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‘Troco uma máscara 

por um alimento’
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Delfim: ‘Criar 
renda mínima é 
obrigação moral 
do Estado’
Ex-ministro afirma que país não pode  
mais ignorar 38 milhões de ‘invisíveis’

Ex-ministro da Fazenda entre 
1967 e 1974, Delfim Netto disse 
que o governo tem obrigação mo-
ral de manter uma renda mínima 
para a população que vive em si-
tuação precária. “No fundo, essa 
pandemia nos levou a descobrir 38 
milhões de invisíveis. Não existem 
mais condições morais de ignorá-
-los”, ressaltou. Delfim foi o entre-
vistado do Poder em Foco na noite 
de domingo, no SBT. 

O economista defendeu a cria-
ção de uma política de renda de 
solidariedade, que ajude os benefi-
ciários a sair da situação de vulne-
rabilidade. “Vamos ter que produ-
zir um programa inteligente, para 
que essas pessoas possam procurar 
a própria cidadania. Quer dizer, não 
será uma esmola”, afirmou. 

Delfim elogiou o desempenho 
do ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. “Eu acho que o Paulo 
está se comportando bastante bem. 
Ele é inteligente, na verdade é um 
grande sonhador que expõe as suas 
ideias com grande clareza”. Mas 
reprovou a ideia de criar um tributo 

sobre transações digitais. “Esse é 
um imposto ruim mesmo. Em prin-
cípio, o imposto tem que ser sobre 
valor adicionado” explicou. 

Delfim Netto, 92 anos, também 
foi ministro do Planejamento e da 
Agricultura. Esteve no governo entre 
1967 e 1985. Ele foi deputado fede-
ral por cinco mandatos, inclusive na 
Assembleia Nacional Constituinte. 
Na conversa, ele falou ainda sobre 
como está atravessando o isolamento 
social e conta que descobriu com o 
isolamento social que perdeu tempo 
e dinheiro nos últimos anos, porque 
poderia ter adotado as plataformas 
digitais antes.

“Hoje eu aprendi. Você não preci-
sa mais ir para o escritório. E fico me 
recriminando de como eu fui burro, 
nós podíamos estar fazendo isso já 
faz uns 10 anos. Não precisava com-
prar uma casa. Os custos melhoram 
dramaticamente. A eficiência do 
sistema econômico vai melhorar 
dramaticamente. Nós aprendemos 
que esse negócio aqui é um grande 
produtor de alegria, de tristeza e de 
produtividade” concluiu.

Superávit da balança cresce apesar 
de queda nas vendas industriais

Proposta 
tributária do 
governo ‘quebra 
a classe média’

O Ministério da Economia pro-
mete enviar nesta terça-feira uma 
parte do projeto que pretende re-
formar a tributação no Brasil. A 
primeira medida seria unificar 
PIS e Cofins com uma alíquota de 
12%. Se confirmada, a proposta 
tem tudo para criar polêmica.

O presidente nacional da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz, disse 
à Folha de São Paulo que o pro-
jeto quer tirar da classe média 
para dar aos ricos. “O modelo que 
ele [Guedes] está apresentando 
aí quebra a classe média brasi-
leira”, afirmou Santa Cruz, que 
acrescentou que os escritórios de 
advocacia terão a tributação do-
brada. “A reconstrução do país 
exige que a gente use os impostos 
com mais inteligência, mas não se 
aumente carga tributária. É matar 
ainda mais aquele que já está qua-
se morto. Vai asfixiar ainda mais 
a pessoa.”

A equipe econômica quer apre-
sentar em 15 dias o conjunto res-
tante da reforma tributária, que 
envolverá para pessoas físicas a 
diminuição das deduções possí-
veis no Imposto de Renda, mas 
também das alíquotas de tributa-
ção. A informação foi dada por 
Guilherme Afif, secretário espe-
cial do Ministério da Economia.

No Parlamento, foram apre-
sentadas em 2019 duas propostas 
de emenda à Constituição (PEC) 
com objetivo de aperfeiçoar o 
Sistema Tributário Nacional 
(STN). A PEC 110/2019, do Se-
nado, e a PEC 45/2019, da Câ-
mara, começaram a ser mais de-
batidas no início deste ano, com 
a criação da Comissão Mista da 
Reforma Tributária. Entretanto, 
o colegiado teve suas reuniões 
interrompidas devido à pande-
mia de Covid-19.

As propostas preveem a uni-
ficação de diversos tributos que 
incidem sobre bens e serviços 
no Imposto sobre Valor Agrega-
do (IVA). A ideia é simplificar a 
cobrança, diminuir a incidência 
sobre o consumo e uniformizar a 
taxação em todo o país.

Em entrevista à Agência Se-
nado nesta segunda-feira, a líder 
do Cidadania, senadora Eliziane 
Gama (MA), acredita ser difícil 
Câmara e Senado votarem a re-
forma tributária em meio à pan-
demia.

Bolsa precisa subir 15% para retornar 
a nível recorde atingido em janeiro

Macron: ‘Espírito de compromisso’

Europa fecha acordo para pacote 
de recuperação de € 750 bilhões

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 1,759 
bilhão e corrente de comércio de 
US$ 6,812 bilhões na terceira se-
mana de julho de 2020. As expor-
tações alcançaram o valor de US$ 
4,286 bilhões, e as importações, de 
US$ 2,527 bilhões. No ano, as ex-
portações totalizam US$ 112,863 
bilhões, e as importações, US$ 
85,868 bilhões, com saldo positivo 
de US$ 26,996 bilhões e corrente 
de comércio de US$ 198,731 bi-
lhões.

O saldo positivo no mês, até a 
terceira semana, foi garantido pela 
agropecuária, com alta de 19,2% na 
média diária de vendas em relação 
a 2019. Houve diminuição nas ven-
das na Indústria Extrativa (-0,2%) 
e forte queda na de produtos da In-
dústria de Transformação (-10,9%). 
A retração média das vendas foi de 
2,2%.

Em relação aos produtos da In-

dústria de Transformação, a queda 
nas exportações foi puxada, prin-
cipalmente, por carnes de aves e 
suas miudezas comestíveis, fres-
cas, refrigeradas ou congeladas ( 
-26,6%); Produtos semi-acabados, 
lingotes e outras formas primárias 
de ferro ou aço ( -44,2%); Veí-
culos automóveis de passageiros 
( -43,8%); Instalações e equipa-
mentos de engenharia civil e cons-
trutores, e suas partes ( -65,0%) e 
Obras de ferro ou aço e outros ar-
tigos de metais comuns ( -67,4%).

Nas importações, a média diária 
até a terceira semana de julho de 
2020 (US$ 497,78 milhões) ficou 
35,5% abaixo da média de julho 
do ano passado (US$ 772,15 mi-
lhões). Nesse comparativo, caíram 
os gastos, principalmente, com 
Agropecuária (-15,2%), Indústria 
Extrativa (-54,9%) e com produ-
tos da Indústria de Transformação 
(-34,3%).

O Ibovespa fechou acima dos 
104 mil pontos nesta segunda-fei-
ra. O indicador está no maior nível 
desde 4 de março, quando tinha fe-
chado aos 107.224 pontos. Em 23 
de janeiro, o Ibovespa atingiu o re-
code de 119.528 pontos.

Ações de varejo e de telecomu-
nicações lideraram as altas. A Bol-
sa brasileira seguiu a tendência das 
norte-americanas, onde as especu-
lações em torno de uma vacina con-
tra a Covid-19 dominaram o dia.

Também no radar dos merca-
dos esteve proposta apresenta-
da a líderes da União Europeia 
para um pacote de recuperação 
econômica do bloco no âmbi-
to da pandemia que inclui 390 
bilhões de euros em subsídios 
e 360 bilhões de euros em em-
préstimos.

O dólar começou a semana em 
queda ante o real. O dólar comer-
cial à vista caiu 0,75%, fechando 
em R$ 5,342 reais na venda.

A reunião de cúpula dos chefes 
de governo dos países que for-
mam a União Europeia chegou 
a um acordo sobre um fundo de 
recuperação das economias mais 
abaladas pela crise da Covid-19. 
Detalhes ainda eram discutidos 
na noite desta segunda-feira em 
Bruxelas, antes da divulgação do 
comunicado final.

Os líderes da UE mudaram de 
posição na noite desta segunda-
-feira após duras negociações no 
finad el semana. Foi alcançado 
um acordo histórico sobre os 
planos de gastos de longo prazo 
do bloco e um fundo de recupe-
ração de pandemia de € 750 bi-
lhões.

Um novo “espírito de com-
promisso” foi encontrado, disse 
o presidente da França, Emma-
nuel Macron. A confiança foi 
renovada por uma nova proposta 
do presidente do conselho euro-

peu, Charles Michel: a UE pa-
garia € 390 bilhões em doações 
não reembolsáveis para os países 
mais atingidos e € 360 bilhões 
em empréstimos. O dinheiro se-
ria levantado através de dívidas 
emitidas em conjunto.

A principal oposição ao acor-
do veio da Holanda, Áustria, Di-
namarca e Suécia. “Percebemos 
que existem grandes problemas 
no sul e queremos ajudá-los tam-
bém. Isso é uma boa notícia”, 
disse o primeiro-ministro holan-
dês, Mark Rutte.

O primeiro-ministro de Por-
tugal, António Costa, acreditava 
no acordo sobre o plano de recu-
peração ainda na segunda-feira. 
“Se não o fizermos, acho que 
será uma péssima notícia para a 
Europa, um péssimo sinal para 
todos os agentes econômicos e 
para os europeus”, disse ao che-
gar a Bruxelas.

Wikipedia

Valter Campanato /ABr
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Em tempos de pandemia pelo novo 
coronavírus, a foto da menina Júlia, 9, 
aluna de um Ciep (Centro Integrado 
de Educação Pública), em um sinal 
de trânsito na Zona Oeste da cidade 
do Rio de Janeiro usando uma prote-
ção e segurando um papelão com os 
dizeres: “Troco uma máscara por um 
alimento” viralizou nas redes sociais. 
Sem aula, por causa da quarentena, a 
cena comovente me trouxe à lembran-
ça de que esse projeto de educação, 
criado pelo professor Darcy Ribeiro, 
saído da prancheta do arquiteto Oscar 
Niemeyer e construído pelo governa-
dor Leonel Brizola, foi criado há 35 
anos.

Recentemente, apresentei um 
projeto de lei para que os estu-
dantes do Estado do Rio Grande 
do Sul recebessem aulas através 
da TV pública, durante o confi-
namento social. As nossas escolas 
estaduais estão despreparadas, de-
pendem de cada professor, que não 
têm condições de resolver esse 
problema, afinal, ganham muito 

pouco e ainda estão com os salá-
rios parcelados.

Tem muito professor endivi-
dado, deprimido, doente, e não 
pode resolver um problema que é 
do sistema público de educação, 
que deveria estar extremamente 
preocupado com essas crianças. E 
muitos alunos não têm celular, e, 
quando têm, são muito precários, 
e também não têm internet.

Em uma situação dessa, de extrema 
necessidade, poderiam ser firmadas 

parcerias público-privada, as opera-
doras liberariam o wi-fi, e empresas 
doariam aparelhos celulares e outras 
tecnologias, para ajudar as escolas.

