI 1842/RJ, a autono-
mia municipal e a competência comum dos entes esta-
tais quanto ao serviço de saneamento básico. Também o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou, no REsp 
1366331/RS julgado pela segunda turma em 2014, que a 
mera alegação de falta de previsão orçamentária não po-
deria afastar a obrigação de garantir o mínimo existen-
cial à população carente, não se justificando a omissão 
na prestação de política pública de saneamento básico em 
localidades especialmente atingidas pela pobreza da po-
pulação. A demanda foi ajuizada pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Sul e visava a instalação da rede de 
tratamento de esgoto em área carente do Rio das Tintas 
e pedia a responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente pela poluição das águas.

A decisão final julgou procedente em parte o pedido 
e enfatizou tanto a omissão do ente público quanto ao 
saneamento e à despoluição do Rio das Tintas, quanto a 
necessidade de a população contribuir com a despoluição 
através da simples atitude de desfazer-se de seu lixo em 
local apropriado. A decisão reconheceu a concorrência de 
causas pelo defeito do serviço, e por isso não foi acolhido 
o pedido de fixação de danos ao meio ambiente. Afinal, 
cita o julgado, não só o direito, mas também o dever ao 
meio ambiente é constitucionalmente imposto a toda a co-
letividade (CF, art. 225).

Demandas similares no Rio de Janeiro propostas pela 
Defensoria Pública foram providas nos tribunais locais e 
constataram, por exemplo, o absoluto abandono dos mo-
radores das imediações das ruas Biribá e Engenheira Pau-
la Lopes, em Bangu, Rio de Janeiro. Ficou demonstrado 
que, embora os moradores fossem contribuintes de tarifas 
de água e esgoto, tratando-se de área densamente populo-
sa e urbanizada, o município e a Rio Águas não ofereciam 
o adequado saneamento, convivendo a população com o 
mau odor das águas poluídas além de estarem em contato 
direto com doenças, lixo e animais perniciosos à saúde.

Espera-se que o novo marco legal concretize de fato o 
fim dos lixões e o saneamento básico de forma integral, 
proporcionando água de qualidade para toda população, 
pois isso significa uma vida digna, um meio ambiente 
saudável e o desenvolvimento sustentável. Ainda, que 
importa ao sucesso dessa nova lei não apenas uma ges-
tão séria e associada dos entes federativos e das empresas 
privadas, mas uma efetiva participação e colaboração da 
sociedade, especialmente na proteção dos mananciais e na 
educação ambiental.

Seis em 10 relatam perda de movimento 
por shopping fechado no almoço

Após um mês de reaber-
tura em boa parte dos sho-
ppings centers do país, uma 
pesquisa feita pela Associa-
ção Brasileira de Lojistas de 
Shopping (Alshop) mostra 
que o movimento mais baixo 
do que o esperado resulta em 
perdas financeiras que ame-
açam o setor do varejo. Com 
foco nos associados de São 
Paulo, a pesquisa feita com 
lojistas do setor de alimen-
tação, entre 7 e 16 de julho 
aponta que o horário parcial 
(das 16h às 22h) reduz o mo-
vimento a 1/3 do esperado. 
Cerca de 64% dos entre-
vistados afirmam que estão 
perdendo muito movimento 
com o fechamento dos em-
preendimentos no horário do 
almoço.

Dessa forma, para 36% 
dos associados o fluxo de 
clientes em relação ao perí-
odo da pré pandemia é con-
siderado “muito baixo” e 
“baixo” por 55% dos respon-
dentes. Para 9%  movimento 
é regular, e nenhum associa-
do classificou a retomada 
como “boa”.

“Este primeiro retrato 
mostra um impacto negativo 
para os shoppings que estão 
localizados principalmente 
em áreas de fluxo comer-
cial na capital paulista, e que 

só abrem no final da tarde. 
Com 20 protocolos e rígido 
controle de entrada e acesso, 
concluímos que as medidas 
de entrada são um sucesso, 
mas o fechamento no horá-
rio de maior movimento ain-
da ameaça a sustentabilidade 
do negócio para boa parte 
dos pequenos empresários.”, 
afirma Nabil Sahyoun, presi-
dente da Alshop.

Na sondagem feita no fi-
nal de junho a Alshop cons-
tatou que 32% dos lojistas 
relataram que o faturamen-
to caiu 90%, enquanto para 
41% deles a receita caiu em 
até 80%.

A Alshop constatou que 
nos shoppings centers, ainda 
há uma boa parte de lojistas 
do ramo de alimentação que 
optaram por não retomar as 
atividades por conta do bai-
xo movimento. Mesmo com 
o delivery permitido desde 
a retomada, esse serviço re-
presenta entre 10% e 40% 
do faturamento total do pon-
to de venda, mas em alguns 
segmentos a operação não 
compensa. “Basicamente 
em São Paulo o shopping só 
funciona no horário do jantar 
e manter a loja aberta não é 
viável para alguns segmen-
tos específicos. Defendemos 
desde o início o horário de 

abertura de pelo menos oito 
horas diárias, o que irá dis-
tribuir o público e melhorar 
um pouco o faturamento tão 
prejudicado durante a pan-
demia”, completa Sahyoun.

Segundo a Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP), em seu Balanço das 
Vendas, a flexibilização da 
capital paulista para a fase 
amarela do Plano São Pau-
lo, no último dia 6, ajudou a 
puxar as vendas do comércio 
paulistano na primeira quin-
zena de julho.

Com a liberação da abertu-
ra de academias e a ampliação 
do horário de funcionamento 
do comércio de rua e shop-
pings por duas horas a mais, o 
movimento médio aumentou 
19% em relação mesmo perí-
odo do mês de junho.

Pelo levantamento, as 
vendas a prazo tiveram alta 
de 23,1% ante igual período 
de junho. Já o movimento 
de vendas à vista cresceu 
14,9%, na mesma base de 
comparação.

Com a extensão do ho-
rário, gradativamente o 
consumidor têm voltado 
às compras, segundo Mar-
cel Solimeo, economista da 
ACSP. Principalmente em 
alguns setores que têm se 
beneficiado da própria con-

juntura, como os de móveis, 
utensílios domésticos e tec-
nologia.

Na comparação anual, a 
recuperação das vendas do 
comércio ainda está muito 
distante: a queda média na 
primeira quinzena de julho, 
comparada a igual mês de 
2019, ficou em 58,3%. No 
movimento de vendas a pra-
zo, o recuo foi de 40,3%. Já 
as vendas à vista registra-
ram um tombo ainda maior: 
76,3%.

Com forte queda de 
41,6% entre janeiro e maio - 
segundo dados do Sindicato 
das Indústrias de Fiação e 
Tecelagem do Estado de São 
Paulo (Sinditêxtil-SP)/Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria Têxtil e de Confecção 
(Abit), as vendas de vestuá-
rio também tiveram uma li-
geira melhora nos primeiros 
15 dias de julho, afirma o 
economista.

Mas influenciaram o re-
sultado ainda negativo das 
vendas do comércio na com-
paração anual. “Uma me-
lhora significativa depende 
de mais gente circulando, 
já que compra por impulso 
é muito importante para o 
setor. Então, então ele é um 
dos que devem demorar a re-
tomar”, conclui.

Com poucas alterações 
no mês de junho, o preço de 
locação no Rio de Janeiro 
acumulou crescimento neste 
primeiro semestre. Segundo 
estudo elaborado pelo portal 
Imovelweb, o valor médio 
do aluguel de um imóvel pa-
drão (65m², dois dormitórios 
e uma vaga de garagem) é 
R$ 1.808/mês - valor 4,5% 
mais alto que há seis meses.

Analisando os últimos 12 
meses, o bairro Rio Compri-
do (R$ 1.334/mês) foi o que 
mais apresentou aumento no 
preço, com crescimento de 
15,7%. Em seguida, Bangu 
(R$ 1.005/mês) e Pechincha 
(R$ 1.340/mês), com eleva-
ções de 13,9% e 13,6%.

Do outro lado, temos 
Cascadura (R$ 1.083/mês), 
com queda de 13,9%, neste 
mesmo período, assim como 
Curicica (-13,6%) e Gávea 
(-10,6%), que finalizam o 
ranking dos bairros com as 
maiores desvalorizações no 
aluguel. As médias de preço 
ficaram em R$ 1.219/mês e 
R$ 2.623/mês, respectiva-
mente.

A rentabilidade imobili-
ária se manteve estável no 
mês de junho, registrando 
média anual de 4,6% no 

mês. Com esse indicador de 
aluguel X preço de venda é 
possível dizer que são neces-
sários, em média, 21,7 anos 
de locação para rever o di-
nheiro gasto na aquisição do 
imóvel, período 6,4% menor 
que há um ano.

As regiões mais rentáveis 
do Rio de Janeiro são: Zona 
Oeste (5,8%), Grande Bangu 
(5,3%) e Zona Norte (5,1%). 
Já na Zona Sul (3,8%), Gran-
de Tijuca (4,4%) e Centro 
(4,9%) o tempo para retomar 
o investimento feito no imó-
vel é maior.

De acordo com o Index 
elaborado pelo Imovelweb, 
no mês de junho o preço 
de venda no Rio de Janeiro 
apresentou estabilidade. O 
valor médio do m² ficou no 
patamar de R$ 7.513/m². 
Observando este primeiro 
semestre de 2020, houve 
uma queda de 2,5%, no valor 
de compra. Já em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, a baixa é de 3,3%.

Analisando os últimos 12 
meses, os bairros Encantado 
(R$ 4.800/m²) e Vista Ale-
gre (R$ 4.379/m²) foram os 
que apresentaram os maiores 
aumentos no preço do m², 
ambos com crescimento de 

19,2%, seguidos de Bento 
Ribeiro (R$ 4.326/m²), que 
apontou alta de 18,3%. Re-
alengo (-17,4%), Senador 
Vasconcelos (-17,3%) e Pra-
ça Seca (-15,1%) acumula-
ram as maiores desvaloriza-
ções, neste mesmo período. 
Os valores médios do metro 
quadrado nesses bairros são 
R$ 2.966/m², R$ 2.165/m² 
e R$ 3.067/m², respectiva-
mente.

Outro levantamento, fei-
to pela OLX, mostrou que o 
período de isolamento social 
imposto pela Covid-19 trou-
xe diversas mudanças no há-
bito do consumidor, incluin-
do um aumento significativo 
na procura por imóveis com 
três ou mais quartos. Segun-
do o estudo, as buscas por 
casas e apartamentos com ao 
menos três dormitórios subi-
ram 18% nos meses de abril 
e maio, se comparado ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Na mesma compara-
ção, houve aumento de 22% 
no interesse por este tipo de 
imóvel para compra e 11% 
para aluguel.

Marcelo Dadian, diretor 
de Imóveis da OLX Brasil, 
explica que espaços com 
mais cômodos passaram a 

ser mais atraentes nesse mo-
mento de circulação restrita. 
“As pessoas estão passando 
mais tempo em suas casas e 
percebendo com mais cla-
reza outras necessidades de 
conforto. Sentem falta de 
uma sacada ou um espaço 
adequado para estudar ou 
trabalhar, por exemplo. Mes-
mo olhando para um cenário 
pós-covid, a percepção sobre 
o espaço mudou, as exigên-
cias aumentaram e o cresci-
mento na busca por imóveis 
com mais quartos aponta a 
chegada de uma tendência”, 
comenta o executivo.