Pode parecer uma utopia! Mas 
mirem-se no exemplo de Leo-
nel de Moura Brizola, que, como 
poucos, acreditava no poder de 
transformação da sociedade pela 
educação pública. Quando prefei-
to de Porto Alegre e governador do 
Rio Grande do Sul, nos anos 1950, 
construiu 6.300 escolas. No Rio, 
construiu 500 Cieps, e por isso foi 
muito criticado, de que os custos 
dessas escolas de ensino integral 
eram elevados, e que a manuten-
ção custava outros tantos.

Mas Brizola, ele não desistia: 
“Cara, é a ignorância”, dizia, com sua 
fala carregada pelo sotaque do Sul. 
Frasista espirituoso, pregou a Educa-
ção como política de Estado: “Direi-
tos iguais para todos, privilégios só 
para as crianças”. “Dos Cieps hão de 
sair aqueles homens e mulheres que 
irão fazer pelo povo brasileiro tudo 

aquilo que nós não conseguimos ou 
não tivemos coragem de fazer.”

E ele não desistia em sua in-
cansável cruzada nacional pela 
Educação: “Se deixássemos de pa-
gar os juros da dívida externa por 
apenas dois anos, todas as crianças 
brasileiras poderiam estar estudan-
do num Ciep.”

Portanto, se sucessivos governos 
não tivessem abandonado os Cieps, 
poderíamos ter salvado crianças da 
marginalidade e formado doutores, 
professores, cientistas. Talvez, a 
franzina Julia – um símbolo da nos-
sa educação sucateada – estivesse 
recebendo suas refeições e um en-
sino remoto de qualidade, pois esse 
era o espírito do projeto e o sonho 
que o meu avô, Leonel, gostaria de 
ter deixado para todas as crianças do 
Brasil.

q  Juliana Brizola
Deputada estadual, é líder  

do PDT na Assembleia Legislativa  
do RS (Alers).

As oportunidades de crescimento 
econômico para a economia flumi-
nense foram se reduzindo ao longo 
dos últimos anos. Na medida em que 
a estrutura produtiva do estado foi 
se encolhendo e tornando-se menos 
diversificada, a economia terminou 
dependente de poucos setores. O re-
sultado foi um crescimento econô-
mico abaixo da média nacional que, 
mesmo nos melhores anos, não foi 
capaz de gerar um nível de empre-
go e renda que permitisse gerar um 
novo ciclo sustentável de desenvol-
vimento econômico.

A necessidade de buscar um 
novo caminho para a economia 
do Estado do Rio de Janeiro de-
manda uma análise sobre quais 
seriam suas potencialidades eco-
nômicas. Quais áreas se mostram 
com maior perspectiva de cres-
cer de forma a contribuir para 
dar maior resiliência econômica 
regional ao estado. Um dos seto-
res mais proeminentes e promis-
sores está relacionado à chamada 
Economia do Mar.

Devido a sua complexidade e à 
diversidade de setores que a com-
põe, ainda não existe um consenso 
sobre como definir a Economia do 
Mar. Segundo a OCDE, a Econo-
mia do Mar pode ser compreendida 
como a soma das atividades eco-
nômicas (industriais, comerciais, 
de pesquisa científica e tecnológi-
ca, governamentais etc.) que têm 
o ambiente aquático como base ou 
interesse, juntamente com os ativos 
econômicos, bens e serviços perten-
centes aos respectivos ecossistemas.

Nos últimos anos vários países 
passaram a reconhecer a importân-
cia das atividades relacionadas ao 
mar para seu desenvolvimento eco-
nômico. Na Europa, a economia do 
mar responde por 2,2% do total de 
empregos, algo em torno de 4,26 
milhões de empregos e por 1,5% 
do total do valor adicionado bruto, 
montante próximo a € 240 milhões. 
Países como Portugal, Espanha e 
França possuem instituições públi-
cas e privadas de fomento às ativi-
dades marítimas, criação de clus-
ters oceânicos e fazem um esforço 
de pesquisa e desenvolvimento de 

inovações para fomentar os setores 
ligados ao mar.

Os países asiáticos, que pos-
suem longa tradição em ativi-
dades marítimas, também estão 
criando projetos de desenvol-
vimento voltados às atividades 
econômicas do mar. Na Coreia 
do Sul, segundo o Korean Ocean 
Institute (2019), a economia do 
mar representou 2,5% do total do 
Valor Adicionado Bruto da eco-
nomia em 2015. Já na China, o 
produto oceânico bruto calcula-
do pelo Ministério dos Recursos 
Naturais representou  9% do PIB 
(2019), num montante ao aproxi-
mado de US$ 1,26 trilhão.

Por fim, nos Estados Unidos a 
economia do mar representou em 
2018 um montante total de US$ 372 
bilhões e empregou pouco mais de 
2,2 milhões de pessoas. É tratado 
como prioridade no esforço norte-
-americano de reindustrialização de 
sua economia.

Apesar de grande parte da eco-
nomia brasileira se beneficiar do 
produto e emprego gerados pelo 
oceano, não existe no país ainda um 
esforço sistemático para mensurar a 
participação que as atividades rela-
cionadas ao mar têm na composição 
do produto. Em uma estimativa re-
alizada para o ano de 2015, a eco-
nomia do mar representou quase um 
quinto do PIB brasileiro, gerando 
um montante de R$ 1,1 trilhão, e 
empregou aproximadamente 19 mi-
lhões de pessoas.

A economia fluminense já possui 
vários de seus principais setores li-
gados ao mar. O setor de Óleo e Gás 
é o mais conhecido. O estado possui 
as maiores reservas de do país. Em 
2019, os campos de Lula e Búzios 
foram responsáveis por 71% da pro-
dução nacional. Nos campos marí-
timos foram produzidos respectiva-
mente 96,3% e 81,4% do petróleo e 
do gás natural nacionais.

Outro setor importante é o da 
pesca. Segundo a Fundação Insti-
tuto de Pesca do Estado do Rio de 
Janeiro (Fiperj), o estado abriga o 
segundo maior mercado consumi-
dor de pescado do país. Em 2018, 
a produção fluminense foi de 27,17 

mil toneladas. Deste total, pouco 
mais de 70% foi resultado de ativi-
dades pesqueiras industriais, e 30%, 
da pesca artesanal.

Ao redor do mundo o setor que 
gera o maior montante de renda e 
emprega o maior volume de pes-
soas é o do turismo costeiro. Ele 
representa 26% do valor adiciona-
do da economia do mar na União 
Europeia, o equivalente a € 183 
bilhões. Emprega ao redor de 2,3 
milhões de pessoas. Nos Estados 
Unidos ele movimentou US$ 143 
bilhões em 2018. Ele envolve a 
acomodação em hotéis e pousadas 
costeiras, cruzeiros, bares e res-
taurantes, atividades de recreação 
e lazer etc.

A despeito de ser conhecido por 
usa beleza natural e sua cultura ser 
muito conhecida ao redor do mun-
do, o Brasil não possui um setor de 
turismo muito desenvolvido e pos-
sui ainda um potencial muito grande 
para ser explorado. Mesmo assim, o 
setor gerou um faturamento da or-
dem de R$ 238,6 milhões, em 2019. 
O número de pessoas empregadas 
chegou próximo dos 2,9 milhões de 
pessoas (CNC, 2020).

O Rio de Janeiro é o destino mais 
procurado para o turismo de lazer do 
país, incluindo turistas nacionais e 
internacionais. Pode-se afirmar que 
sua grande maioria é atraída pelas 
atrações oferecidas pelo seu litoral. 
Os hotéis a beira mar da cidade do 
Rio de Janeiro preenchem a maior 
parte da rede hoteleira, mas também 
as cidades da Região dos lagos e da 
Costa Verde são muito procuradas 
pelos turistas.

 No que tange à necessidade de 
estimular o crescimento da econo-
mia fluminense, talvez o setor mais 

significativo seja o da indústria 
naval. A atividade de construção, 
manutenção e reparação de embar-
cações tem uma capacidade gran-
de de geração de valor adicionado 
e de geração de empregos. Depois 
de viver um período de grande cres-
cimento entre 2004 e 2014, quan-
do setor cresceu em média 19,5% 
ao ano (Ipea), hoje encontra-se em 
crise. Segundo o Sinaval, no fim 
de 2014 os estaleiros fluminenses 
empregavam pouco mais de 80 mil 
pessoas. Este montante está reduzi-
do a 3 mil nos dias de hoje.

A diversificação da estrutura pro-
dutiva fluminense na direção de sua 
reindustrialização é condição sine 
qua non para que a economia do 
estado consiga iniciar um processo 
de desenvolvimento sustentável de 
longo prazo. Se alguns destes seto-
res não escaparam da crise gerada 
pela Covid-19, alguns deles conse-
guirão se recuperar rapidamente.

Segundo a OCDE, as atividades 
ligadas a pesca, indústria naval e, 
principalmente, turismo, levarão 
algum tempo para se recuperarem. 
Porém, o transporte marítimo e 
atividades portuárias, junto com 
a exploração de recursos mari-
nhos não-vivos, deverão sair mais 
prontamente da crise. Além disso, 
atividades promissoras ligadas a 
biotecnologia, energia renovável, 
biomedicina e pesquisa e desenvol-
vimento oceânicos, poderão ofere-
cer grandes oportunidades de inves-
timento.

Projetos de investimento que 
envolvam atividades econômicas 
ligadas ao oceano podem servir de 
catapulta para relançar a economia 
fluminense no período pós-pande-
mia. Sabendo-se direcionar os re-
cursos e investimentos para ativi-
dades mais produtivas e que gerem 
mais renda, a economia do mar será 
fundamental para iniciar um novo 
ciclo de desenvolvimento no estado.

q  Alexandre Freitas
Doutor em Economia/Pesquisador do 

PPGER-UFRRJ.

q  Isabela Marques
Mestranda PPGER/UFRRJ.

Em estimativa de 
2015, a economia 
marítima representou 
quase um quinto do 
PIB brasileiro

Mirem-se em 
Brizola, que 
acreditava no poder 
de transformação 
da sociedade pela 
educação

Crise econômica do Rio de Janeiro: a saída pelo mar Debater o 
Rio, tarefa 
urgente

Talvez o maior desafio das 
elites da segunda unidade da fe-
deração brasileira, na atualidade, 
seja incentivar o “animal spirit 
empresarial” e o poder de pla-
nejamento das agências estatais 
para reativar o investimento nas 
cadeias produtivas industriais, 
agrícolas e de serviços, como 
forma de fomentar a retomada 
do emprego e da renda, através 
da recuperação do dinamismo 
econômico, tão necessário nes-
tes tempos de superação de uma 
crise sanitária que impressiona 
pela intensidade e capacidade de 
travar o setor produtivo nacional 
e internacional.

Numa simples observação da 
cadeia de fornecedores da Pe-
trobras, constata-se que aproxi-
madamente 80% das unidades 
empresariais situam-se fora da 
economia fluminense, ou no 
exterior. Outra questão impor-
tante refere-se ao complexo da 
Saúde Pública, onde a existên-
cia de quadros técnicos e insti-
tuições de excelência colocam o 
Rio como berço natural para o 
fortalecimento dessa importan-
te cadeia produtiva, crucial no 
período pós-pandemia. Poucos 
estados possuem tanto capital 
humano altamente qualificado 
quanto nossos centros de pes-
quisa, incluindo o interior flumi-
nense.

No caso específico da frágil 
estrutura fiscal do Estado e dos 
92 municípios, cabe enfrentar 
grupos organizados que captu-
ram o fundo público, através de 
renúncias e subsídios fiscais e 
estrutura de tributação fortemen-
te regressiva (recaindo sobre as 
famílias mais pobres). Diante 
da concentração da terra rural e 
urbana e dos ganhos de setores 
rentistas, surge uma extraordi-
nária janela de oportunidades 
para recapitalizar os agentes res-
ponsáveis por políticas públicas 
cruciais como saúde, educação e 
cultura.

Na dimensão espacial, este 
Estado de pequena dimensão 
territorial pode superar o rela-
tivo isolamento da capital sím-
bolo internacional, em relação 
às demais regiões interioranas, 
fortalecendo vocações e des-
centralizando a abrangência e o 
espraiamento dos investimentos 
em mobilidade das populações 
rurais mediante, por exemplo, a 
modernização de estradas vici-
nais, o acesso a pontos de cultu-
ra e o incremento do ensino on-
line das universidades de ponta 
presentes na cidade do Rio de 
Janeiro.

Com tantas autoridades ca-
riocas no centro do poder em 
Brasília, o esforço coletivo da 
sociedade fluminense, auxilia-
do por uma verdadeira priori-
dade aos reclamos da maioria 
da população, pode tirar o es-
tado do noticiário policial, su-
perar o impasse político e ca-
minhar para uma retomada do 
desenvolvimento socialmente 
inclusivo. Alvíssaras!

q  Ranulfo Vidigal
Economista.

‘Troco uma máscara por um alimento’
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Turismo do Brasil em  
queda, diz Fórum Mundial

A crise trazida pela pandemia acertou em cheio o setor 
de turismo. Na América Latina e Caribe, o Conselho 
Mundial de Viagens e Turismo estima que a indústria é 
responsável por 10,2% do PIB. Em abril, o Conselho es-
timou que a região poderia perder US$ 110,2 bilhões em 
viagem e turismo (T&T) devido à crise, o que representa 
uma queda de mais de 30% no PIB de T&T, comparado 
a 2019.

No ano passado, antes da Covid-19, de 21 países da 
América Latina e Caribe cobertos em relatório do Fórum 
Econômico Mundial, 12 aumentaram a competitividade 
em viagem e turismo (T&T) desde 2017. O México con-
tinua sendo o líder na região e passou a figurar entre os 
20 primeiros colocados globalmente pela primeira vez 
desde o início do relatório. O país melhorou 3 posições 
no mundo desde o ranking de 2017.

O Brasil, segundo na região, foi na contramão: caiu 
5 posições globalmente, para a 32ª posição. Vale ressal-
tar que o discurso do Governo Bolsonaro é o de retomar 
a “credibilidade” do país. E vem um ranking do Fórum 
Econômico Mundial, modelo para Guedes e cia., mostrar 
que o resultado foi exatamente o contrário.

Não dá para culpa apenas o inglês de cursinho online 
do presidente da Embratur. O conjunto de atitudes do 
governo, que vão do meio ambiente às relações exter-
nas, têm o papel central. A inoperância e amadorismo, 
também. Além disso, o aumento da pobreza causado 
pela política econômica fundamentalista afasta viajantes. 
Conforme comprovado em inglês, dito pelos ídolos do 
financismo.

Com o negacionismo da Covid-19, a tendência é pio-
rar. De acordo com Christoph Wolff, diretor de mobili-
dade do Fórum Econômico Mundial, a Europa e outros 
países com recursos de saúde mais abundantes são mais 
propensos a conter e gerenciar casos de coronavírus do 
que outros países com recursos de saúde menos desen-
volvidos, o que pode acelerar a reabertura segura de 
seu setor turístico. Atualmente, os números de leitos em 
hospitais da América Latina e Caribe são especialmente 
baixos, com 42% menos leitos em comparação com a 
média global, o que tem dificultado muito a capacidade 
de reabertura da região, na avaliação de Wolff. Além 
disso, as partes envolvidas devem reconhecer a neces-
sidade de considerar a sustentabilidade ambiental e so-
cioeconômica em suas tomadas de decisão.

Economia popular
Nesta quinta, às 10h será lançado o Plano de Recu-

peração da Economia Popular, em audiência pública na 
Câmara de Belo Horizonte. A proposta, elaborada por di-
versas entidades, instituições, movimentos sociais e par-
lamentares, traz diagnóstico do setor e propõe políticas 
de curto, médio e longo prazos.

Desde abril, ao menos 60 milhões de brasileiros recor-
reram ao auxílio emergencial para manter-se e manter 
suas famílias. Apenas esse número seria suficiente para 
dar a medida da situação dramática e emergencial em 
que vive mais de ¼ da população em todo país.

São propostas medidas de inclusão produtiva para 
minimizar os efeitos da crise econômica e sanitária que 
põe em risco a vida de milhares de pessoas. O Plano e 
a lista inicial das entidades que o subscrevem pode ser 
acessado na plataforma economiapopular.com.br. O lan-
çamento na Câmara de BH será transmitido em cmbh.
mg.gov.br/assunto/assista-online

Deus ex-machina
A oposição a Bolsonaro parece esperar um acontec-

imento improvável e inesperado que vá tirá-lo do poder. 
O último da série é a ameaça de punição pelo Tribunal 
Penal Internacional. Mais útil e realista seria entrar firme 
no debate econômico pós-pandemia.

Rápidas
Até 31 de julho, a Escola de Direito da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR) promove 
uma série de cursos de curta duração com foco no aper-
feiçoamento dos profissionais do mercado. Informações: 
estudenapuc.pucpr.br/cursos-direito *** Na reabertura 
do comércio, o DarkCoffee inaugura ponto no Centro do 
Rio de Janeiro, com destaque para a cafés preparados em 
diferentes métodos *** No mês do Mandela Day, que 
é comemorado em 18 de julho, a Aspen Pharma, filial 
brasileira da farmacêutica sul-africana, doou materiais e 
equipamentos de costura para capacitação e independên-
cia financeira de mulheres refugiadas através da empresa 
de impacto social Mulheres do Sul Global, localizada no 
Rio de Janeiro *** O Caxias Shopping recebeu pela sex-
ta vez o Prêmio Consumidor Moderno, que reconhece 
as empresas que são referência no relacionamento com 
clientes.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF N° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09/07/2020.  
1. Data, Hora e Local. Realizada aos nove dias do mês/07/2020, às 9:00 horas, na 
sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio 
de Janeiro, RJ, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, 
Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação. Convocação dispensada tendo 
em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, de 
acordo com o previsto no parágrafo 6º, artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, 
e com a legislação em vigor. 3. Presença. Presentes a totalidade dos membros 
do Conselho da Administração da Companhia, indicados ao final da presente ata, 
com participações remotas por videoconferência. 4. Mesa. Presidente: Sr. Pedro 
Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 5. Ordem 
do Dia. Deliberar sobre a outorga da opção de compra de 863.456 (oitocentas e 
sessenta e três mil, quatrocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, escriturais 
e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito do plano 
de opção de compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada na data de 08/07/2020 (“Plano de Opção de Compra”). 
6. Deliberações. Após exame e discussão do item constante da ordem do dia, 
os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem 
ressalvas, resolvem: 6.1. Aprovar a outorga de opção de compra de 863.456 
(oitocentas e sessenta e três mil, quatrocentas e cinquenta e seis) Ações, no 
âmbito do Plano de Opção de Compra, aos colaboradores (“Outorgados”), cuja 
lista, rubricada pelos presentes, será arquivada na sede da Companhia; 6.2. Fixar 
o preço de emissão por ação a ser subscrita em R$3,096 (três reais e noventa e 
seis milésimos de real), corrigido pela variação do IPCA divulgado pelo IBGE entre 
31/05/2018 e a data do exercício (“Preço de Exercício”), a ser integralizado na 
forma a ser estabelecida no contrato de opção a ser firmado com a Companhia; 
6.3. Fixar o prazo de exercício das opções, que será o período compreendido entre 
17/08/2020 e 31/12/2021. 7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da 
Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, 
que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada 
sua lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda 
– Presidente, Bruno de Mello Pereira – Secretário; Conselho de Administração: 
Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Pedro Henrique 
da Fonseca Rudge, Eduardo Khair Chalita, Roberto Carmelo de Miranda. Rio de 
Janeiro, 9/07/2020. Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente. Pedro 
Hermes da Fonseca Rudge - Secretário. Membros do Conselho de Administração: 
Pedro Henrique Chermont de Miranda; Bruno de Mello Pereira; Pedro Hermes 
da Fonseca Rudge; Eduardo Khair Chalita; Roberto Carmelo de Oliveira. Jucerja  
nº 3898792, em 3898792. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Insegurança jurídica pode 
acarretar greve dos Correios 
Empregados vêm 
perdendo grande 
parte de direitos 
historicamente 
conquistados

Na tarde desta sexta-feira, 
dia 17 de julho, as federa-
ções e associação represen-
tativas dos trabalhadores dos 
Correios decidiram protoco-
lar uma nova medida de ur-
gência (Suspensão Liminar 
1264) no Supremo Tribunal 
Federal, com o objetivo de 
sensibilizar seu presidente, 
ministro Dias Toffoli, para 
que seja analisado o recur-
so por elas interposto. Caso 
tudo fique como está, são 
grandes as chances de os 
empregados dos Correios 
perderem a maior parte de 
seus direitos historicamente 
conquistados. 

Desde o dia 22 de novem-
bro de 2019, as entidades 
representativas dos traba-
lhadores dos Correios espe-
ram análise pelo STF do seu 
recurso contra decisão não 
definitiva do seu Presidente 
que determinou a suspen-
são da vigência da sentença 
normativa e das cláusulas 
de custeio do plano de saú-
de dos trabalhadores e seus 
dependentes.

Apesar dos reiterados 
apontamentos de inexistên-
cia de amparo jurídico do 
pedido dos Correios ao STF, 
o Ministro Dias Toffoli não 
se manifestou até a presente 
data.

A suspensão da decisão 
do TST pelo STF deu bre-
cha para que a empresa au-
mentasse o valor do custeio 
do plano de saúde de seus 
empregados, proporcionan-
do até o momento o desli-
gamento de mais de 15 mil 
trabalhadores, totalizando a 
falta de cobertura para eles 
e seus dependentes diretos, 
totalizando mais de 50 mil 

pessoas que abarrotam o 
SUS. 

O cenário tende a piorar 
com o avanço do coronaví-
rus no país, principalmente 
quando tratamos de catego-
ria de trabalhadores que está 
na linha de frente na pande-
mia, exercendo importantes 
funções (até mesmo entrega 
de medicamentos) e que co-
labora com o desenvolvi-
mento da economia. Cabe 
lembrar que o segmento do 
e-commerce cresceu 25% 
nos últimos meses.

Não bastasse o risco à 
saúde dos trabalhadores e 
suas famílias, a situação 
de insegurança dos traba-
lhadores dos Correios está 
ainda mais caótica. Em vir-
tude da decisão do ministro 
Dias Toffoli, as normas tra-
balhistas da categoria, que 
tinham vigência até 2021, 
correm o risco de serem 
suspensas pelos Correios a 
partir do próximo dia 01 de 
agosto.

Sem qualquer respaldo le-
gal, a Empresa vem forçan-

do que seus empregados se 
reúnam em assembleia para 
deliberarem sobre proposta 
de direitos num momento 
em que o país registra mais 
de 2 milhões de casos de 
contaminação por coronaví-
rus e mais de 70 mil mortes.