Números da plataforma 
também apontam o aumen-
to na busca por residências 
com um ou dois quartos, que 
subiu 8% e 9%, respectiva-
mente, nos meses de abril 
e maio em relação ao ano 
passado. “Provavelmente, 
algumas pessoas precisam 
se adequar a uma nova rea-
lidade financeira e estão em 
busca de um imóvel mais 
barato para reduzir despesas 
neste momento desafiador. 
De modo geral, o mercado 
de imóveis já mostra uma 
retomada, principalmente no 
ambiente online”, diz Da-
dian.

Preço do aluguel cresce 4,5%  
no primeiro semestre

Setor de transporte teve pequena melhora em maio
O setor de transporte, 

serviços auxiliares e cor-
reio registrou, em maio, 
crescimento de 4,6% em 
relação a abril deste ano. 
Na comparação com maio 
de 2019, porém, houve que-
da de 20,8% no volume de 
serviços de transporte pres-
tados. Esses números cons-
tam da nova edição do bo-
letim Economia em Foco, 
da Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), di-
vulgado ontem, que utiliza 
dados da Pesquisa Mensal 
de Serviços (PMS), do Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

De acordo com a análise 

da CNT, após a queda his-
tórica de 17,8% registrada 
em abril, maio foi um mês 
melhor para o transporte. 
O segmento de transporte 
aéreo teve alta de 9,2% em 
maio deste ano, na compa-
ração com o mês anterior. 
Mas, em relação ao mes-
mo mês de 2019, o aéreo 
teve retração acima de 75% 
pelo segundo mês seguido. 
O transporte terrestre, por 
sua vez, apresentou cres-
cimento de 6,6% em maio 
de 2020, quando compara-
do a abril deste ano. Já em 
relação ao mesmo mês de 
2019, houve redução acima 
de 24,0% também pelo se-

gundo mês consecutivo.
O volume de cargas 

transportadas nas ferro-
vias, em maio de 2020, foi 
4,6% maior do que o de 
abril de 2020, consideran-
do toneladas úteis (TU), e 
2,8% maior, considerando 
toneladas por quilômetro 
útil (TKU). Se compara-
do com o mesmo período 
de 2019, houve queda de 
5,2%, considerando TU, 
e de 5,1%, considerando 
TKU. O transporte aqua-
viário apresentou queda 
de 1,7% em maio de 2020 
na comparação com o mês 
imediatamente anterior e 
aumento de 10,6% em rela-

ção ao mesmo mês do ano 
anterior.

O presidente da CNT, 
Vander Costa, avalia que a 
expectativa é que se mante-
nha uma tendência de con-
tinuidade da melhora dos 
indicadores a partir do mês 
de maio, mas ressalva ainda 
que os sinais de nível de ati-
vidade econômica pré-crise 
tendem a ser mais longos. 
“Maio nos deu a sensação de 
que iniciamos um processo 
lento de saída da crise em al-
guns segmentos do transpor-
te. Mas os números mostram 
ainda que estamos distantes 
do nosso desempenho poten-
cial”, afirma Vander Costa.
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SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.056.195/0001-01 - NIRE 33.207.675-110

Ata da AGE em 15/06/20 para rerratificação da ata da AGE em 30/09/19. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 
15/06/20, às 15h30, na sede social da Cia.. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convoca-
ção, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos 
acionistas representando a totalidade do capital social da Cia.. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. 
Victor de Sá Cavalcante, que escolheu o Sr. Ricardo Duarte Travassos para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Delibe-
rar sobre: (i) a retificação do item “i” da Ordem do Dia da ata da AGE da Cia., realizada em 30/09/19, às 15h, na sede 
social da Cia., conforme registrada na JUCERJA, em 16/10/19, sob o nº 3794381 (“AGE”); (ii) a retificação dos subi-
tens “iii”, “iv”, “vii”, “x”, “xix” e “xxiii” do item 5.1 das Deliberações da ata da AGE; (iii) a ratificação de todos os demais 
termos constantes da ata da AGE não expressamente alterados pela presente assembleia; e (iv) a autorização à 
diretoria da Cia. e/ou aos representantes legais da Cia. para adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quais-
quer documentos relacionados à Emissão e à Oferta, que sejam necessários à implementação e formalização dos 
itens “i” a “iii” acima, incluindo, mas não se limitando à celebração de aditamentos aos contratos de garantia celebra-
dos no âmbito da Oferta, conforme aplicável (“Aditamentos aos Contratos de Garantia”); e (v) eventuais alterações 
a determinadas cláusulas da Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia em virtude do atual cenário econô-
mico, financeiro e social do país decorrente dos efeitos da pandemia do coronavírus (“COVID-19”) e suas implica-
ções na capacidade econômica financeira e operacional da Cia. 5 Deliberação: Instalada a assembleia, após a 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1 Aprovar a retificação do item “i” da Ordem do Dia da ata da AGE, 
para alterar o valor total da emissão de “R$830.000.000,00” para “R$850.000.000,00”, passando tal item a vigorar 
com a seguinte redação: “(i) a outorga e constituição da Alienação Fiduciária de Ações (conforme abaixo definido) e 
a Alienação Fiduciária de Quotas (conforme abaixo definido), por meio da celebração dos instrumentos contratuais 
e/ou eventuais aditamentos necessários à formalização destas garantias, em garantia das obrigações assumidas 
pela SC2 Maranhão Locação de Centros Comerciais S.A., S/A de capital fechado, com sede na Av. Daniel de La 
Touche, nº 987, sala 29, Cohama, São Luíz/MA, CNPJ 09.653.566/0001-97 (“Emissora”) perante os titulares das 
debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária, com garantia adicional 
real, no valor total de até R$850.000.000,00 (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de 
oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/09, conforme 
alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente), conforme os termos e condições do “Instrumento Par-
ticular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Três Séries, da Espécie 
Quirografária, com Garantia Adicional Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da SC2 
Maranhão Locação de Centros Comerciais S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Emissora, na 
qualidade de emissora das Debêntures, a Pentágono S.A. DTVM, com sede na Av. das Américas, 4.200, Bloco 08, 
Ala B, Salas 302, 303 e 304, RJ, CNPJ 17.343.682/0001-38 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados 
na JUCERJA, NIRE 33.300.014.373, para representar a comunhão dos interesses dos titulares das Debêntures 
(“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), e a Daniel de La Touche Participações Ltda., sociedade 
empresária limitada, com sede na Av. Daniel de La Touche, 987, sala 10, Cohama, São Luíz/MA, CNPJ 
10.732.531/0001-22, na qualidade de garantidora (“Garantidora”);” 5.2 Aprovar as retificações dos subitens “iii”, “iv”, 
“vii”, “x”, “xix” e “xxiii”, do item 5.1 das Deliberações da ata da AGE, conforme abaixo definidas: 5.2.1 Retificação do 
subitem “iii”, do item 5.1 das Deliberações da ata da AGE, para alterar o Montante Total da Emissão de 
“R$830.000.000,00” para “R$850.000.000,00”, passando tal item a vigorar com a seguinte redação: “(iii) Montante 
Total da Emissão: o montante total da Emissão será de R$850.000.000,00, na Data de Emissão (conforme abaixo 
definida), observada a possibilidade de distribuição parcial em conformidade com a Escritura de Emissão;” 5.2.2 
Retificação do subitem “iv”, do item 5.1 das Deliberações da ata da AGE, para alterar a quantidade de Debêntures de 
“830.000.000” para “850.000.000” e a quantidade de Debêntures de 3ª Série (conforme definido na Escritura de 
Emissão), de “530.000.000”, para “550.000.000”, passando tal item a vigorar com a seguinte redação: “(iv) Quantida-
de de Debêntures: serão emitidas 850.000.000 Debêntures, sendo 250.000.000 Debêntures da 1ª Série, 50.000.000 
Debêntures da 2ª Série e 550.000.000 Debêntures da 3ª Série, observada a possibilidade de distribuição parcial das 
Debêntures (conforme abaixo definido);” 5.2.3 Retificação do subitem “vii”, do item 5.1 das Deliberações da ata da 
AGE, para alterar o valor mínimo de distribuição emissão de R$790.000.000,00 para R$830.000.000,00, passando 
tal item a vigorar com a seguinte redação: “(vii) Distribuição Parcial: Será admitida a distribuição parcial das Debên-
tures, nos termos do art. 30, § 2º, da Instrução da CVM nº 400, de 29/12/03, conforme alterada (“Instrução CVM 
400”), observado que o montante mínimo a ser distribuído será de R$830.000.000,00 (“Valor Mínimo de Distribui-
ção”), sendo certo que, caso o valor colocado seja abaixo do Valor Mínimo de Distribuição, a Emissão será cancela-
da pela Emissora. Não obstante, caso o montante colocado seja superior ao Valor Mínimo de Distribuição e inferior 
ao Montante Total da Emissão, a eventual diferença entre o valor efetivamente colocado e o Montante Total da 
Emissão será cancelado pela Emissora, por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem necessidade de reali-
zação de deliberação societária da Emissora ou de realização de assembleia geral de Debenturistas;” 5.2.4 Retifica-
ção do subitem “x”, do item 5.1 das Deliberações da ata da AGE, para alterar o prazo e data de vencimento das 
Debêntures de 6 anos, 2 meses e 15 dias, para 6 anos, 8 meses e 15 dias e de 15/12/25 para 15/06/26, passando 
tal item a vigorar com a seguinte redação. “(x) Prazo e Data de Vencimento: observado a previsão de Repactuação 
Programada (conforme abaixo definido), as Debêntures terão prazo de vencimento de 6 anos, 8 meses e 15 dias, 
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto em 15/06/26 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóte-
ses de vencimento antecipado e resgate antecipado da totalidade das Debêntures a serem previstos na Escritura de 
Emissão;” 5.2.5 Retificação do subitem “xix”, do item 5.1 das Deliberações da ata da AGE, para alterar (i) a data do 
final do Período de Carência da Remuneração da 1ª Série (conforme definido na Escritura de Emissão), anteriormen-
te de 15/12/19 (inclusive), para 15/12/20 (inclusive); e (ii) a 1ª Data de Pagamento da Remuneração da 1ª Série, 
anteriormente prevista para ocorrer em 15/01/20, para 15/01/21, sendo certo que a Remuneração da 1ª Série conti-
nuará a ser paga mensalmente até a Data de Vencimento (conforme definido na Escritura de Emissão) passando tal 
item a vigorar com a seguinte redação: “(xix) Pagamento da Remuneração das Debêntures da 1ª Série: Exceto nos 
casos de vencimento antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado e Amortização Extraordinária, a Remunera-
ção das Debêntures da 1ª Série será paga mensalmente, todo dia 15, a partir da 1ª Data da Integralização até a Data 
de Vencimento, observado que a Remuneração das Debêntures da 1ª Série devida entre a 1ª Data de Integralização 
e 15/12/20 será automaticamente incorporada ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série todo dia 15 de 
cada mês até 15/12/20 (inclusive) (“Período de Carência da Remuneração da 1ª Série”). Após o Período de Carên-
cia da Remuneração da 1ª Série, a Remuneração das Debêntures da 1ª Série será paga mensalmente a partir do dia 
15/01/21 (inclusive) até a Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração da 1ª Série”).” 5.2.6 Retifi-
cação do subitem “xxiii”, do item 5.1 das Deliberações da ata da AGE, para alterar a Nova Data de Vencimento 
(conforme definido na Escritura de Emissão) da Repactuação Programada (conforme definido na Escritura de Emis-
são) de 05/12/28 para 15/06/29”, passando tal item a vigorar com a seguinte redação: “(xxiii) Repactuação Progra-
mada: as Debêntures serão objeto de repactuação programada automática, na Data de Vencimento, mediante a 
verificação das seguintes condições: (i) não tenha ocorrido, durante o prazo de vigência das Debêntures, ou não 
esteja em curso, qualquer inadimplemento pecuniário e não pecuniário e/ou descumprimento de qualquer obrigação 
e/ou termos previstos na Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia; e (ii) as Garantias Reais estejam forma-
lizadas e registradas, nos termos previstos nos Contratos de Garantia (“Condições para Repactuação Programa-
da”). Sendo verificado o atendimento das Condições para Repactuação Programada, as Debêntures terão o seu 
vencimento prorrogado por um prazo de 3 anos, vencendo-se, portanto, em 15/06/29 (“Nova Data de Vencimento” 
e “Repactuação Programada”). Caso a Repactuação Programada seja implementada, o (i) Valor Nominal Unitário 
das Debêntures da 1ª Série será pago conforme o cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão, sendo a última 
parcela devida na Nova Data de Vencimento; e (ii) o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série e o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Série serão pagos na Nova Data de Vencimento. 5.3 Aprovar a ratificação de 
todos os demais termos constantes da ata da AGE não expressamente alterados pela presente assembleia. 5.4 
Aprovar eventuais alterações a determinadas cláusulas da Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia em 
virtude do atual cenário econômico, financeiro e social do país decorrente dos efeitos da pandemia do COVID-19 e 
suas implicações na capacidade econômica financeira e operacional da Cia.. 5.5 Autorizar a diretoria da Cia. e/ou os 
representantes legais da Cia. a adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos relaciona-
dos à Emissão e à Oferta, que sejam necessários à implementação e formalização das deliberações dos itens 5.1 a 
5.4 acima, incluindo, mas não se limitando à celebração dos Aditamentos aos Contratos de Garantia. 6. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assem-
bleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. 7. Assinaturas: Presidente: 
Victor de Sá Cavalcante. Secretário: Ricardo Duarte Travassos. RJ, 15/06/20. Victor de Sá Cavalcante - Presidente 
da Mesa; Ricardo Duarte Travassos - Secretário da Mesa. Jucerja em 29/06/20 sob o nº 3889041. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