A atual direção dos Cor-
reios propôs recentemente a 
redução de aproximadamen-
te 70 cláusulas de direitos 
dos seus empregados, não 
mostrando qualquer preo-
cupação com seus trabalha-
dores e forçando-os à de-
flagração de greve em meio 
à pandemia, posto que não 
tem interesse legítimo em 
uma negociação justa para 
ambas as partes.

O STF não pode validar a 
atitude mórbida da direção 
da estatal, que desde as ne-
gociações coletivas passadas 
vem agindo de forma desle-
al. É urgente que se decida o 
que fazer diante da manobra 
jurídica da estatal. A decisão 
está nas mãos do ministro 
Dias Toffoli, atual presiden-
te do STF.

Fundeb: Rio pode perder mais de 192,3 mil vagas nas escolas municipais
Nesta segunda-feira, 20 

de julho, a Câmara Federal 
deveria começar a votar um 
projeto histórico para o Bra-
sil - a votação do projeto que 
torna permanente o Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fun-
deb), instrumento indispen-
sável para o financiamento 
da educação básica em todo 
o país.

Segundo o Tribunal de 
Contas do Município do Rio 
de Janeiro (TCMRJ), sem 
o Fundeb para 2021, a rede 
pública de ensino carioca 
sofrerá um golpe violento e 
de difícil recuperação, com a 
possibilidade de fechamento 
de mais de 192,3 mil vagas 
nas escolas municipais. Isso 
representa quase 30% dos 
641.564 alunos da rede mu-
nicipal.

O fundo foi criado pela 
Emenda Constitucional n. 
53/2006, com prazo de vi-
gência até o final deste ano. 
Agora, e está nas mãos do 
Congresso Nacional a deci-
são sobre a continuidade ou 
não do fundo. Está nas mãos 
dos deputados e deputadas 
federais, dos senadores e se-
nadoras, uma sentença que 
irá definir o futuro da Edu-
cação no Brasil – se real-
mente, uma Educação uni-
versal, para todas e todos, 
ou uma Educação excluden-
te, para uma minoria. É hora 
de definir se construiremos 
uma Nação soberana, apta 
ao desenvolvimento pleno, 
ou um país para muito pou-
cos, apenas para quem pode 
pagar.

O governo Jair Bolsonaro 
apostou todas as cartas para 
impedir a votação, reafir-
mando o posicionamento 

de Paulo Guedes em favor 
privatização do ensino, em 
todas as fases. Mas os par-
lamentares trabalharam ar-
duamente para chegar a uma 
proposta de consenso.

A nova versão da PEC do 
Fundeb – apresentada pela 
relatora, deputada Profes-
sora Dorinha (DEM-TO) – 
torna o fundo permanente 
e determina um aumento 
gradual da participação da 
União, dos atuais 10% para 
20%, em seis anos. Em 
2019, os recursos do Fun-
deb somaram cerca de R$ 
156,3 bilhões, provenien-
tes, majoritariamente, dos 
recursos dos estados, do 
Distrito Federal e dos mu-
nicípios, que contribuem 
com 90% desse valor; o go-
verno federal repassou R$ 
14,4 bilhões.

Mas, depois de meses 
de silêncio, o Ministério da 

Economia entrou com uma 
nova proposta, no sábado 
(18), sem qualquer partici-
pação do Ministério da Edu-
cação, o que demonstra que, 
para o governo Bolsonaro, 
Educação não passa de uma 
mercadoria.

A proposta deste governo 
de destruição, que surpreen-
deu especialistas e entidades 
do setor, nada prevê para 
2021, abrindo uma grave e 
preocupante lacuna para o 
próximo ano, quando o Fun-
deb deixará de existir. Além 
disso, o projeto bolsonarista 
limita o uso do Fundeb para 
o pagamento de salários de 
professores e desvia parte 
dos recursos do fundo para o 
programa Renda Brasil, uma 
nova versão do Bolsa Fa-
mília, ainda em elaboração. 
O governo se articula para 
adiar a votação. Não pode-
mos permitir.

INSS amplia  
limite de cartão

O Plenário do Conselho 
Nacional da Previdência 
Social (CNPS) recomen-
dou ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
que fixe o limite máximo 
a ser concedido para ope-
rações com cartões de cré-
dito em 1,6 vez o valor da 
renda mensal do benefício 
previdenciário. A recomen-
dação está em resolução 
publicada na edição de des-

ta segunda-feira do Diário 
Oficial da União.

O texto também recomen-
da que, durante o estado de 
calamidade pública decorren-
te do coronavírus (covid-19), 
o INSS autorize operações 
de empréstimo consignados 
um prazo de carência de até 
90 dias para que o desconto 
da primeira parcela seja feito. 
Esse prazo de carência, no 
entanto, não pode ser consi-
derado no cômputo dos 84 
meses previstos para a liqui-
dação do contrato.

Equador: Justiça nega 
recurso de Correa

A Justiça do Equador ne-
gou, nesta segunda-feira, 20, 
o recurso do ex-presidente 
Rafael Correa, confirmando 
sua condenação de oito anos 
no caso “Sobornos” por cor-
rupção, informou o jornal El 
Comercio. A defesa havia 
pedido o cancelamento da 
sentença, argumentando que 
não foi notificada na íntegra 
e nem a tempo, reforçando 
que o tribunal não compro-
vou adequadamente as evi-

dências e as provas contra os 
acusados

No final de semana, o 
Conselho Nacional Eleitoral 
(CNE) do país decidiu sus-
pender quatro organizações 
políticas, incluindo o parti-
do Força de Compromisso 
Social (FCS), que apoiam 
o ex-presidente de esquer-
da, que foi presidente entre 
2007 e 2017. Também foram 
condenados o ex-vice-presi-
dente de Correa, Jorge Glas, 
e empresários nacionais, em 
operação que se assemelha à 
Lava Jato brasileira.
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Crescimento da economia 
chinesa aumentará  
exportações brasileiras

O aumento de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) 
da China no segundo trimestre de 2020 em comparação 
com o mesmo período do ano anterior, divulgado na 
noite desta quarta-feira, 15, deve ampliar a vantagem 
do Brasil na balança comercial com o país asiático. 
Para analistas, a recuperação ante a queda de 6,8% das 
atividades econômicas nos três primeiros meses do ano 
reforçará as exportações brasileiras, que neste ano já 
apresentam resultados melhores do que no ano passado.

A China é o principal parceiro comercial brasileiro e 
foi destino de 28,1% das exportações em 2019, segun-
do dados do Ministério da Economia. O país asiático 
foi responsável pela compra de US$ 65,389 bilhões de 
produtos do Brasil no último ano, principalmente soja, 
minério de ferro e proteína animal. Em contrapartida, 
os chineses venderam US$ 35,881 bilhões ao país.

Segundo a diretora-executiva do Conselho Empre-
sarial Brasil-China (CEBC), Claudia Trevisan, mesmo 
com o recuo histórico do PIB chinês nos três primei-
ros meses deste ano, e a consequente crise econômica 
mundial causada pelo novo coronavírus, as exportações 
brasileiras cresceram 14,6% no primeiro semestre des-
te ano, em comparação com o mesmo período de 2019.

 “A tendência é manter esse crescimento ao longo 
do ano, principalmente se a economia chinesa continu-
ar se recuperando”, afirma. A alta, segundo a entidade, 
foi puxada pelo aumento de 165% das exportações de 
carne bovina e 167% de carne suína após uma crise 
sanitária que forçou a redução da produção de proteína 
animal no país asiático no ano passado. Além disso, a 
soja teve aumento de 31% e o minério de ferro cresceu 
27% no último semestre. “A China tem uma política 
de crescimento pautada no investimento em infraestru-
tura, com muito uso do aço. Então a previsão é que a 
venda do minério de ferro também cresça nos próximos 
meses.”

O crescimento das  
exportações do agronegócio

As exportações do agronegócio brasileiro devem bater 
recorde em 2020, totalizando US$ 106,1 bilhões, projeta 
a consultoria Cogo – Inteligência em Agronegócio. Com 
importações estimadas em US$ 12,3 bilhões, o saldo da 
balança comercial do setor também deve ser o maior da 
história: US$ 93,8 bilhões. No primeiro semestre, a par-
ticipação do agronegócio nas exportações brasileiras che-
gou a 50,8%. No mesmo período do ano passado, respon-
dia por 43,2% dos embarques.

Os embarques tiveram o melhor junho da série histó-
rica, iniciada em 1997, com as vendas externas somando 
US$ 10,17 bilhões. Em relação a junho de 2019, isso re-
presenta crescimento de 24,5%. O principal responsável 
pelo crescimento das exportações no mês passado foi o 
complexo soja.

Os cinco principais setores exportadores do agronegó-
cio em junho de 2020 foram: complexo soja (com alta de 
53,3% em relação ao ano anterior); carnes (com acrésci-
mo de 13,9%); produtos florestais (com crescimento de 
9,5%); açúcar (com aumento de 9,2%) e café (com avan-
ço de 3,2%). Esses setores responderam por 89% do valor 
total exportado pelo Brasil no mês. A China aumentou a 
participação nas exportações brasileiras do agronegócio, 
atingindo uma participação de 39,6% no valor total ex-
portado pelo agronegócio brasileiro em junho de 2020.

Queda de 15% nas exportações do Rio
O Estado do Rio de Janeiro registrou, de janeiro a maio 

deste ano, recuo de 15% nas exportações, com saldo ne-
gativo de US$ 2,4 bilhões, de acordo com a edição de 
junho do Boletim Rio Exporta, da Firjan. No período, o 
estado somou US$ 10,3 bilhões em exportações e US$ 
12,8 bilhões em importações.

O principal responsável pelo resultado das exportações 
foi o recuo de 7% nas vendas de petróleo, aliado aos efei-
tos da pandemia da Covid-19 na atividade econômica. 
Essa queda deve-se, sobretudo, aos menores embarques 
de óleos brutos para a China (-27%) e para os Estados 
Unidos (-47%), no acumulado anual. O resultado negati-
vo no mercado pode ser explicado pelo lockdown nesses 
países nos meses de março, abril e maio, quando houve 
sensível redução no consumo de combustíveis.

“No cenário atual da pandemia, o contágio, os lockdo-
wns e as eventuais interrupções nas cadeias de produção 
acontecem por ‘ondas’. Os estágios da crise não ocorrem 
em todos os países e em todos os continentes ao mesmo 
tempo, o que é altamente prejudicial para a indústria. 
Isso dificulta o planejamento logístico das empresas, a 
capacidade de fazer previsões econômicas e de prospec-
tar negócios internacionais”, explica Giorgio Rossi, co-
ordenador da Firjan Internacional, lembrando que o foco 
principal da pandemia já esteve localizado na China, Itá-
lia, Espanha, Inglaterra, EUA e, agora, encontra-se na 
América Latina.

A redução das exportações foi, ainda, consequência da 
diminuição nos embarques de produtos industrializados 
(-33%), no acumulado anual. As exportações para a União 
Europeia foram as que mais diminuíram (-48%), puxadas 
pela queda de 54% nas vendas para o mercado holandês, 
principalmente de tubos flexíveis de ferro ou aço.

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.