XVRioHarpFestival
RIODEJANEIRO - BRASIL

CONCERTOSONLINE

Ministério do Turismo
Secretaria Especial da Cultura apresentam
Eletrobras apresenta e patrocina

Produção Patrocínio Realização
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CALENDÁRIO FISCAL

 Fonte: Coad

DIA ESPECIFICAÇÃO
15 CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR – 1º TRIMESTRE/2020 

PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, 
detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos possuídos fora 
do território nacional, que totalizaram, em 31-3-2020, montante igual ou superior ao equivalente a US$ 
100.000.000,00, ou o seu equivalente em outras moedas.

 OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração de Capitais 
Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no endereço eletrônico www.
bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado antes das 18 
horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.

 CIDE – COMBUSTÍVEL PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, 
de gasolina e suas correntes.

 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e facultativos 
que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.

 DCTFWEB – MENSAL PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive 
as equiparadas, os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização 
do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais 
pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de 
segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas 
obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.

 FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de junho/2020. OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser 
cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 
com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de 
implantação da DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma 
de implantação da DCTFWeb).

 As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

 EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar 
informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos: 
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de 
obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91; b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do 
PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL; c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB); d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando 
sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização 
da produção rural; e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que 
tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos; f) empresa ou entidade patrocinadora que 
tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título 
de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão 
de espetáculos desportivos; g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território 
nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional; e h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram 
rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.

 FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 

do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde 
que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras de espetáculos 
desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.

 ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.

 FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de junho/2020, exceto nas hipóteses previstas nos 
incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado 
da data da extinção do vínculo.

 OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do 
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.

 ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas 
físicas equiparadas a empresas.

 FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de junho/2020. OBSERVAÇÃO: Este prazo deve 
ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.

 ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas 
equiparadas a empresas. FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de junho/2020.

 FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do 

cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
 ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a 

empresas.
 FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do 

cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
 IOF PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que 

conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar 
em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores 
mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo 
de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicaçõesemfundos 
de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que 
efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

 FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, 
exceto derivativos financeiros.

 OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, 
e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de julho/2020. 
Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil 
subsequente ao fato gerador.

 IR/FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive 
os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os 
distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e 
lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 
9.430/96.

 FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de julho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 

3º dia útil subsequente ao fato gerador.

 PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, 
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, 
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da 
Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da 
Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

 FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
20  COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de 

investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 
1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações 
de poupança e empréstimo. FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO PESSOAS OBRIGADAS: 
Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por 
seus cooperados contribuintes individuais.

 FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, 

com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
 FATO GERADOR: Remuneração de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, 

pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou 
a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão 
obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e 
avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros 
e a descontada dos empregados.

 FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que 

desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.

 FATO GERADOR: Receita bruta do mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% PESSOAS OBRIGADAS: Empresa 

contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em 
regime de trabalho temporário.

 FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de 
junho/2020.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

 CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas 
jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, 
federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, 
sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram 
pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes 
serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de 
mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 
de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços 
profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.

 FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de 
junho/2020.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.

 DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
 PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
 FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência junho/2020.
 OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf 

pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo.
 Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 

antecipado.
 INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – 

BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, sociedades 
corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização, pessoa 
jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de 
investimento administrados por outra pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.

 FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º trimestre/2020.
 OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, mensalmente, 

comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos Financeiros.
 IR/FONTE PESSOASOBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao 

IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do 
trabalho.

 FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e 

aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos 
fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos 
provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos 
relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou 
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência 
do fato gerador.

 Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

 PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no 
artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência 
complementar privada e associações de poupança e empréstimo.

 FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV PESSOAS OBRIGADAS: 

Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep 
e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.

 FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS PESSOAS 

OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, 
correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos 
à incorporação imobiliária.

 FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada 
incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, 
recebidas no mês de junho/2020.

 OBSERVAÇÃO:Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 

 SIMPLES NACIONAL PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que 
optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.

 FATO GERADOR: Receita bruta do mês de junho/2020.
21 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as 
isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de 
pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.

 FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro, março, abril e maio/2020.
 OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
 As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo 

sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
23 IOF PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica 

que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas 
a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de 
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, 
para aplicaçõesemfundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições 
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição doouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.

 FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, 
exceto derivativos financeiros.

 OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, 
e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de julho/2020. 
Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil 
subsequente ao fato gerador.

 IR/FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive 
os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os 
distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e 
lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 
9.430/96.

 FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de julho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 

3º dia útil subsequente ao fato gerador.
24 COFINS – DEMAIS EMPRESAS PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e 

as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e 
equiparadas.

 FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
  IPI – DEMAIS PRODUTOS PESSOASOBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os 

a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos.
 FATO GERADOR: Apuração no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
 PIS – DEMAIS EMPRESAS
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela 

legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
 FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
 PIS – FOLHA DE PAGAMENTO
 PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que 

excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da
 Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da 

Lei 11.051/2004.
 FATO GERADOR: Folha de pagamento de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 

deve ser antecipado.
 TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO
 PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, 

excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento 
da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas 
obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).

 FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de 
junho/2020.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.
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SÁ CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 08.056.195/0001-01 - NIRE 33.3.0030060-1

Ata da AGE em 30/09/19. 1. Data, Hora e Local: Aos 30/09/19, às 15h, na sede social da Cia.. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, 
§4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Victor de Sá Cavalcan-
te; e Secretário: Ricardo Duarte Travassos. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre, (i) a outorga e constituição da Alienação Fiduciária de Ações (conforme abaixo definido) e a Alienação Fiduciária de 
Quotas (conforme abaixo definido), por meio da celebração dos instrumentos contratuais e/ou eventuais aditamentos necessários à formalização destas garantias, em garantia das obrigações as-
sumidas pela SC2 Maranhão Locação de Centros Comerciais S.A. S.A. de capital fechado, com sede na Av. Daniel de La Touche, 987, sl. 29, Cohama, São Luíz/MA, CNPJ 09.653.566/0001-97 
(“Emissora”) perante os titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária, com garantia adicional real, no valor total de até R$830.000.000,00 
(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/09, conforme altera-
da (“Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente), conforme os termos e condições do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
em Três Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da SC2 Maranhão Locação de Centros Comerciais S.A.” 
(“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Emissora, na qualidade de emissora das Debêntures, a Pentágono S.A. DTVM, com sede na Av. das Américas, nº 4.200, Bl. 08, Ala B, sl. 302, 
303 e 304, RJ, CNPJ/ME nº 17.343.682/0001-38 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCERJA, NIRE 33.300.014.373, para representar a comunhão dos interesses dos titu-
lares das Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Debenturistas”, respectivamente), e a Daniel de la Touche Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Av. Daniel de La Touche, 
987, sl. 10, Cohama, São Luíz/MA, CNPJ 10.732.531/0001-22, na qualidade de garantidora (“Garantidora”); (ii) a autorização à prática, pelos diretores da Cia. e/ou os outros representantes legais 
da Cia., de todo e qualquer ato necessário à formalização da Emissão, da Oferta e da outorga e constituição da Alienação Fiduciária de Ações e da Alienação Fiduciária de Quotas, incluindo, mas 
não se limitando, à celebração dos instrumentos contratuais e/ou eventuais aditamentos necessários à formalização das Garantias Reais (conforme abaixo definidas) (“Contratos de Garantia”) e 
a celebração de todos os demais instrumentos e eventuais aditamentos, e a prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta; e (iii) a ratificação de todos os atos já prati-
cados pela diretoria da Cia. e/ou por seus representantes legais no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens “(i)” a “(iii)” acima mencionados. 5. 
Deliberações: Os acionistas da Cia. deliberaram por unanimidade de votos e sem qualquer restrição: 5.1 Aprovar a outorga e constituição da Alienação Fiduciária de Ações e a Alienação Fiduciária 
de Quotas, cujas características e condições principais serão detalhadas e reguladas por meio dos Contratos de Garantias, com vistas a garantir o integral, fiel e pontual pagamento e cumprimento 
de todas as Obrigações Garantidas, nos termos e condições a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, sendo certo que as Debêntures conterão, pelo menos, as seguintes características 
abaixo: (i) Número da Emissão: as Debêntures representam a 1ª emissão de debêntures da Emissora; (ii) Número de Séries: a Emissão será realizada em três séries. As Debêntures objeto da 
Oferta distribuídas no âmbito da primeira série são doravante denominadas “Debêntures da 1ª Série”, as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da segunda série são doravante deno-
minadas “Debêntures da 2ª Série”, e as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da terceira série são doravante denominadas “Debêntures da 3ª Série”. Ressalvadas as referências 
expressas às Debêntures da 1ª Série, às Debêntures da 2ª Série e às Debêntures da 3ª Série, todas as referências às “Debêntures” devem ser entendidas como referências às Debêntures da 1ª 
Série, às Debêntures da 2ª Série e às Debêntures da 3ª Série, em conjunto ou indistintamente; (iii) Montante Total da Emissão: o montante total da Emissão será de R$830.000.000,00, na Data de 
Emissão (conforme abaixo definida), observada a possibilidade de distribuição parcial em conformidade com a Escritura de Emissão; (iv) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 830.000.000 
Debêntures, sendo 250.000.000 Debêntures da 1ª Série, 50.000.000 Debêntures da 2ª Série e 530.000.000 Debêntures da 3ª Série, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntu-
res (conforme abaixo definido); (v) Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio da presente Emissão serão destinados ao alongamento do passivo da Emissora e outras sociedades 
de seu grupo; (vi) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime misto de garantia firme e me-
lhores esforços de colocação das Debêntures nos termos do “Instrumento Particular de Coordenação, Colocação e Distribuição com Esforços Restritos, de Debêntures Simples, não Conversíveis 
em Ações, em Três Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, sob Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, da 1ª Emissão Pública da SC2 Maranhão 
Locação de Centros Comerciais S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com intermediação do Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenador Líder”), instituição financeira integrante do sistema de distri-
buição de registro mobiliários, tendo como público alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos do art. 9º-A da Instrução CVM 539 (“Investidores Profissionais”). A Emissão e a 
Oferta não poderão ser aumentadas em nenhuma hipótese. (vii) Distribuição Parcial: Será admitida a distribuição parcial das Debêntures, nos termos do art. 30, § 2º, da Instrução da CVM nº 400, 
de 29/12/03, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), observado que o montante mínimo a ser distribuído será de R$790.000.000,00 (“Valor Mínimo de Distribuição”), sendo certo que, caso o 
valor colocado seja abaixo do Valor Mínimo de Distribuição, a Emissão será cancelada pela Emissora. Não obstante, caso o montante colocado seja superior ao Valor Mínimo de Distribuição e in-
ferior ao Montante Total da Emissão, a eventual diferença entre o valor efetivamente colocado e o Montante Total da Emissão será cancelado pela Emissora, por meio de aditamento à Escritura de 
Emissão, sem necessidade de realização de deliberação societária da Emissora ou de realização de assembleia geral de Debenturistas; (viii) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das 
Debêntures será de R$1,00 na Data de Emissão (conforme abaixo definida) (“Valor Nominal Unitário”); (ix) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures 
é 30/09/19 (“Data de Emissão”); (x) Prazo e Data de Vencimento: observado a previsão de Repactuação Programada (conforme abaixo definido), as Debêntures terão prazo de vencimento de 6 
anos e 2 meses e 15 dias, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto em 15/12/25 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado 
da totalidade das Debêntures a serem previstos na Escritura de Emissão; (xi) Forma e Emissão de Certificados: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de 
certificados; (xii) Comprovação de Titularidade das Debêntures: para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito das Debêntures emi-
tido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade de Debêntures extrato em nome do Debenturista expedido pela B3, para as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3; (xiii) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora; (xiv) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária com 
garantia adicional real, nos termos do art. 58 da Lei das S.A.; (xv) Subscrição, Integralização e Forma de Pagamento: As Debêntures serão subscritas e integralizadas, a qualquer tempo, observado 
os prazos de distribuição a serem estabelecidos no Contrato de Distribuição e no art. 8ª-A da Instrução CVM 476 (“Data de Integralização”). As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda 
corrente nacional ou via dação em pagamento com a conferência de créditos, após a verificação do cumprimento das condições estabelecidas no boletim de subscrição, de acordo com as normas 
e procedimentos de liquidação da B3, pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme definido na Escritura de Emissão) desde a primeira Data de Integralização; (xvi) Direito de 
Preferência: não há direito de preferência dos atuais acionistas da Emissora na subscrição das Debêntures; (xvii) Atualização do Valor Nominal Unitário: não haverá atualização monetária do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures por qualquer índice; (xviii) Juros Remuneratórios das Debêntures: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o 
caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 130% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI-Over” e “Remu-
neração”, respectivamente), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Re-
muneração (conforme abaixo definida) imediatamente anterior, conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração. A Remuneração será calculada de acordo com fórmula a ser descrita 
na Escritura de Emissão; (xix) Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série: exceto nos casos de vencimento antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado e Amortização 
Extraordinária, a Remuneração das Debêntures da 1ª Série será paga mensalmente, todo dia 15, a partir da primeira Data de Integralização até a Data de Vencimento, observado que a Remune-
ração das Debêntures da 1ª Série devida entre a primeira Data de Integralização e 15/12/19 será automaticamente incorporada ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série todo dia 15 de 
cada mês até 15/12/19 (inclusive) (“Período de Carência da Remuneração da 1ª Série”). Após o Período de Carência da Remuneração da 1ª Série, a Remuneração das Debêntures da 1ª Série 
será paga mensalmente a partir do dia 15/01/20 (inclusive) até a Data de Vencimento (“Data de Pagamento da Remuneração da 1ª Série”); (xx) Pagamento da Remuneração das Debêntures da 
2ª Série: exceto nos casos de vencimento antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado e Amortização Extraordinária, a Remuneração das Debêntures da 2ª Série será paga em uma única 
parcela, na Data de Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento da Remuneração da 2ª Série”); (xxi) Pagamento da Remuneração das Debêntures da 3ª Série: exceto nos casos de venci-
mento antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado e Amortização Extraordinária, a Remuneração das Debêntures da 3ª Série será paga em uma única parcela, na Data de Vencimento das 
Debêntures (“Data de Pagamento da Remuneração da 3ª Série”, e, em conjunto com a Data de Pagamento da Remuneração da 1ª Série e a Data de Pagamento da Remuneração da 2ª Série, as 
“Datas de Pagamento da Remuneração”); (xxii) Bônus de Adimplência da Remuneração das Debêntures da 3ª Série: Observadas as condições a serem estabelecidas na Escritura de Emissão, 
será concedido à Emissora, na Data de Pagamento da Remuneração da 3ª Série, um desconto na Remuneração das Debêntures da 3ª Série, a ser calculado de acordo com fórmula a ser prevista 
na Escritura de Emissão; (xxiii) Repactuação Programada: as Debêntures serão objeto de repactuação programada automática, na Data de Vencimento, mediante a verificação das seguintes con-
dições: (i) não tenha ocorrido, durante o prazo de vigência das Debêntures, ou não esteja em curso, qualquer inadimplemento pecuniário e não pecuniário e/ou descumprimento de qualquer obri-
gação e/ou termos previstos na Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia, em qualquer hipótese desde que respeitados os respectivos prazos de cura, se houver; e (ii) as Garantias Reais 
estejam formalizadas e registradas, nos termos previstos nos Contratos de Garantia (“Condições para Repactuação Programada”). Sendo verificado o atendimento das Condições para Repactu-
ação Programada, as Debêntures terão o seu vencimento prorrogado por um prazo de 3 anos, vencendo-se, portanto, em 05/12/28 (“Nova Data de Vencimento” e “Repactuação Programada”). 
Caso a Repactuação Programada seja implementada, o (i) Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série será pago conforme o cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão, sendo a 
última parcela devida na Nova Data de Vencimento; e (ii) o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série e o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Série serão pagos na Nova Data de 
Vencimento; (xxiv) Amortização: exceto nos casos de vencimento antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado e Amortização Extraordinária, (i) o saldo do Valor Nominal Unitário das Debên-
tures da 1ª Série será amortizado em parcelas mensais e consecutivas, de acordo com tabela a ser descrita na Escritura de Emissão; (ii) o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série será 
amortizado em uma única parcela na Data de Vencimentos das Debêntures; e (iii) o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Série será amortizado em uma única parcela na Data de Venci-
mentos das Debêntures; (xxv) Local de Pagamento: os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodia-
das eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3: (a) na sede da Emissora ou do Escriturador, ou (b) conforme o caso, pela institui-
ção financeira contratada para este fim; (xxvi) Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos de qualquer obrigação a ser prevista na Escritura de Emissão até 
o 1º Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem eventualmente pagos. Exceto quando a ser pre-
visto expressamente de modo diverso na Escritura de Emissão, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” (i) com relação a qualquer obrigação realizada por meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, 
domingo ou feriado declarado nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade do Rio 
de Janeiro/RJ, cidade de Vila Velha/ES e/ou na Cidade de São Luis/MA; (xxvii) Encargos Moratórios e Multa: sem prejuízo do pagamento da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamen-
to, pela Emissora, de quaisquer valores a serem devidos nos termos da Escritura de Emissão, referidos valores serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, 
desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios e Multa”); (xxviii) Garantias Reais: Como garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas e quaisquer Obrigações Garantidas 
(conforme abaixo definido), conforme previstos em cada um dos Contratos de Garantia (conforme abaixo definido), as Debêntures serão garantidas, individual ou conjuntamente, pelas seguintes 
garantias reais: (a) alienação fiduciária, pelos acionistas da Emissora, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, sob condição suspensiva, da totalidade das ações de 
emissão da Emissora de suas respectivas titularidades, bem como a cessão fiduciária dos seus frutos, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais valores que de qualquer outra 
forma vierem a ser distribuídos pela Emissora (“Dividendos Emissora”) e da conta vinculada onde serão depositados os Dividendos Emissora (“Alienação Fiduciária de Ações”), nos termos e 
condições a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado entre os acionistas da Emissora, o Agente Fiduciário, 
na qualidade de representante dos Debenturistas, e a Emissora na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); (b) alienação fiduciária, pelos sócios da 
Garantidora, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, da totalidade das quotas de emissão da Garantidora de suas respectivas titularidades, bem como a cessão fiduciária 
dos seus frutos, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela Garantidora (“Dividendos Garantidora” e, em con-
junto com os Dividendos Emissora, “Dividendos”) e da conta vinculada onde serão depositados os Dividendos Garantidora (“Alienação Fiduciária de Quotas”), nos termos e condições a serem 
estabelecidos no “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas e Outras Avenças”, a ser celebrado entre os acionistas da Garantidora, o Agente Fiduciário, na qualidade de 
representante dos Debenturistas, e a Emissora e a Garantidora na qualidade de intervenientes anuentes (“Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas”); (c) alienação fiduciária, pela Garantidora, 
em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, sob condição suspensiva, de 100% do empreendimento imobiliário denominado “Shopping da Ilha”, registrado sob as matrículas 
a serem listadas na Escritura de Emissão (“Shopping da Ilha”), incluindo os acessórios, benfeitorias, frutos, edificações, pertenças, bens vinculados por acessão física, industrial ou natural, exis-
tentes e que forem acrescidos até a integral quitação das Debêntures (“Alienação Fiduciária do Shopping da Ilha”), independentemente de terem sido ou não averbados na matrícula do Imóvel 
junto ao Ofício de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente, observados os termos e condições a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fidu-
ciária de Bem Imóvel em Garantia”, a ser celebrado entre a Garantidora, na qualidade de alienante, o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas e a Emissora, na qualida-
de de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária do Shopping da Ilha”); (d) alienação fiduciária, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, sob condição 
suspensiva, para garantia de parcela das Obrigações Garantidas corresponde a R$8.000.000,00 (“Parcela das Obrigações Garantidas”), de 60 salas comerciais referentes ao empreendimento 
imobiliário denominado “Moxuara”, registrado sob as matrículas a serem listadas na Escritura de Emissão, incluindo os acessórios, benfeitorias, frutos, edificações, pertenças, bens vinculados por 
acessão física, industrial ou natural, existentes e que forem acrescidos até a integral quitação das Debêntures (“Alienação Fiduciária Moxuara”), independentemente de terem sido ou não averba-
dos na matrícula do Imóvel junto ao Ofício de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente, observados os termos e condições a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de 
Contrato de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia”, a ser celebrado entre a(s) proprietária(s) das 60 salas comerciais acima, na qualidade de alienante, o Agente Fiduciário, na qualida-
de de representante dos Debenturistas e a Emissora, na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Alienação Fiduciária Moxuara”); e (e) cessão fiduciária, pela Emissora e pela Garanti-
dora, em caráter irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, sob condição suspensiva, de todos direitos creditórios decorrentes da exploração, pela 
Emissora, do Shopping da Ilha (“Recebíveis”), bem como das contas vinculadas onde serão depositados os Recebíveis, bem como os recursos do Cash Sweep (“Cessão Fiduciária de Recebíveis” 
e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações, a Alienação Fiduciária de Quotas, a Alienação Fiduciária do Shopping da Ilha e a Alienação Fiduciária Moxuara, as “Garantias Reais”), nos 
termos e condições estabelecidos no “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora, a Garantidora e o Agente Fidu-
ciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, com a interveniência da Garantidora, na qualidade de proprietária do Shopping da Ilha (“Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis” 
e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas, Contrato de Alienação Fiduciária do Shopping da Ilha e Contrato de Alienação Fidu-
ciária Moxuara, os “Contratos de Garantia”). Para os fins do disposto neste item, “Obrigações Garantidas” significa todas e quaisquer obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, 
relativas às Debêntures assumidas pela Emissora na Emissão, incluindo, mas sem limitação, (a) as obrigações relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário ou Saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures, da Remuneração, dos Encargos Moratórios e Multa, dos demais encargos relativos às Debêntures subscritas e integralizadas e não resgatadas e dos demais 
encargos relativos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia, conforme aplicável, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento, na Data de Vencimento, na Nova Data de 
Vencimento, se existir, ou em virtude do resgate antecipado das Debêntures, da amortização extraordinária ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a 
serem previstos na Escritura de Emissão, conforme aplicável; (b) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Emissora, a serem previstas na Escritura de Emis-
são e nos Contratos de Garantia, conforme aplicável, incluindo, mas não se limitando, obrigações de pagar despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obriga-
ções relativas ao Banco Liquidante da Emissão, ao Escriturador, à B3, ao banco administrador das contas vinculadas a ser constituída no âmbito da Cessão Fiduciária de Recebíveis, ao Agente 
Fiduciário; e (c) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas venham a desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtude da 
constituição, manutenção e/ou realização das Garantias Reais, bem como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais incidentes sobre a excussão de tais Garantias Reais, 
nos termos dos respectivos contratos, conforme aplicável; (xxix) Aquisição Antecipada Facultativa: nos termos do art. 55, § 3º, da Lei das S.A., será facultado à Emissora, observadas as restrições 
impostas pela Instrução CVM 476 e nas demais leis e regulamentações aplicáveis, adquirir Debêntures no mercado, por preço não superior ao de seu Valor Nominal Unitário, ou por preço superior 
ao Valor Nominal Unitário, desde que observadas as regras expedidas pela CVM nesse sentido conforme o disposto no § 3º, do art. 55, da Lei das S.A., acrescido da Remuneração e dos Encargos 
Moratórios e Multa, caso aplicável. As Debêntures objeto deste procedimento poderão: (i) ser canceladas, devendo o cancelamento ser objeto de aditamento à Escritura de Emissão; (ii) permanecer 
em tesouraria, ou (iii) serem colocadas no mercado novamente. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, nos termos deste item, se e quando recolocadas no 
mercado, farão jus a mesma renumeração das demais Debêntures; (xxx) Resgate Antecipado Obrigatório Total das Debêntures da 2ª Série: sempre que o caixa mensal da Emissora for superior a 
R$10.000.000,00, após a dedução das Despesas Permitidas (conforme vier a ser definido na Escritura de Emissão) (“Cash Sweep”), e o valor apurado em tal evento de Cash Sweep for superior a 
98% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, a Emissora deverá, no dia 15 do mês seguinte ao mês de ocorrência do evento de Cash Sweep 
mencionado neste item, realizar o resgate antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures da 2ª Série, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigató-
rio Total das Debêntures da 2ª Série”); (xxxi) Resgate Antecipado Obrigatório Total das Debêntures da 3ª Série: após a liquidação integral ou o resgate da totalidade das Debêntures da 2ª Série, 
sempre que ocorrer um evento de Cash Sweep e o valor apurado em tal evento de Cash Sweep for superior a 98% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 
3ª Série, a Emissora deverá, no dia 15 do mês de ocorrência do evento de Cash Sweep mencionado neste item, realizar o resgate antecipado obrigatório da totalidade das Debêntures da Terceira 
Série, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório Total das Debêntures da 3ª Série”, e em conjunto com o Resgate Antecipado Obrigatório das 
Debêntures da 2ª Série, “Resgate Antecipado Obrigatório Total”); (xxxii) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Emissora poderá realizar a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, a partir da 
primeira Data de Integralização, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures de uma ou mais séries, sendo certo que (i) o resgate antecipado das Debêntures da 3ª Série está 
condicionado à liquidação integral ou ao resgate antecipado da totalidade das Debêntures da 2ª Série; e (ii) o resgate antecipado das Debêntures da 1ª Série está condicionado à liquidação integral 
ou ao resgate antecipado da totalidade das Debêntures da 3ª Série (“Resgate Antecipado Facultativo” e em conjunto com o Resgate Antecipado Obrigatório Total, “Resgate Antecipado”); (xxxiii) 
Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures da 2ª Série: sempre que ocorrer um evento de Cash Sweep e o valor apurado em tal evento de Cash Sweep for igual ou inferior a 98% do 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, a Emissora deverá, no dia 15 do mês seguinte ao mês de ocorrência do evento de Cash Sweep mencionado 
neste item, amortizar antecipadamente o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, sendo certo que cada amortização estará limitada a 98% do 
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, na medida do valor apurado no evento de Cash Sweep (“Amortização Extraordinária Obrigatória das 
Debêntures da 2ª Série”); (xxxiv) Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures da 3ª Série: após a liquidação integral ou o resgate da totalidade das Debêntures da Segunda Série, sem-
pre que ocorrer um evento de Cash Sweep e o valor apurado em tal evento de Cash Sweep for igual ou inferior a 98% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
da Terceira Série, a Emissora deverá, no dia 15 de cada mês de ocorrência do evento de Cash Sweep mencionado neste item, amortizar antecipadamente o Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Série, sendo certo que cada amortização estará limitada a 98% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª 
Série (“Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures da 3ª Série” e, em conjunto com a Amortização Extraordinária Obrigatória das Debêntures da 2ª Série, “Amortização Extraor-
dinária Obrigatória”). (xxxv) Amortização Extraordinária Facultativa: a Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, a partir da primeira Data de Integralização, amortizar antecipa-
damente o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, sendo certo que cada amortização estará limitada a 98% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, observado que (i) a amortização antecipada facultativa das Debêntures da 3ª Série está condicionado à liquidação integral ou ao resgate antecipado da totalidade das 
Debêntures da 2ª Série; e (ii) a amortização antecipada facultativa das Debêntures da 1ª Série está condicionado à liquidação integral ou ao resgate antecipado da totalidade das Debêntures da 3ª 
Série (“Amortização Extraordinária Facultativa” e, em conjunto com a Amortização Extraordinária Obrigatória, “Amortização Extraordinária”); (xxxvi) Depósito para Distribuição, Negociação e 
Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - 
Segmento CETIP UTVM (“B3”), sendo a distribuição liquidada por meio da B3; e (b) negociação, observado as regras de restrição à negociação, no mercado secundário por meio do CETIP21 - Tí-
tulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (xxxvii) Vencimento Ante-
cipado: a partir da primeira Data de Integralização e observadas as disposições a serem estabelecidas na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas 
as obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, 
acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios e Multa aplicáveis, calculados de forma pro rata temporis no período de capitalização em questão, independentemente de aviso, interpelação 
ou notificação, judicial ou extrajudicial, na ciência da ocorrência das hipóteses a serem descritas na Escritura de Emissão (“Eventos de Inadimplemento”); e (xxxviii) Demais Características da 
Emissão: as demais características da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. 5.2 Autorizar a diretoria da Cia. e/ou os representantes legais da Cia. a 
praticar todo e qualquer ato necessário à outorga e constituição da Alienação Fiduciária de Ações e Alienação Fiduciária de Quotas, bem como a celebração de todo e qualquer documento e even-
tuais aditamentos que se façam necessários, incluindo, mas não se limitando, aos Contratos de Garantia, conforme aplicável. 5.3 Ratificar todos os atos já praticados pela diretoria da Cia. e/ou 
pelos representantes legais da Cia. no âmbito da Emissão e da Oferta, incluindo aqueles praticados para implementação dos itens 5.1 e 5.2 acima mencionados. 6. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Presidente: Victor de Sá Cavalcante. Secretário: Ricardo Duarte Travassos. RJ, 30/09/19. Victor de Sá Cavalcante - Presidente da 
Mesa; Ricardo Duarte Travassos - Secretário da Mesa. Jucerja em 16/10/19 nº 3794381. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