Aulas presenciais nas escolas particulares 
devem começar em 3 de agosto no Rio

As escolas particulares do 
município do Rio de Janeiro 
pretendem retomar as aulas 
presenciais no dia 3 de agos-
to, de acordo com o prefeito, 
Marcelo Crivella. O retorno 
da rede privada de ensino, 
segundo a prefeitura, será 
facultativo a professores, 
funcionários e pais de alunos 
que assim desejarem e será 
“sob regras rígidas da Vigi-
lância Sanitária”.

“Hoje de manhã tive en-
contro com representantes 
das escolas privadas, que 
querem voltar de maneira 
voluntária no dia 3 de agos-
to. Voltar de maneira vo-
luntária, seguindo todas as 
regras da Vigilância Sanitá-
ria”, afirmou nesta segunda-
-feira, Crivella.

Já as aulas nas escolas 
públicas municipais ainda 
não têm data de retorno de-
finida. “A volta das escolas 
municipais, sem data ainda 
definida, será debatida nes-
ta semana”, disse o prefeito. 
Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Educação, um plano 
de retomada está sendo de-
batido.

No último dia 4 de julho, 
os professores das escolas da 
rede particular do município 
do Rio de Janeiro decidiram 
realizar uma greve contra o 
retorno às aulas presenciais 

nesse momento de pande-
mia. A decisão foi tomada 
em uma assembleia virtual 
da categoria com mais de 
500 docentes. De acordo 
com o Sindicato dos Profes-
sores do Município do Rio 
de Janeiro e Região (Sinpro-
-Rio), uma nova assembleia 
será realizada no dia 1º de 
agosto.

“Não tem nenhum tipo de 
fato novo que permita que 
voltemos agora em seguran-
ça”, diz o vice-presidente 
do Sinpro-Rio, Afonso Cel-
so Teixeira. Ele questiona 
como seria aplicada uma 
medida facultativa no setor 
privado. “Na iniciativa parti-
cular, vale a vontade do em-
pregador. Nós, trabalhadores 
ficaríamos a mercê disso”.

Segundo o último bole-
tim da Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio de Janeiro, 
divulgado no último domin-
go, havia em todo o estado 
138.524 casos confirmados e 
12.114 óbitos por coronaví-
rus. Havia ainda 1.172 óbi-
tos em investigação. Somen-
te na capital, eram 66.909 
casos confirmados e 7.703 
mortes pela doença. 

A Agência Brasil entrou 
em contato com o Sindica-
to dos Estabelecimentos de 
Educação Básica do Muni-
cípio do Rio de Janeiro (Si-

nepe Rio), mas não obteve 
o posicionamento da enti-
dade até o fechamento da 
matéria. Em nota publicada 
no último dia 30, a entidade 
afirma que o retorno de cada 
instituição depende de sua 
própria conveniência, assim 
como do posicionamento de 
sua clientela. Diz ainda que 
não há nenhuma imposição 
para essa volta, respeitada a 
autonomia de cada uma das 
escolas acerca do momento 
oportuno e da metodologia 
que irá adotar.

“Voltar às aulas, com os 
devidos cuidados, zelando 
pela vida, mantendo a segu-
rança dos alunos, dos pro-
fessores e dos funcionários 
ajuda a amenizar os danos 
irremediáveis que a quebra 
das relações sócio-afetiva-
-cognitivas está trazendo 

a centenas de milhares de 
crianças e jovens, privados 
do contato com seus amigos 
e ambiente de ensino co-
mum”, diz o texto. 

De acordo com o Moni-
toramento de Reabertura 
das Escolas Particulares no 
Brasil, elaborado diariamen-
te pela Federação Nacional 
das Escolas Particulares (Fe-
nep), até o momento, há, no 
país, um estado com escola 
reaberta, Amazonas. Outros 
nove estados e o Distrito 
Federal com data sinalizada 
para retornar às atividades 
presenciais. São eles: Acre, 
Pará, Maranhão, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, 
Mato Grosso do Sul, São 
Paulo e Rio Grande do Sul). 
As demais unidades da fede-
ração estão sem data defini-
da.

Luz: consumo cai 3,4% em junho
O consumo de energia 

elétrica no país, em junho, 
na comparação com o mes-
mo período do ano anterior, 
caiu 3,4%. A informação foi 
divulgada nesta segunda-fei-
ra pelo Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS). 
De acordo com o boletim, a 
razão é a diminuição da ati-
vidade econômica em razão 
da pandemia de coronavírus. 
Também pesou a influência 
de fatores fortuitos, como o 
número de dias úteis e a tem-
peratura.

No acumulado dos últi-
mos 12 meses, houve varia-
ção negativa de 2% na carga 

do Sistema Interligado Na-
cional (SIN), se comparado 
com o mesmo período do 
ano anterior. De acordo com 
o boletim, em junho, foi re-
gistrada, pela terceira vez 
consecutiva, queda no con-
sumo de energia em todos os 
subsistemas.

“O mais afetado conti-
nua sendo o Nordeste com 
queda de 5,1%; seguido do 
Sudeste/Centro-Oeste, com 
retração de 3,9%. Já o Norte 
com 1,7% a menos e o Sul 
com recuo de 0,7%”, disse o 
operador.

Apesar da queda em com-
paração com mesmo mês do 

ano passado, os percentuais 
de uso de eletricidade apre-
sentaram elevação de 2,5% 
na comparação com o mês 
anterior, maio. O ONS disse 
que o aumento foi ocasio-
nado, principalmente, pela 
flexibilização das medidas 
de isolamento social, com 
aumento das atividades eco-
nômicas.

De acordo com operador, 
apesar das notícias positivas 
sobre os volumes de pro-
dução, a retomada ainda é 
modesta, com as empresas 
operando em níveis abaixo 
da sua capacidade. Além 
disso, também contribuiu 

para o resultado da carga no 
período, o maior número de 
dias úteis quando compara-
do com maio.

“É importante destacar 
que, apesar da melhora do 
setor nesses últimos dois me-
ses, a recuperação representa 
somente 60% do que foi per-
dido entre março e abril. De 
maneira geral, os resultados 
dos indicadores utilizados 
no processo de análise do 
comportamento da carga su-
gerem, embora ainda muito 
distantes dos níveis anterio-
res ao início da pandemia, 
que o pior momento tenha 
passado”, informou o ONS.

Aumenta em 85,2% faturamento 
com vendas de notebook

Levantamento da plata-
forma Compre & Confie 
apontou que, com o aumento 
do trabalho remoto, o fatu-
ramento no comércio eletrô-
nico do setor de notebooks 
chegou a R$ 2,1 bilhões no 
segundo trimestre deste ano, 
incremento de 85,2% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado. A alta está re-
lacionada principalmente ao 
maior volume de pedidos re-
gistrados: ao todo, 1 milhão 
de compras foi realizada no 
período – aumento de 73% 
em relação ao segundo tri-
mestre de 2019.

Além da maior quantida-
de de vendas, o levantamen-
to indica que o valor gasto 
nos produtos também subiu. 
O tíquete médio das compras 

analisadas foi de R$ 2.092, 
crescimento de 7,1% ante o 
mesmo período do ano ante-
rior.

“Os dados do e-commer-
ce nos últimos anos sempre 
apontaram para um cresci-
mento de vendas de smar-
tphones, uma vez que este 
equipamento passou a ser 
um forte aliado de qualquer 
pessoa para se manter conec-
tado e trabalhando a distân-
cia. Porém, com a necessi-
dade de trabalho integral em 
home office, grande parte da 
população passou a investir 
novamente em compras de 
notebooks como principal 
aparelho para trabalho à dis-
tância”, finaliza André Dias, 
diretor-executivo do Com-
pre & Confie.
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20 A 31 DE JULHO/2020
CALENDÁRIO FISCAL

 Fonte: Coad

DIA ESPECIFICAÇÃO
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.

31 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde 
que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.

 FATO GERADOR: Remuneração do mês de junho/2020 dos empregados admitidos em 
maio/2020 que não contribuíram no ano de 2020.

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

 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita 

bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/
suspensão.

 FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao 
mês de junho/2020.

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

 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª 
QUOTA OU QUOTA ÚNICA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram 
pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da 
contribuição.

 FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da

 Lei 9.430/96), obtidos no 2º trimestre/2020.
 OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 

desta obrigação deve ser antecipado.
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU 

QUOTA ÚNICA
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de 

apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento 
parcelado da contribuição.

 FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado na 
forma da legislação vigente.

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

 DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a 
R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão 
onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras 
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma 
mesma pessoa física ou jurídica.

 FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for 

realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente 
do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.

 ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 – 
TRANSMISSÃO AO SPED PESSOASOBRIGADAS: AECDdeve ser transmitida pelas 
pessoas jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos 
da legislação comercial, EXCETO: a) os órgãos públicos, as autarquias e as fundações 
públicas; b) as inativas, assim consideradas aquelas que não tenham realizado, durante 
o ano-calendário, atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, 
inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais as quais devem cumprir as 
obrigações acessórias previstas na legislação específica; c) as imunes e isentas que 
auferiram receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e 
ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000,00 no ano-calendário a 
que se refere a ECD, ou valor proporcional ao período;

 d) as tributadas com base no lucro presumido que mantêm a escrituração do livro Caixa 
e não distribuíram parcela de lucros ou dividendos sem incidência do

 IR/Fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do IRPJ apurado, diminuída 
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitas; e) as optantes pelo Simples 
Nacional, desde que não tenham recebido aporte de capital de investidor anjo, conforme 
artigos 61-A a 61-D da Lei Complementar  123/2006.

 FATO GERADOR: Fatos contábeis ocorridos no período de 1-1 a 31-12-2019.
 OBSERVAÇÃO: A Sociedade em Conta de Participação (SCP) enquadrada nas 

hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da ECD deve apresentá-la como livros 
próprios ou livros auxiliares do sócio ostensivo.

 ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – EXERCÍCIO DE 2020 – ANO-
CALENDÁRIO DE 2019 – TRANSMISSÃO AO SPED  PESSOAS OBRIGADAS: Todas 
as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, tributadas pelo lucro real, presumido 
ou arbitrado, exceto as optantes pelo Simples Nacional e as inativas. Caso a pessoa 
jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá preencher 

e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva 
e o CNPJ de cada SCP.

 OBSERVAÇÃO: A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) deve ser transmitida de forma 
centralizada pela matriz.

 IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 2ª QUOTA PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste Anual do 
exercício de 2020, ano-calendário de 2019, e optaram pelo recolhimento parcelado.

 FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2019.
 OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades 

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

 IR/FONTE – FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
 PESSOAS OBRIGADAS: Administradoras de fundos de investimento imobiliário.
 FATO GERADOR: Rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos fundos de 

investimento imobiliário no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 

desta obrigação deve ser antecipado.
 IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
 FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de junho/2020, em operações na bolsa 

de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo 
financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora 
de bolsa.

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

 IRPF – CARNÊ-LEÃO
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
 a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte 

no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e 
sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim 
compreendidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados 
sem vínculo empregatício;

 b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou 
imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;

 c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;

 d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual 
ou divórcio consensual realizado por escritura pública;

 e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o 
Brasil faça parte.

 FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, 
no mês de junho/2020.

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

 IRPF – GANHO DE CAPITAL PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que 
auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda 
estrangeira mantida em espécie.

 FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
junho/2020.

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

 IRPJ – ESTIMATIVA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.

 FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de junho/2020.