BNDES lança 
programa de 
estímulo à 
aposentadoria

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) lançará 
nesta segunda-feira (20), um 
Plano de Estímulo à Aposen-
tadoria 2020 (PEA BNDES 
2020) com potencial de con-
templar, aproximadamente, 
10% do seu quadro atual de 
empregados, que é de 2623 
pessoas. 

Em um cenário no qual to-
dos os empregados elegíveis 
venham a aderir ao PEA BN-
DES 2020, o Banco estima 
que seja feita uma economia 
nominal anual de aproxima-
damente R$ 190 milhões, 
que poderá alcançar até R$ 
950 milhões em 5 anos. 
Poderão aderir à iniciativa, 
os empregados do quadro 
próprio que tenham me-
nos de 75 anos e já estejam 
aposentados pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) ou tenham reunido, 
até 30 de junho deste ano, to-
das as condições necessárias 
para se aposentar pelo INSS. 
Os desligamentos se darão 
na modalidade de Demis-
são Consensual prevista na 
CLT, que oferece 50% do 
aviso prévio indenizatório 
e 20% sobre o saldo para 
fins rescisórios do FGTS. 
Além disso, será oferecido 
ao empregado que aderir um 
incentivo financeiro corres-
pondente a 0,6 salários para 
cada 30 dias que faltarem 
para a obtenção do benefício 
integral de complementação 
de aposentadoria pela Fun-
dação de Assistência e Pre-
vidência Social do BNDES.  
Os empregados que fo-
rem desligados do BNDES 
por conta da adesão ao 
PEA continuarão vincula-
dos ao Plano de Assistên-
cia e Saúde (PAS), assim 
como seus dependentes. 
O BNDES comunicou que 
oferecerá o programa “Novos 
Tempos”, um ciclo de pales-
tras de preparação à aposen-
tadoria conduzido por con-
sultoria especializada, com o 
intuito de auxiliar na transição 
de carreira dos empregados 
que aderirem ao plano. 

Antes do efetivo desliga-
mento, o empregado partici-
pará também de um ciclo de 
transmissão do conhecimento, 
organizado pela Área de Ges-
tão de Pessoas e Cultura Or-
ganizacional do Banco, para 
compartilhamento de experi-
ências e treinamento do corpo 
funcional nas atividades espe-
cíficas desenvolvidas.

Saques 
antecipados  
de fundos  
de pensão

O secretário do Tesouro, 
Bruno Funchal, afirmou 
nesta sexta-feira à impren-
sa que o Ministério da 
Economia está discutindo 
a possibilidade de saques 
antecipados de fundos de 
pensão. “A gente sabe que 
tem benefícios, mas pode 
trazer alguns custos”, disse 
ele, sem especificá-los.

Conforme a Reuters, Fun-
chal foi perguntado sobre 
a viabilidade e implicações 
da investida em evento da 
XP, considerando que mui-
tos desses fundos têm títulos 
longos do Tesouro em suas 
carteiras. “Boa parte dos 
detentores dos títulos do Te-
souro são residentes, aí (há) 
muito fundo de investimen-
to, fundo de pensão, ban-
cos”, disse o secretário.

“A gente está em debate 
sobre esse tema dentro do 
Ministério da Economia e 
o quanto antes a gente vai 
ter uma definição dentro do 
próprio ministério e a gente 
vai ver qual é a melhor estra-
tégia”, completou. Funchal 
disse, ainda, que o problema 
do Brasil em relação à pro-
teção social não é o volume 
de gastos utilizado, mas a 
focalização e qualidade dos 
programas.
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OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Decisão obriga Google Brasil a remover 
vídeos em âmbito internacional

Após grande embate judicial, o escritório Pazzoto, Pi-
sciotta & Belo Advogados saiu vitorioso contra o gigante 
Google Brasil Internet Ltda, obrigando-o a excluir, em de-
finitivo, mundialmente, vídeos com conteúdo ilícito con-
tra um cliente, e não apenas para acessos originados no 
Brasil.

Em primeira instância, embora o processo tivesse sido 
julgado procedente, a sentença não havia sido clara, fato 
que possibilitou que o Google bloqueasse os vídeos ilíci-
tos apenas para acessos originados no Brasil. Ou seja, os 
vídeos ainda podiam ser acessados por usuários de outros 
países ou através de VPNs, que forjam IPs falsos de esta-
dos estrangeiros.

Insatisfeito, portanto, com tal sentença, já que a ima-
gem, a intimidade e a honra de seu cliente continuavam a 
ser lesados, o escritório Pazzoto, Pisciotta & Belo Advo-
gados interpôs recurso de apelação.

Em votação unânime, a 1ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao 
recurso, impondo ao Google Brasil a obrigação de remov-
er, de forma definitiva, tanto dentro do Brasil quanto em 
outros países, os vídeos com conteúdo ilícito, sob pena de 
multa diária no valor de R$ 1 mil, até o limite de R$ 50 
mil, impedindo seus acessos mundialmente.

De acordo com a relatora do recurso, Desembargadora 
Christine Santini: “Descabida a justificativa apresentada pela 
ré G.B.I.L. a fls. 392/396, no sentido de que ‘uma decisão 
proferida pelo Poder Judiciário brasileiro não pode ter efeitos 
em outras jurisdições soberanas, atingindo pessoas residen-
tes em território estrangeiro’ (fls. 393). Observe-se que o ato 
ilícito se originou no Brasil, não havendo justificativa para 
alegação de falta de jurisdição para o ato.”

“Note-se que a ré G.I.B.L. é a responsável perante a legis-
lação brasileira pelos atos ilícitos praticados no Brasil através 
da plataforma ‘Youtube’, não havendo justificativa para o des-
cumprimento da determinação judicial de integral remoção das 
URLs indicadas pelo autor, inclusive fora do país.”

Referida decisão é atual e extremamente importante a 
todos os brasileiros, uma vez que reconhece a obrigação 
das empresas multinacionais, que disponibilizam aplica-
ções de internet globalmente, tais como Google, Micro-
soft, Facebook, entre outros, a respeitarem a legislação 
brasileira, adotando medidas eficazes para bloquear ou 
excluir conteúdo ilícito, independentemente da onde esti-
verem hospedados, quer seja em servidores localizados no 
Brasil ou em outros países.

Contra essa decisão, ainda cabe recurso. Apelação Cív-
el nº 1050525-72.2014.8.26.0100, em segredo de justiça.

Caio Benemann Belo
Advogado, sócio-fundador do escritório Pazzoto,  

Pisciotta & Belo Sociedade de Advogados.

BLU PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 31.494.699/0001-17 - NIRE 33.3.0032814-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2019. 
1. Local, data e hora: Em 13/09/2019, às 10:00 horas, na sede da Blu 
Pagamentos S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Av. Olegário Maciel 101, Sala 303, CEP 22.621-200 (“Com-
panhia”). 2. Convocação e presença: Presente a totalidade dos acionis-
tas da Companhia, conforme assinaturas constantes na lista de presença 
constante do Anexo I. 3. Mesa: Presidente: Bruno Giannini Lago Alonso; e 
Secretário: Luis Eduardo Torres Marinho. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre 
(i) a renúncia do Sr. Francesco Domenico Martino do cargo de Diretor 
Financeiro da Companhia; (ii) a aprovação da reeleição dos Srs. Bruno 
Giannini Lago Alonso ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, e 
Luis Eduardo Torres Marinho ao cargo de Diretor Vice Presidente da 
Companhia, para um mandato de 2 anos. (iii) a remuneração anual global 
da Diretoria da Companhia; e (iv) a autorização aos administradores da 
Companhia a praticarem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cum-
primento das deliberações da ordem do dia acima 5. Deliberações: Após 
discussão a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionis-
tas, de modo unânime, sem reservas ou ressalvas, aprovaram: (i) o pedi-
do de renúncia ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia apresentado 
pelo Sr. Francesco Domenico Martino, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da cédula de identidade RG nº 048.067.797 – IFP/RJ, inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 
003.330.897-74, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Esta-
do do Rio de Janeiro, na Rua Cupertino Durão, 219, bloco A, apto. 1.504, 
CEP 22441-030, de acordo com o Termo de Renúncia anexo à presente 
ata na forma do Anexo II. O cargo ocupado pelo Sr. Francesco Domenico 
Martino permanecerá vago para futuro e oportuno preenchimento; (ii) a 
reeleição para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para um man-
dato de 2 anos, do Sr. Bruno Giannini Lago Alonso, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 108.352.766 - IFP/
RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 052.408.947-79, residente e domiciliado 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pepe, 560, 
apto. 403, CEP 22620-170, de acordo com o Termo de Posse anexo à pre-
sente ata na forma do Anexo III; e (iii) a reeleição para o cargo de Diretor 
Vice-Presidente da Companhia, para um mandato de 2 anos, do Sr. Luis 
Eduardo Torres Marinho brasileiro, casado, empresário, portador da cé-
dula de identidade RG nº 072.179.62-5 – IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 888.845.207-97, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida General Olyntho Pillar, nº 210/103, 
CEP 22793-610, de acordo com o Termo de Posse anexo à presente ata na 
forma do Anexo IV. (iv) A remuneração anual global da Diretoria em até R$ 
3.200.000,00, sendo que os parâmetros da remuneração individualizada de 
cada Diretor foram devidamente colocados à disposição dos acionistas pre-
sentes a esta assembléia e encontram-se arquivados na sede da Compa-
nhia; (v) A prática, por parte dos Diretores da Companhia, de todos os atos 
necessários à realização, operacionalização e formalização das matérias 
constantes na Ordem do Dia. 5.1. Sumário. Por fim, foi deliberada e apro-
vada a lavratura desta Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, 
§1º, da Lei das Sociedades por Ações. 6. Encerramento. Nada mais ha-
vendo sido tratado, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, 
foi assinada por todos os presentes: Presidente Bruno Giannini Lago Alon-
so e Secretário: Luis Eduardo Torres Marinho; Acionistas: Bruno Giannini 
Lago Alonso, Luis Eduardo Torres Marinho, Eldorado Administração e 
Participações Imobiliárias Ltda., André Giannini Lago Alonso e Hindia-
na Gestão e Participação Ltda. Bruno Giannini Lago Alonso - Presidente 
da Mesa; Luis Eduardo Torres Marinho - Secretário da Mesa. Jucerja em 
25/11/19 sob o nº 3812930. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY S.A.
CNPJ nº 19.080.515/0001-77 - NIRE 33.300.309.462

Ata de Assembleia Geral Ordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 8h do 
dia 10/04/2020, na sede social, na R. Bem Te Vi nº 0, Cabore, Parati/RJ. 
2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do art. 124, 
§ 4º, da Lei nº 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas. 
3. Mesa: Presidente: Luis Carlos Martins da Silva; Secretário: Leonardo 
das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados 
os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações pela 
acionista presente representando a totalidade do capital social votante: 
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 27/03/2020, no DOERJ, às págs 11/12 e 
no jornal Diário do Acionista às págs 06/07, documentos estes disponíveis 
em mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme 
estabelece o art. 133, caput, § 3º e § 4º da Lei nº 6.404/76. 4.2. Registrar que 
o Lucro Líquido apurado no exercício findo em 31/12/2019 de R$ 616.473,03 
foi absorvido pelos prejuízos acumulados em exercícios anteriores e, face 
a inexistência de lucro líquido no exercício, não há dividendos a distribuir. 
4.3. Alterar o endereço da sede social da Cia., passando a ser na Rua 
Lourival Valentim dos Santos, n° 297, Vila Colonial, Paraty/RJ, CEP: 23970-
000. 4.4. Alterar o Art. 2º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 2º - A Sociedade tem sede e foro na Cidade de Paraty, no 
Estado do RJ, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, 
agências, depósitos, escritórios de representação e dependências similares 
em qualquer ponto do País ou no exterior”. 4.5. Aprovar a contratação, 
durante o presente exercício social, 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. 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. Acionistas: Luis Carlos Martins da Silva, Presidente. Leonardo das Chagas 
Righetto, Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., Acionista. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Parati, 10/04/2020. Luis 
Carlos Martins da Silva - Presidente Leonardo das Chagas Righetto - 
Secretário. Arquivada na Jucerja sob o nº 3892532 em 07/07/2020.

BANCO CÉDULA S/A
CNPJ nº 33.132.044/0001-24

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE EM 30 DE JULHO DE 2020: O 
Conselho de Administração do Banco Cédula S/A, usando das atribuições 
que lhe conferem a Lei e o Estatuto Social convoca os Srs. Acionistas para 
a Assembléia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária a ser realizada 
na sede na R. Gonçalves Dias, 65/67 – 4º andar, no dia 30/07/2020 às 
11h, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I–AGO: a)Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demon-
strações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019; II–AGE: a) 
Fixação da remuneração global dos Administradores; b) Assuntos gerais. 
RJ,17/07/2020. Michael Stivelman – Presidente do Conselho.

Sancor libera R$ 150  
milhões para indenizações
Pagamentos da 
safra 2019/2020 
que beneficiaram 
segurados de 10 
estados do Brasil

A Sancor Seguros, maior 
seguradora argentina e ter-
ceiro lugar no ranking das 
maiores a atender o setor 
agrícola brasileiro, infor-
mou ao mercado que liqui-
dou R$ 150 milhões para o 
pagamento de sinistros da 
safra 2019/2020 da cultura 
de soja. Os proventos foram 
efetuados em março, maio, 
junho e início de julho.