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

 IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que 

apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
 FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 

desta obrigação deve ser antecipado.
 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA 

ÚNICA
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que 

optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
 FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 

9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais 
receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2020.

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

 IRPJ – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de 
apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento 
parcelado do imposto.

 FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
 OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 

desta obrigação deve ser antecipado.
 OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB
 PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
 a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
 b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem 

realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não forem realizadas em exchange, 
sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 
30.000,00.

 FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física 

ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos: compra 
e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de 
criptoativo da exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e 
outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.

 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 1ª quinzena de julho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 

desta obrigação deve ser antecipado.
 TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS
 PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o 

licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do 
território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.

 FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso 
de mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de 
Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos 
registros realizados no mês de junho/2020.

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

 SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES PESSOAS 
OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes 
ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis 
e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das 
pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação 
e exportação de serviços.

 FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de abril/2020.
 OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações 

constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta  1.908 RFB/
SCS/2012.

 NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em 
Tabelas Dinâmicas.
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COSA IMOVEIS LTDA.
CNPJ Nº 12.200.567/0001-90 - NIRE Nº 33.2.0869240-9

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS REALIZADA EM 10 DE JU-
LHO DE 2020. (01) DIA, HORA E LOCAL: Às 14h00min do dia 10 de ju-
lho de 2020, reuniram-se, extraordinariamente, na sede estabelecida à Rua 
Lauro Muller, nº 116, sala 1.506, parte, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 22.290.906. (02) CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensada devido à 
presença da totalidade dos sócios. (03) MESA: Por ato da totalidade dos 
sócios presentes, foi eleito para presidir os trabalhos, Carlos Otávio de Souza 
Antunes, como Presidente e, como Secretário, Marcelo Garcia Antunes. (04) 
ORDEM DO DIA: Redução do Capital social. (05) DELIBERAÇOES TOMA-
DAS POR UNANIMIDADE: lida, discutida a ordem do dia, foi aprovada por 
unanimidade à redução do atual Capital Social de R$ 73.375.037,07 (seten-
ta e três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, trinta e sete reais e sete 
centavos), equivalente a 68.574.801 (sessenta e oito milhões, quinhentas 
e setenta e quatro mil e oitocentas e uma) quotas, para R$ 68.875.038,65 
(sessenta e oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, trinta e oito reais 
e sessenta e cinco centavos), equivalente a 64.369.195 (sessenta e quatro 
milhões, trezentas e sessenta e nove mil e cento e noventa e cinco) quotas, 
tendo em vista o excessivo valor do mesmo em relação ao objeto da Socie-
dade (art. 1082, inciso II, do Código Civil Brasileiro). A redução no importe 
de R$ 4.499.998,42 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, no-
vecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) será realizada 
através da devolução aos sócios desta importância que equivale a 4.205.606 
(quatro milhões, duzentas e cinco mil e seiscentas e seis) quotas na propor-
ção da participação societária de cada um. Desde já fica a administração au-
torizada a proceder todos os atos e registros para o bom desenvolvimento e 
conclusão das deliberações ora aprovadas, inclusive, à publicação imediata 
desta ata, nos termos do Artigo 1084, do Código Civil Brasileiro. Nada mais 
a tratar o presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. 
Rio de Janeiro (RJ), 10 de julho de 2020. Secretário - Marcelo Garcia Antu-
nes; Presidente - Carlos Otávio de Souza Antunes. LISTA DE PRESENÇA 
DA ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS DA COSA IMÓVEIS LTDA. DO DIA 
10/07/2020. CARLOS OTAVIO DE SOUZA ANTUNES; COSA PARTICIPA-
ÇÕES LTDA. (representada por Carlos Otávio de Souza Antunes); RENATO 
GARCIA ANTUNES; MARCELO GARCIA ANTUNES.

INSTITUTO VIA BRASIL 
CNPJ.: 06.968.460/0001-94 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Vimos por meio do presente comunicar a todos os Associados do  
INSTITUTO VIA BRASIL - CNPJ.: 06.968.460/0001-94 que estaremos realizando 
Assembleia Extraordinária, conforme pauta, horário e local abaixo descritos. 
LOCAL : Avenida Presidente Vargas, Nº435 – 2ºAndar – Centro - Rio de Janeiro. 
Data : 14/01/2020.Horário : 14:00h. Pauta: - Eleição de Diretoria para o mandato 
de 10/02/2020 a 09/02/2022. Assim sendo aguardamos a presença de todos os 
associados no horário em local acima indicado.

Rio de Janeiro, 04 de Janeiro de 2020.
Luiz Sérgio Pereira as Silva Filho - Diretor Presidente.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia  Aberta

CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
FATO RELEVANTE

Suspensão do Registro de Companhia Aberta
João Fortes Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), 
nos termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), do 
artigo 2° da Instrução CVM n.° 358/02, comunica aos seus acionistas e 
ao mercado em geral que, em 14 de julho de 2020, a Superintendência 
de Relações com Empresas – SEP, suspendeu o registro de companhia 
aberta da Companhia, por ter descumprido, por período superior a 12 
(doze) meses, suas obrigações periódicas. Tal descumprimento decorre da 
não entrega das Informações Trimestrais - ITR referentes ao período findo 
em 31/03/2019. A Companhia informa, outrossim, que estão igualmente 
pendentes de divulgação as Informações Trimestrais - ITR referentes aos 
períodos findos em 30/06/2019, 30/09/2019 e 31/03/2020, bem como as 
Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31/12/2019. A 
Companhia esclarece, ainda, que o atraso na apresentação das informações 
periódicas acima mencionadas decorre do fato de que a Companhia, 
em conjunto com a empresa de auditoria independente, identificou a 
necessidade de reapresentação das Demonstrações Financeiras do 
exercício de 2018, para adequação dos números apresentados nesse 
exercício às práticas e políticas contábeis vigentes. Informamos que a 
Companhia permanece envidando seus melhores esforços para que as 
informações periódicas acima mencionadas sejam entregues com a maior 
brevidade possível. Conforme informado no Ofício da SEP recebido pela 
Companhia, enquanto seu registro estiver suspenso, a Companhia não 
pode ter os valores mobiliários por ela emitidos admitidos à negociação 
em mercados regulamentados, quais sejam, balcão organizado, bolsa ou 
balcão não organizado. Rio de Janeiro, 17 de julho de 2020. JOÃO FORTES 
ENGENHARIA S.A. – Em Recuperação Judicial. Roberto Alexandre de 
Alencar Araripe Quilelli Correa - Diretor de Relações com Investidores.

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Hora, Data 
e Local: Às 13h do dia 08/04/2020, na sede social, na R. Marquês do 
Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de 
convocação publicados no DOERJ, nos dias 24, 25 e 26/03/2020 nas págs 
08, 45 e 49, respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 24, 25 
e 26/03/2020 nas págs 07, 05 e 09, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: 
Alexandre Boaretto; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do 
Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações pelo acionista presente representando 95% 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, 
publicados em 26/03/2020, no DOERJ, às págs 35/36/37 e no jornal Diário do 
Acionista, às págs 14/15/16, documentos estes disponíveis em mesa e que 
eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, 
§ 3º, da Lei nº 6.404/76; 4.2. Aprovar o lucro líquido apurado no exercício findo 
em 31/12/2019, no montante de R$ 90.375.308,82 que serão destinados da 
seguinte forma: (i) R$ 4.518.765,44 para reserva legal, (ii) R$ 3.219.620,38 
para reserva de investimentos; (iii) R$ 61.172.787,15, para reserva de 
retenção de lucros da Cia., com vistas a garantir recursos para financiamento 
de expansão de negócios e atendimento das suas obrigações contratuais; 
e (iv) R$ 21.464.135,85, para distribuição de dividendos aos acionistas, na 
proporção de suas respectivas participações no capital social, na medida 
da disponibilidade de caixa da Cia.. 4.3. Aprovar, depois de examinado e 
discutido, o orçamento econômico e financeiro, incluindo investimentos de 
capital e orçamento de despesas do exercício de 2020. 4.4. Aprovar e ratificar, 
em razão do Art. 10, § 1º, “g”, do Estatuto Social da Cia., a celebração dos 
seguintes contratos, por prazo superior a 12 meses: (i) Contrato de Prestação 
de Serviços nº 043/2019 celebrado em 03/07/2019 com a Ricoh do Brasil 
S.A. (CNPJ nº 33.597.659/0001-26); (ii) Contrato de Prestação de Serviços 
de Gestão Energética, celebrado em 18/03/2019 com a Gera Energia Brasil 
S.A. (CNPJ nº 26.547.341/0001-75); (iii) Contrato de Prestação de Serviços 
de Operação e Manutenção de Central Geradora a Biogás e de Locação 
de Central Geradora a Biogás, ambos celebrados em 18/03/2019 com a 
Valorgás Energia Campos dos Goytacazes Ltda. (CNPJ nº 20.301.276/0001-
17). 4.5. Em cumprimento ao artigo 10, § 1º, “e” e “g” do Estatuto Social foi 
aprovada a contratação de financiamentos em geral, incluindo, mas não se 
limitando a, tipo FINAME (Financiamento de máquinas e equipamentos), 
Leasing (Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, Conta Garantida, Cédulas 
de Crédito Bancária - CCB, Contratos de Câmbio, Fiança e Empréstimo 
Internacional (4131) com as instituições bancárias e BNDES Automático, no 
valor de até R$ 30.000.000,00 por contrato, podendo o prazo ser superior ou 
inferior a 12 meses. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 
130, § 1º da Lei das S/A, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: 
Alexandre Boaretto, Presidente; Leonardo das Chagas Righetto, Secretário. 
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S/A, Acionista presente. Confere com 
o original lavrado em livro próprio. Niterói, 08/04/2020. Alexandre Boaretto - 
Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 3886463 
em 23/06/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Fernanda Rosado de Souza - Juiz em Exercício do Cartório da 6ª 
Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente 
edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 
115, Salas 201 203 205 A CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 3133-2246 e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Usucapião - Usucapião Extraordinária - Art. 1.238 Código Civil, 
de nº 0021494-20.2017.8.19.0001, movida por MAURIZIO BALDELLI; 
ADELE BALDELLI DE FORNARI em face de ESPÓLIO DE LEONARDO 
GRIMALDI; ZELINA GRIMALDI TROTTE; HELENA GRIMALDI; 
PLINIO GRIMALDI, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu ESPÓLIO DE LEONARDO GRIMALDI; ZELINA GRIMALDI 
TROTTE; HELENA GRIMALDI; PLINIO GRIMALDI, que se encontram 
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso 
não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado 
curador especial (Art. 257, IV, CPC) . Dado e passado nesta cidade 
de Rio de Janeiro, aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e 
vinte . Eu, ______________ Fernanda Serra Alonso - Analista Judiciário 
- Matr. 01/28511, digitei. E eu, ______________ Marta de Oliveira 
Gomes - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21903, o subscrevo.  

Embraer entrega menos aviões no segundo trimestre
Pandemia afetou 
fortemente as 
entregas da 
fabricante 

A Embraer ntregou um 
total de 17 jatos no segun-
do trimestre de 2020, sendo 
quatro comerciais e 13 exe-
cutivos (nove leves e quatro 
grandes). Em 30 de junho 
último, a carteira de pedidos 
firmes a entregar totalizava 
US$ 15,4 bilhões.