A seguradora, que tem 
ações negociadas na bolsa da 
Argentina, informou que além 
dos R$ 150 milhões já quita-
dos, liquidará mais R$ 40 mi-
lhões que estão em processo 

para indenização. O total, R$ 
190 milhões, é cerca de 10% 
maior do que os inventariados 
na safra 2018/2019.

Dez estados tiveram inde-
nizações: Tocantins, Bahia, 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, São Paulo, Santa Ca-
tarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul - estes dois últimos, 
juntos, receberam 88% do 
valor. Foram 1.900 ocor-
rências de 1400 segurados. 
O montante foi destinado 
para, aproximadamente, 400 
beneficiários, entre agricul-
tores, revendas, coopera-
tivas e canais financeiros. 
O Rio Grande do Sul foi o 
que apresentou maior quebra 
de produtividade, entre 54% 
e 63%, apontam os dados 
do Comitê Estratégico Soja 
Brasil - CESB. Os agricul-
tores rio-grandenses tiveram 
que lidar com sérios proble-
mas de déficit hídrico em di-
ferentes momentos do ciclo 
da soja. Segundo o diretor 

Financeiro da Sancor, Rafael 
Gozer, beneficiários de 136 
cidades do Rio Grande do 
Sul registraram sinistros de 
soja na companhia, em es-
pecial, Dom Pedrito, Itacu-
rubi, São Sepé, São Gabriel 
e Cachoeira do Sul - juntas 
elas respondem por 24% das 
ocorrências nesse estado. Li-
dar com falta e excesso de 
chuvas em um mesmo perí-
odo foi outro obstáculo para 
as lavouras de soja.

“No Paraná, segundo com 
maior acionamento de sinis-
tros na Sancor, segurados 
de 94 cidades estão sendo 
reembolsados. Só os municí-
pios de Cafezal do Sul, Pero-
bal, Iporã, Alto Piquiri, Lo-
bato e Santa Inês somaram 
mais de 40% dos pagamen-
tos”, diz Gozer. Ainda as-
sim, os paranaenses devem 
fechar a safra 2019/2020 
com quase 41 milhões de 
toneladas de grãos, 13% a 
mais que na safra anterior, 
estima o Departamento de 

Economia Rural da Secreta-
ria de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento - Deral. 
 
Mercado

Em 2019, a Sancor Segu-
ros registrou faturamento de 
R$ 432 milhões, 27% maior 
que o exercício anterior. Atua, 
entre outros segmentos, no 
Agronegócio, produto que dá 
à companhia o terceiro lugar 
no ranking das maiores a aten-
der o setor agrícola.

“Somos muito compro-
missados com o produtor 
rural e ele, por sua vez, 
sabe que o seguro é uma 
importante ferramenta no 
trato do negócio do cam-
po. As soluções da Sancor, 
cada vez mais inovadores 
e completas e com cober-
tura para as diversas cul-
turas, são desenvolvidas 
atendendo às demandas 
deles.”, destaca Leandro 
Poretti, diretor geral da 
Sancor Seguros.

Bancos chineses registram superávit de liquidação cambial 
Os bancos comerciais da 

China registraram um supe-
rávit de liquidação cambial 
em 553,1 bilhões de iuanes 
(US$ 78,6 bilhões) nos pri-
meiros seis meses deste ano, 
informou nesta sexta-feira 
a Administração Estatal de 
Divisas (AED), o regulador 
de câmbio do país.

De acordo com os dados da 
pasta, as compras de divisas 
pelos bancos totalizaram 6,7 
trilhões de janeiro a junho, en-
quanto as vendas ficaram em 
6,15 trilhões de iuanes.

O valor de liquidação cam-
bial e vendas pelos bancos para 
clientes somou 5,7 trilhões de 
iuanes e 5,35 trilhões de iuanes, 

respectivamente, com um su-
perávit de liquidação em 349,4 
bilhões de iuanes. Somente em 
junho, os bancos comerciais re-
gistraram um superávit líquido 
de liquidação cambial em 6 bi-
lhões de yuans.

A agência Xinhua repor-
tou que os fluxos de capital 
transfronteiriço do país são 
estáveis em geral, e o mer-
cado cambial é basicamente 
equilibrado em oferta e de-
manda no primeiro semestre, 
disse Wang Chunying, vice-
diretora e porta-voz da AED.

PIB chinês

O crescimento de 3,2% 

da China no produto inter-
no bruto (PIB) no segundo 
trimestre mostra que a recu-
peração econômica ganhou 
ímpeto significativo nos úl-
timos dois meses, noticiou 
o The Wall Street Journal 
(WSJ).

“Como o Ocidente, e par-
ticularmente os EUA, con-
tinuam a se debater diante 
de uma pandemia mortal, a 
estratégia da China de blo-
queios draconianos precoces 
seguidos de estímulos mo-
destos em vez de esmaga-
dores parece estar pagando 
dividendos”, destacou a ma-
téria.

Os principais números 

econômicos da China são 
indicações de que a recupe-
ração do país, a qual estava 
inicialmente instável e de-
sigual, ganhou um ímpeto 
significativo nos últimos 
dois meses, segundo a re-
portagem “America Second? 
China’s Recovery Is Accele-
rating”.

Segundo os dados da Ad-
ministração Geral das Alfân-
degas divulgados na terça-
feira, o comércio exterior da 
China registrou um aumento 
de 5,1% em relação ao ano 
passado em junho, com as 
exportações subindo 4,3% 
e importações aumentando 
6,2%.

Viracopos pode ser relicitado no âmbito do PPI
O presidente Jair Bol-

sonaro assinou decreto 
que qualifica o Aeroporto 
Internacional de Viraco-
pos, localizado no muni-
cípio de Campinas (SP), 
para relicitação no âmbito 
do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI). O 
documento, assinado nesta 

quinta-feira (16), foi publi-
cado na edição dessa sexta-
feira do Diário Oficial da 
União.

De acordo com o decreto, 
o Ministério da Infraestrutu-
ra “submeterá ao Conselho 
do Programa de Parcerias 
de Investimentos a avalia-
ção quanto à possibilidade 

de transferência das dívidas 
adquiridas pela atual conces-
sionária junto aos financia-
dores para a nova concessio-
nária” no prazo de noventa 
dias, contado da data de pu-
blicação do decreto.

Em novembro de 2017, os 
acionistas da Concessionária 
Aeroportos Brasil Viraco-

pos (ABV), administradora 
do Aeroporto de Viracopos, 
autorizaram a diretoria a ini-
ciar o processo de devolução 
para que se fizesse a nova 
licitação e a concessão fosse 
passada para outro grupo. A 
empresa acumula dívidas e 
está em processo de recupe-
ração judicial.
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EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DE ACIONISTAS: Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES 
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 31 de julho de 2020, às 
11:00 hs, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na na Rua 
São José, n° 90, grupo 2.001 – Centro, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar 
sobre as seguinte Ordens do Dia:  (i) Tomar as Contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício; (iii)  Fixar a remuneração anual global 
da Administração. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual 
mínimo de participação no capital votante da Cia necessário à requisição 
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no artigo 
14° do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem 
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de 
procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei 
nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 14 de julho de 
2020. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com 
Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

Balanços patrimoniais 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$) Demonstrações do resultado 
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Leonardo Roberto Pereira dos Santos  - Diretor - CPF 218.498.438-80  | Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Ativo 531.486 568.209 652.052 707.079
Circulante 1.465 1.457 166.125 133.408
Caixa e equivalentes de caixa 3 1 1 2.203 2.856
Aplicações financeiras 4 2 2 11.327 9.228
Aplicações financeiras restritas 5 - - 1.609 -
Contas a receber de clientes 6 - - 117.842 83.407
Estoques 7 - - 1.571 1.546
Impostos e contribuições a recuperar 8.a 7 7 20.527 25.082
Partes relacionadas 9 - - - 6.000
Ativo não circulante mantido para 
venda 10 - - 3.000 -
Outros ativos circulantes 11.a 1.455 1.447 8.046 5.289
Não circulante 530.021 566.752 485.927 573.671
Contas a receber de clientes 6 - - 10.323 35.045
Partes relacionadas 9 5.982 5.982 7.150 1.100
Aplicações financeiras restritas 5 - - - 1.533
Impostos e contribuições a recuperar 8.a - - 5.965 9.682
Depósitos judiciais 20.c 11 11 8.446 6.550
I.R. e contribuição social diferidos 8.d - - 68.557 63.970
Outros ativos não circulantes 11.a - - 5.966 8.317
Investimentos 11 524.028 560.759 1.073 -
Imobilizado 12 - - 267.530 263.543
Intangível 13 - - 110.917 183.931
Passivo e do patrimônio líquido 531.486 568.209 652.052 707.079
Circulante 61.701 170.257 202.058 302.714
Empréstimos e financiamentos 14 - 170.096 32.432 189.837
Fornecedores 15 90 92 33.800 33.438
Outorgas a pagar 16 - - 6.357 6.579
Salários e encargos sociais 17 - - 9.262 8.375
Impostos e contribuições a recolher 8.b 45 29 29.213 26.738
Parcelamento de impostos 18 - - 4.086 645
Adiantamento de clientes 20 - - 11.122 13.739
Partes relacionadas 9 61.507 - 61.507 -
Aquisições a pagar 1.f/g - - 629 8.577
Outros passivos circulantes 10.b 59 40 13.650 14.786
Não circulante 512.890 425.215 493.099 431.628
Empréstimos e financiamentos 14 425.492 298.698 426.394 319.223
Parcelamento de impostos 18 - - 9.894 4.356
Provisão p/ perdas em investimentos 12 - - 1.581 447
Partes relacionadas 9 33.856 90.632 4.448 61.455
Provisão para contingências 19.a - - 18.794 14.262
Adiantamento de clientes 20 - - 20.628 25.782
I.R. e contribuição social diferidos 8.d 44.437 29.782 - -
Pis e Cofins diferidos 8.e 9.105 6.103 9.105 6.103
Outros passivos não circulantes 10.b - - 2.255 -
Patrimônio líquido (43.105) (27.263) (43.105) (27.263)
Capital social 21.a 543.448 543.448 543.448 543.448
Instrumentos patrimoniais 21.b 30.877 30.877 30.877 30.877
Reserva especial de ágio 21.c 3.023 3.023 3.023 3.023
Ajuste de avaliação patrimonial 21.d 10.359 10.359 10.359 10.359
Prejuízos acumulados (630.812) (614.970) (630.812) (614.970)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida 22 - - 337.712 288.851
Custo dos serviços prestados 23 - - (233.480) (202.443)
Lucro bruto - - 104.232 86.408
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 23 (191) (179) (46.838) (39.613)
Tributárias (3.003) (6.103) (7.980) (9.595)
Depreciações e amortizações - - (980) (469)
Resultado de equivalência 
patrimonial 11 (36.731) 35.534 (1.134) (289)
Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa 6 - - (5.259) (4.699)
Baixa de contas a receber 
incobráveis 9 - - - (4.401)
Provisão para redução ao valor 
recuperável 12 - - (68.382)
Outras receitas (despesas), 
líquidas - (1) (5.337) 3.887

(39.925) 29.251 (135.910) (55.179)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 25 99.855 131.241 73.037 135.082
Despesas financeiras 25 (61.117) (64.455) (50.185) (64.426)

Lucro (prejuízo) antes do I.R. e 
da contribuição social (1.187) 96.037 (8.826) 101.885

I.R. e contribuição social
Corrente 8.c - - (10.712) (5.848)
Diferido 8.c (14.655) (29.782) 3.696 (29.782)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (15.842) 66.255 (15.842) 66.255

Controladora e Consolidado
2019 2018

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (15.842) 66.255
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (15.842) 66.255

Capital 
social

Instru-
mentos 

patrimo-
niais - de-
bêntures 
conversí-

veis

Reser-
vas de 
capital 

- ágio na 
emissão 
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Prejuízos 
acumula-

dos Total
Saldos em 01/01/2018 543.448 30.877 3.023 10.359 (681.225) (93.518)
Lucro líquido do 
exercício - - - - 66.255 66.255
Saldos em 31/12/2018 543.448 30.877 3.023 10.359 (614.970) (27.263)
Prejuízo do exercício - - - - (15.842) (15.842)
Saldos em 31/12/2019 543.448 30.877 3.023 10.359 (630.812) (43.105)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais (4.731) (4.897) 65.567 68.708
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (15.842) 66.255 (15.842) 66.255
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):
Resultado de equivalência patrimonial 36.731 (35.534) 1.134 289
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - - 5.259 4.699
Provisão para contingências - - 4.532 (1.529)
Instrumentos financeiros 
  mensurados ao valor justo (36.057) (131.239) (36.057) (131.239)
Ajuste a valor presente sobre instrumentos 
financeiros (28.517) - - -
I.R. de contribuíção social diferidos 14.655 29.782 (3.696) 29.782
PIS e COFINS diferidos 3.002 6.103 3.002 6.103
Depreciações e amortizações - - 52.302 33.979
Juros provisionados 56.554 60.503 36.267 53.886
Descontos obtidos (35.281) - (35.281) -
Apropriação de custos p/ emissão das 
debêntures - - - 2.589
Baixa de contas a receber incobráveis - - - 4.401
Provisão para redução ao valor recuperável - - 68.382 -
Baixa de ICMS a recuperar - - 3.547 -
Outros - - 3.601 -
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes - - (14.972) (19.751)
Estoques - - (25) 127
Impostos a recuperar - 16 4.725 1.688
Depósitos judiciais e cauções - 2 (1.896) 163
Outros (8) (881) (4.007) 6.921
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (2) 92 (1.495) (398)
Outorgas a pagar - - (222) 1.699
Salários e encargos sociais - - 887 1.498
Impostos e contribuições a recolher 16 - 13.672 5.976
Juros pagos - - (11.598) (8.784)
Adiantamentos de clientes - - (7.771) 9.400
Outros 18 4 1.119 954
Fluxos de caixa das atividades de investimento - (1) (37.098) (37.952)
Adiantamento para futuro aumento de capital - - (1.073) -
Aquisições de imobilizado e intangível - - (33.850) (37.674)
Aplicação financeira - (1) (2.099) (349)
Aplicação financeira restrita - - (76) 71
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 4.731 4.897 (29.122) (29.480)
Empréstimos e financiamentos pagos - - (22.515) (19.670)
Partes relacionadas 4.731 4.897 3.559 7.620
Parcelamento de impostos - - (2.218) (2.712)
Aquisições a pagar - - (7.948) (14.718)
Aumento (redução) no caixa e  
  equivalentes de caixa - (1) (653) 1.276
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 1 2 2.856 1.580
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 1 1 2.203 2.856
Variação no saldo de caixa e  
  equivalentes de caixa - (1) (653) 1.276As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Governo edita MP com nova 
linha de crédito para PMEs
Programa 
complementa 
medidas de 
combate aos efeitos 
da Covid-19 

A Medida Provisória 
992/20 cria o programa Ca-
pital de Giro para Preserva-
ção de Empresas (CGPE), 
uma linha de crédito com 
vigência até o final do ano 
destinada a microempresas 
e empresas com faturamen-
to de até R$ 300 milhões 
por ano. Os recursos sairão 
de bancos e outras institui-
ções financeiras que aderi-
rem ao CGPE. A MP deixa 
claro que o novo programa 
não contará com recursos 
públicos.

Caberá ao Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) de-
finir as condições gerais da 
nova linha, como prazos e 
distribuição dos recursos por 
porte das empresas. Em ju-
nho, o Banco Central (BC), 
que vinha estudando a medi-
da, informou que os emprés-
timos terão prazo mínimo de 
três anos, com carência de 
seis meses.

Como estímulo à par-
ticipação dos bancos no 
programa, a MP concede 
um benefício fiscal às ins-

tituições financeiras: elas 
poderão apurar, de 2021 a 
2025, crédito presumido 
sobre os valores desembol-
sados no âmbito do CGPE 
e sobre certas provisões 
que os bancos são obriga-
das a manter em caixa para 
cobrir eventuais despesas 
futuras. Essas provisões 
somam cerca de R$ 120 bi-
lhões, segundo nota divul-
gada pelo BC, e poderão 
ser canalizadas agora para 
o capital de giro dos peque-
nos empreendimentos.

O crédito presumido in-
cidirá sobre o Imposto de 
Renda e a Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). Os bancos poderão 
pedir ressarcimento dos tri-
butos, que poderá ser em es-
pécie ou em títulos da dívida 
pública mobiliária federal, a 
critério do ministro da Eco-
nomia.

O BC afirmou que o pro-
grama complementa medi-
das anteriores de combate 
aos efeitos econômicos da 
Covid-19 sobre os pequenos 
empreendimentos (como as 
MPs 944/20 e 975/20). Des-
de o início da pandemia, o 
governo vem encontrando 
dificuldade para estimular o 
crédito às pequenas e médias 
empresas.

Imóvel

Segundo aAgência Câ-
mara de NotíciasA MP 

992 traz outras medidas 
de apoio ao crédito ban-
cário que também vinham 
sendo analisadas pelo BC. 
O texto permite que um 
imóvel seja oferecido em 
garantia para mais de uma 
operação de crédito. As no-
vas operações deverão ser 
contratadas com o mesmo 
credor da operação origi-
nal, desde que ele concor-
de. A regra foi incluída na 
Lei 13.476/17, que trata da 
constituição de garantias 
em operações realizadas no 
mercado financeiro.

O compartilhamento da 
alienação fiduciária deve-
rá ser averbado em cartó-
rio de registro de imóveis. 
O texto estabelece que a 
liquidação antecipada de 
uma das operações não 
obriga o devedor a liqui-
dar as demais.

Para proteger o credor, a 
MP determina que será exi-
gível a totalidade da dívida 
em caso de inadimplência ou 
despejo do devedor do imó-
vel.

O BC afirmou em nota 
que a vantagem do com-
partilhamento da alienação 
fiduciária é que “devido 
à qualidade desta moda-
lidade de garantia, as no-
vas operações tendem a 
ser contratadas em prazos 
e juros mais favoráveis ao 
tomador, se comparadas a 
outras modalidades de cré-
dito sem garantia”.

Orçamento de guerra

O último ponto da MP 
992 dispensa as empresas 
que venderem títulos priva-
dos para o BC de apresentar 
certidões negativas de regu-
laridade com o poder públi-
co.

A possibilidade de o BC 
comprar títulos privados foi 
criada pela Emenda Cons-
titucional 106, conhecida 
como emenda do orçamen-
to de guerra. Os títulos são 
comprados em mercado se-
cundário, e não diretamente 
das empresas.

O BC afirmou que a dis-
pensa de apresentação de 
documentos comprobató-
rios visa dar efetividade e 
agilidade à realização das 
operações, “voltadas ao 
pronto enfrentamento da 
calamidade pública nacio-
nal, e de seus impactos no 
sistema econômico, em be-
nefício do setor produtivo 
real, do emprego e da renda 
do trabalhador.”

A medida provisória, 
publicada no Diário Ofi-
cial nesta quinta-feira (16), 
poderá receber emendas de 
deputados e senadores até o 
dia 20 (segunda-feira). De-
pois, a MP 992 será anali-
sada no Plenário da Câma-
ra, conforme o rito sumário 
de tramitação definido pelo 
Congresso Nacional duran-
te o período de calamidade 
pública.

Mourão defende  
novo imposto sobre 
transações eletrônicas

O vice-presidente Ha-
milton Mourão disse nesta 
sexta-feira, em entrevista 
à rádio Gaúcha, considerar 
“justo” um novo imposto 
sobre transações eletrônicas 
para que haja condições de 
desonerar a folha de paga-
mento.

A possibilidade de taxar 
o comércio eletrônico foi 
citada pelo ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes. Ele 
disse que o governo preten-
de incluir na reforma tribu-
tária, que será enviada ao 
Congresso Nacional, a cria-
ção de um imposto de 0,2% 
sobre transações eletrônicas.

Segundo Guedes, o im-
posto também poderia aju-
dar a financiar o programa 
Renda Brasil, que deverá 
substituir o Bolsa Família. 
De acordo com o ministro, 
a intenção é ampliar a base 
de cobrança, ou seja, a varie-
dade de locais onde os im-
postos incidem. Com isso, 
disse Guedes, seria possível 
reduzir a cobrança que recai 
sobre outras bases, como a 
folha de pagamentos.

Questionado sobre o 
tema, Mourão disse que, 
com a desoneração da fo-
lha de pagamento, “haveria 
uma oportunidade muito 
maior da criação de empre-
gos formais”. Ele ressaltou 
que a discussão e a decisão 
cabem ao Congresso Na-
cional.

Para o vice-presidente, a 
possível criação do tributo, 
nos moldes da antiga CPMF, 
precisa ter uma compensa-
ção clara. “Eu acho que tem 
que ficar muito claro e não 

simplesmente criar um im-
posto por criar um imposto. 
Vejo que hoje a discussão 
está centrada em cima da 
desoneração. Então, eu acho 
justo”, disse.

“Não abrangeria todo 
tipo de transações. Hoje 
nós temos uma série de 
transações eletrônicas que 
são feitas e que não pa-
gam tributo. Então nós te-
mos que arrumar um jeito 
de tributar isso daí. Vamos 
lembrar que o nosso siste-
ma tributário atual tem uma 
evasão, sonegação, de mais 
de R$ 400 bilhões. Isso é 
muito dinheiro”, acrescen-
tou o vice-presidente.

Conforme o G1, pouco 
depois da entrevista, na saída 
do gabinete, ele voltou a falar 
sobre o assunto. “Um imposto 
dessa natureza, para ser cria-
do, tem que ser para compen-
sar outros que serão abolidos. 
Se discute bastante a questão 
da desoneração da folha, que, 
em tese, gera emprego formal, 
que é o que a gente precisa, 
mas tem que compensar arre-
cadação na outra ponta, disse 
a jornalistas.

Para Mourão, outra des-
tinação do eventual imposto 
pode ser o aprimoramento de 
programas de transferência 
de renda para camadas mais 
pobres da população.

“Eu ainda vejo mais além, 
que um imposto dessa natu-
reza pode ser também uti-
lizado para reforçar o pro-
grama de renda mínima, o 
Renda Brasil, que vem sen-
do montado aqui pelo gover-
no”, declarou o vice.
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