A fabricante informou 
nesta segunda-feira que 
entregou menos aviões 
comerciais e jatos execu-
tivos do que em anos ante-
riores no mesmo período, 
principalmente por causa 
da pandemia do coronaví-

rus. Em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado, os números fo-
ram bem menores. No se-
gundo trimestre de 2019, 
a companhia entregou 51 
jatos dos quais 28 comer-
ciais e 25 executivos.

Decisão da Boeing

Já no primeiro trimestre 
de 2020, a fabricante en-
tregou 14 jatos –sendo 5 
comerciais e 9 executivos. 
De acordo com a análise do 
mercado, a Embraer sen-
tiu o impacto que a decisão 
da Boeing causou em abril, 
quando a aérea desistiu de 
comprar a divisão comercial 
da Embraer. Fato que obri-
gou a companhia e passar 
por uma reestruturação. De 
acordo com a Embraer, o 
processo de reintegração já 

foi iniciado e funções duplas 
serão reduzidas.

Ainda sobre os números 
do período, no segmen-
to de aviação comercial, a 
Embraer entregou o E-Jet 
de número 1.600, recebi-
do pela Helvetic Airways. 
Além de receber a aerona-
ve comemorativa, a empre-
sa aérea da Suíça anunciou 
uma mudança no pedi-
do firme com a Embraer, 
convertendo quatro jatos 
E190-E2 para o E195-E2, 
maior aeronave da família 
de E-Jets E2.

A Helvetic tem agora oito 
pedidos firmes para o E190-
E2, quatro para o E195-E2, e 
direitos de compra para mais 
doze E-Jets E2.

FAB

Ainda neste período, a 

Congo Airways alterou o pe-
dido firme feito em dezem-
bro de 2019, originalmente 
para duas aeronaves E175, 
com direitos de compra de 
duas unidades adicionais do 
mesmo modelo, para uma 
encomenda de dois jatos 
E190-E2, com direitos de 
compra para mais dois avi-
ões. 

Defesa e Segurança

No segmento de Defe-
sa e Segurança, a Embraer 
entregou o terceiro avião 
de transporte multimissão 
C-390 Millennium de série 
à Força Aérea Brasileira 
(FAB).

Da mesma forma que as 
duas unidades entregues em 
2019 e as demais 25 a serem 
entregues à FAB, a tercei-
ra unidade é preparada para 

realizar missões de reabaste-
cimento aéreo, com a  desig-
nação KC-390 Millennium. 
No segmento de Aviação 
Executiva, a Embraer anun-
ciou a primeira entrega do 
novo Phenom 300E para o 
Dunham & Jones, P.C., es-
critório de advocacia do Te-
xas (EUA).

Primeiro trimestre

Os resultados do primei-
ro trimestre da empresa, 
divulgados em 1° de junho, 
já mostraram deficiências. 
O prejuízo líquido foi de 
R$ 1,27 milhão e prejuí-
zo por ação de R$ 1,73. O 
prejuízo líquido ajustado 
(excluindo-se impostos di-
feridos e itens especiais) 
totalizou R$ 433,6 milhões 
e o prejuízo por ação ajus-
tado ficou em R$ 0,59. No 

1T19, a Embraer reportou 
um prejuízo líquido ajusta-
do de R$ 229,9 milhões e 
um prejuízo por ação ajus-
tado de R$ 1,25.

No período, a companhia 
entregou cinco aeronaves 
comerciais e nove executi-
vas (cinco jatos leves e qua-
tro grandes) e sua carteira 
de pedidos firmes (backlog) 
alcançou US$ 15,9 bilhões. 
No 1T19, foram entregues 
11 aeronaves comerciais e 
11 executivas (oito jatos le-
ves e três grandes).

Os principais acionis-
tas individuais da Embraer 
são os fundos estrangeiros 
com 14,4% das ações da 
companhia, Mondrian, com 
10,1% e Blackrock, com 
5%. O BNDESpar, braço de 
investimentos acionários do 
banco brasileiro BNDES, 
tem 5,4%
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Política fiscal brasileira 
aterroriza gestores de fundos

Depois de ter ganho muito dinheiro na China, o Black-
Rock planeja transferir parte dos fundos para os mercados 
emergentes que estão no início do estágio da recuperação. 
Segundo Gordon Fraser, corresponsável Pelas ações de mer-
cados emergentes globais da agora maior gestora de recur-
sos do mundo o destino deverá ser Índia, Indonésia, Rússia 
e México, que estão entre os países mais atingidos pela pan-
demia, mas com perspectivas de recuperação devido às suas 
“economias muito flexíveis”, além de posuirem níveis sus-
tentáveis de dívida, taxas de câmbio flutuantes e populações 
resilientes acostumadas a lidar com choques econômicos, 
mas permanece cauteloso em relação ao Brasil, por causa da 
política fiscal que é uma das mais desafiadoras de mercados 
emergentes, apesar de acreditar que existem boas oportuni-
dades no setor de energia e matérias-primas.

A BlackRock, com cerca de US$ 7,3 trilhões em ati-
vos sob gestão no fim de junho, se uniu ao DWS Group 
e ao HSBC nessa estratégia de realizar lucros nas ações 
chinesas. O índice MSCI China subiu mais de 40% em 
relação à mínima de 19 de março, em meio a sinais de re-
cuperação econômica da pandemia e propaganda da mídia 
estatal, antes de reduzir os ganhos nos últimos dias quando 
o país tomou medidas para esfriar o frenesi especulativo. 
“O viés é reduzir a exposição e realizar lucro, porque eles 
se saíram bem”, disse Fraser, que trabalha em Hong Kong 
e cujo principal fundo de US$ 1,3 bilhão superou 93% dos 
demais no setor, nos últimos três anos. “Ainda estamos 
comprados na China, pois não somos negativos, somos 
apenas mais positivos em outras oportunidades que ainda 
precisam aproveitar a melhora econômica.” 

A redução da exposição às ações chinesas ocorre depois de 
Fraser aumentou as posições de janeiro a fevereiro, quando 
o coronavírus assolava a China. O gestor permanece otimista 
em relação às ações de países em desenvolvimento porque 
a classe de ativos não superou seus pares de mercados de-
senvolvidos, os rendimentos dos títulos permanecem baixos 
e os lucros parecem se recuperar, disse. Se a história servir 
de guia, as ações de países em desenvolvimento superaram 
pares da economia avançada por dois anos depois que os lu-
cros dos componentes do índice MSCI de mercados emer-
gentes chegaram ao piso no início de 2016, disse Fraser. “A 
maior aposta para os próximos seis meses é que os mercados 
emergentes estão bem posicionados para sair da Covid, pois 
são os grandes beneficiários da generosidade política global. 
Começamos a mover o portfólio no auge da crise comprando 
aqueles que acreditamos que se recuperarão mais.” O índice 
MSCI de mercados emergentes se valorizou cerca de 39% 
desde a mínima do ano, em 23 de março. O ganho se com-
para ao avanço de 43% do índice MSCI World de ações de 
países desenvolvidos. 

Um dos riscos que ele observa de perto são os eventos 
de crédito nos EUA, como a inadimplência crescente, que 
pode ter repercussões em mercados emergentes.

Com formiga, Ma quer mais que sauditas
Jack Ma gosta de nomes exóticos para suas empresas. 

Fundou a plataforma online e a chamou de Alibaba. Agora 
criou o braço de pagamentos do seu conglomerado e o de-
nominou Ant Group. Ma também gosta muito de realizar 
IPO gigantescos. Em 2014, fez a oferta inicial da Alibaba e 
captou US$ 25 bilhões, mas mo final de 2019. a petrolífera 
Saudi Aramco arrecadou US$ 29 bilhões. Agora, acredita 
que, através do Ant Group, vai realizar o maior IPO da 
história. A dúvida é se isso será possível de concretizar, 
pois as bolsas norte americanas estão fechadas para as 
ações chinesas e ele fará o lançamento simultâneo nas bol-
sas de Xangai e Hong Kong. 

O Ant Group é líder no setor de pagamentos na China, 
com 900 milhões de utilizadores, e está avaliado em US$ 
1Respondendo a questionamento da B#50 bilhões de dólares. 
Para acelerar seu crescimento. Começou a atuar em outras 
áreas do negócio, vendendo, online, produtos que vão desde 
créditos a serviços de viagem e entrega de comida. 

IRB cria o indício de fake news
Em resposta a questionamento da B3, o IRB Brasil RE 

reconheceu que a empresa publicou fake news nos Fatos 
Relevantes. Se bem que a empresa diz que foi realizado 
levantamento interno sobre as informações contábeis da 
companhia e encontrados indícios de disseminação de in-
formações inverídicas mencionadas nos Fatos Relevantes. 
Caramba, como é um indício de disseminação de informa-
ções inverídicas? Ou houve, ou não houve.

Rodonorte nada altera para a CCR
A CCR anunciou o acordo para a aquisição das partici-

pações societárias detidas pela Cesbe Participações e pela 
Porto de Cima Concessões na Rodonorte, correspondendo, 
respectivamente, a 7,34% e 5,45%. Para oss analistas da 
XP Investimentos esse é o tipo do acordo que está sujeito 
a certas condições, destacando apenas  que a CCR se tor-
nará proprietária de 100% do capital social da Rodonorte, 
que contribuiu para a formação de aproximadamente 10% 
do Ebitda consolidado da companhia. Fora isso, como 
nenhum valor foi divulgado, não esperam reação mate-
rial dada a representatividade relativamente baixa da con-
cessão e mantiveram recomendação neutra para as ações.

Quanto valerá Oi sem celular e dívidas?
Para os analistas, a oferta das três operadoras de telefo-

nia reforça a credibilidade da atual administração da Oi. 
Nenhum deles, no entanto, faz previsão para as cotações 
da Oi Oca. Quanto valerão suas ações?

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento, 
I – DECLARAM sua intenção de participar do controle societário indireto das instituições com as características abaixo 
especificadas: 
Denominação social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Local da sede: Rio de Janeiro/RJ
Carteiras: Não aplicável
Capital Social: R$1.408.045.280,53
Denominação social: BANCO XP S.A.
Local da sede: Rio de Janeiro/RJ
Carteiras: Comercial e de Investimento
Capital Social: R$100.000.000,00
Composição societária: 
- controladores:

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de  

Participação no Banco  
XP

Banco XP XPICCTVM 02.332.886/0001-04 100,00%

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de  

Participação na  
XPCCTVM

XPI CCTVM XP Controle 3 Participações S.A. 15.787.622/0001-89 100,00%

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de 

Participação na XP 
Controle 3 

Participações S.A.
XP Controle 3

 Participações S.A.
XP 

Investimentos 
S.A.

16.838.421.0001-26 100,00%

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de 

Participação no 
Capital Total da XP 
Investimentos S.A.

Percentual de 
Participação no 

Capital Votante da XP 
Investimentos S.A.

XP I
nvestimentos

 S.A.

XP Controle 
Participações 

S.A.
09.163.677/0001-15 30,1177% 60,1153%

Sociedade Acionista CPF

Percentual de 
Participação no 

Capital Total da XP 
Controle 

Participações S.A.

Percentual de 
Participação no 

Capital Votante da 
XP Controle 

Participações S.A.
XP Controle 

Participações 
S.A.

Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol 025.998.037-48 22,5519% 49,9656%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Carlos Alberto 
Ferreira Filho 289.521.588-06 5,2380% 11,6053%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Bernardo Amaral 

Botelho 033.812.177-39 2,9820% 6,6069%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Gabriel Klas da Rocha 

Leal 087.110.827-55 5,2480% 11,6274%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Fabrício Cunha de 

Almeida 056.388.647-17 1,7193% 3,8093%

XP Controle 
Participações 

S.A.

Bruno Constantino 
Alexandres dos 

Santos
043.027.267-76 1,7193% 3,8093%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Guilherme Sant’anna 

Monteiro da Silva 060.753.846-50 0,4956% 1,0981%

- Total - 39,954% 88,5219%
- outros acionistas/quotistas detentores de participação qualificada: 

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de 

Participação no 
Capital Total da XP 
Investimentos S.A.

Percentual de 
Participação no 

Capital Votante da XP 
Investimentos S.A.

XP 
Investimentos 

S.A.
Itaú Unibanco 

S.A. 60.701.190/0001-40 49,9000% 30,0597%

II – ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem 
ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no 
prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o número do processo mencionado abaixo
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado 
abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf 
Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Processo nº 168554

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2019

Bernardo Amaral Botelho 
CPF 043.015.787-81

Guilherme Sant’anna Monteiro da Silva 
CPF 060.753.846-50

Bruno Constantino Alexandre dos Santos 
CPF 043.027.267-76

Apenas sete fundos imobiliários 
tiveram valorização em 2020
Setor foi um dos 
mais afetados 
pela pandemia 
do coronavírus

Levantamento do Yubb, 
buscador brasileiro online de 
investimento, listou as maio-
res altas e quedas do Índice 
de Fundos de Investimentos 
Imobiliários (IFIX) no perí-
odo de janeiro a julho deste 
ano. O setor imobiliário foi 
um dos mais afetados pela 
pandemia. Consequente-
mente, seus fundos apre-
sentaram grande queda em 
2020.

Dos 120 fundos imobili-

ários (FIIs) que fazem parte 
do IFIX (popularmente co-
nhecido como o “Ibovespa 
dos fundos imobiliários”), 
apenas sete tiveram valori-
zação no YTD (year-to-da-
te), ou seja, no período entre 
01/01 e 13/07.

“É importante lembrar 
que as quedas estavam muito 
mais acentuadas em feverei-
ro e março. Em abril, o IFIX 
apresentou valorização de 
4,39%; em maio, de 2,08%; 
e em junho, de 5,59%”, ex-
plica Bernardo Pascowitch, 
fundador do Yubb. “Será que 
veremos em julho mais um 
resultado positivo? É impor-
tante lembrar que, no YTD, 
o índice acumula uma queda 
de -14,17%”.

Na análise por setores, os 

fundos de fundos, também 
conhecidos como FOFs 
(fund of funds), se desta-
caram. É o caso do Caixa 
Rio Bravo, que ocupa o 1º 
lugar no ranking, com ren-
tabilidade em 15,10%, e do 
Capitania Reit FoF (8º lu-
gar, 0%). “Como esses são 
fundos imobiliários que 
investem em outros fundos 
imobiliários, contam com 
um fator de diversificação, 
o que torna mais fácil mi-
nimizar os riscos”, detalha 
Pascowitch.

Na liderança, a TRX 
Edifícios Corporativos re-
presenta um dos setores 
mais afetados: as lajes cor-
porativas. “As lajes corpo-
rativas sempre foram um 
dos favoritos entre os brasi-

leiros que gostam de inves-
tir em fundos imobiliários. 
São grandes empresas que 
alugam grandes prédios 
para trabalhar, o que era 
um ótimo negócio até o co-
ronavírus chegar”, pontua 
Bernardo. 

Com a crise, a maioria das 
empresas instituiu o home 
office e começou a renego-
ciar seus espaços físicos. 
Isso já fez com que houvesse 
perda de atratividade e que-
da na rentabilidade. “Hoje, 
muitas instituições estão 
prorrogando o home offi-
ce até 2021 ou, até mesmo, 
fechando seus escritórios e 
viabilizando essa nova es-
trutura de trabalho de modo 
permanente, o que afeta ain-
da mais o setor”, conclui.

Empresas de tecnologia científica levantam US$ 28,6 bi no mercado Star

FastBlock 
adquire Data 
Center em 
Atlanta e amplia 

A FastBlock, empresa 
global de administração e 
consultoria de blockchain, 
assumiu as operações de 
um dos maiores data cen-
ters do mundo. Localizado 
em Atlanta, nos Estados 
Unidos, o espaço possui 
mais de 25.000 metros qua-
drados e é suficiente para 
dar conta da nova base, que 
opera 20 Megawatts de car-
ga.

Atlanta é considerado 
um dos maiores polos de 
criptomoedas e mineração 
dentro dos Estados Unidos 
e do mundo. A escolha da 
cidade também considerou 
a sinalização do atual go-
verno americano em tratar 
o mercado de bitcoin e a 
mineração como um setor 
industrial. “Outro ponto 
fundamental pela escolha, é 
a descentralização do mer-
cado de mineração mun-
dial, que hoje em dia está 
concentrado na China”, in-
formou a FastBlock.

“Por estar muito centra-
lizada na China, cerca de 
50% do mercado, a mine-
ração fica muito vulnerá-
vel, por isso trouxemos o 
data center para um polo 
novo. Nos Estados Unidos 
a descentralização faz mui-
to mais sentido, além de ser 
um país em que o governo 
está olhando para as cripto-
moedas e para a mineração 
com bons olhos”, revela 
Bernardo Schucman, CEO 
da FastBlock.

Até o fim do ano, a ex-
pansão do data center deve 
permitir chegar a uma po-
tência de mais 30 mega-
watt, totalizando 50 mega-
watts de potência atribuída. 
Essa evolução será possível 
graças aos 4500 equipa-
mentos instalados e aos 20 
funcionários, entre eles en-
genheiros, que estão traba-
lhando na operação do data 
center. Desde o início do 
ano, a FastBlock já mine-
rou cerca de 400 bitcoins. 

A bolsa de inovação em 
ciência e tecnologia da China 
no estilo Nasdaq, também co-
nhecida como mercado Star, 
registrou expansão de empre-
sas listadas nos setores cientí-
fico e tecnológico, incluindo 
semicondutores e manufatura 
inteligente, informou o Eco-
nomic Information Daily nes-
ta segunda-feira.

Desde que a bolsa come-
çou a negociar, em 22 de 

julho do ano passado, o mer-
cado Star arrecadou mais de 
200 bilhões de iuanes (US$ 
28,6 bilhões) para 130 em-
presas listadas, com um va-
lor total de mercado de mais 
de 2,42 trilhões de iuanes.

Conforme a agência Xi-
nhua, as empresas listadas 
no Star se concentraram 
principalmente na nova ge-
ração da indústria de tec-
nologia da informação, na 

fabricação de equipamentos 
de ponta e na indústria bio-
farmacêutica, disse o jornal, 
citando os dados do fornece-
dor de informações financei-
ras Wind Info.

As empresas listadas mos-
traram um firme compro-
misso com a promoção da 
inovação, com o investimen-
to em pesquisa e desenvol-
vimento representando 13% 
de suas receitas em média 

nos últimos três anos.
De acordo com o jornal, 

o mercado Star adotou uma 
série de inovações institu-
cionais desde a sua criação, 
oferecendo experiência ao 
mercado da parte continental 
da China e ao sistema piloto 
de IPO baseado em registro 
na bolsa de valores ChiNext, 
a bolsa chinesa no estilo 
Nasdaq para empresas em 
crescimento.
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Demonstrações Financeiras em 
31 de  dezembro de 2019 e 2018

INSPIRA MUDANÇA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.580.065/0001-72

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em Milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Ativo 2019 2018 2019 2018
  Caixa e equivalentes 373 4.676 3.199 6.020
  Contas a receber de clientes - - 10.262 6.777
  Imposto a recuperar 70 10 192 216
  Estoques - - 491 969
  Instrumento financeiro 162 - 162 -
  Adiantamentos 21 308 1.343 1.690
  Outros ativos circulantes 2 17 88 34
Ativo circulante 627 5.011 15.736 15.706

  Depósitos judiciais - - 90 80
  Parte relacionada 10.439 17.592 2.506 1.298
  Outros ativos de longo prazo - - 79 -
  Total do realizável a longo prazo 10.439 17.592 2.675 1.378
  Investimento 48.365 19.590 - -
  Imobilizado 384 270 9.311 7.497
  Intangível 1.299 308 99.763 75.601
Ativo não circulante 60.487 37.760 111.749 84.476

    
Total do ativo 61.115 42.771 127.485 100.182

Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
  Fornecedores 85 544 2.457 2.587
  Empréstimos e financiamentos 13.767 5.084 14.514 7.555
  Obrigações trabalhistas e sociais 952 568 8.082 6.120
  Impostos a recolher 17 72 1.805 954
  Impostos de renda e contribuição
    social a recolher - - 2.085 450
  Adiantamento de clientes - - 6.775 6.816
  Parcelamentos tributários - - 610 872
  Arrendamento mercantil 230 - 6.231 -
  Obrigações com aquisições - - 14.341 6.857
  Outras contas a pagar - - - 3
Passivo circulante 15.052 6.268 56.901 32.214
  Empréstimos e financiamentos 32.469 6.451 32.782 9.000
  Partes relacionadas 4.843 18.779 416 17.157
  Obrigações com aquisições - - 5.250 27.379
  Provisão para contingência - - 465 -
  Arrendamento mercantil 515 - 20.654 -
  Parcelamentos tributários - - 2.780 3.159
Passivo não circulante 37.826 25.230 62.347 56.695
Total do passivo 52.878 31.498 119.248 88.909
Patrimônio líquido
  Capital social 1.496 1.208 1.496 1.208
  Adiantamento para futuro
    aumento de capital 1.108 679 1.108 679
  Ações em tesouraria (3.145) - (3.145) -
  Reservas de capital 45.652 17.379 45.652 17.379
  Prejuízos acumulados (36.874) (7.993) (36.874) (7.993)
Total do patrimônio líquido 8.237 11.273 8.237 11.273
Total do passivo e do
  patrimônio líquido 61.115 42.771 127.485 100.182

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receita líquida de prestação serviços - 852 76.537 43.797
Custo dos serviços prestados - - (56.109) (19.938)
Lucro bruto - 852 20.429 23.859
  Despesas administrativas e gerais (20.525) (7.043) (33.249) (25.350)
  Perda por redução por valor
    recuperável de contas a receber - - (3.595) (1.566)
  Resultado de equivalência (4.532) (541) - -
Prejuízo operacional (25.057) (6.732) (16.415) (3.057)
Resultado financeiro
  Receita financeira 2.364 39 4.625 622
  Despesa financeira (6.188) (331) (15.044) (4.033)
Resultado antes do IR e CS (28.881) (7.024) (26.834) (6.468)
  Imposto de renda e contribuição
    social - - (2.047) (556)
Prejuízo do exercício (28.881) (7.024) (28.881) (7.024)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Resultado do exercício (28.881) (7.024) (28.881) (7.024)
  Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício (28.881) (7.024) (28.881) (7.024)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

Capital
Reserva 

de capital
Ações em 
tesouraria

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Prejuízos 
acumulados

Total do 
patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (não auditado) 1 - - 839 (969) (129)
  Resultado do exercício - - - - (7.024) (7.024)
  Aumento de capital social 1.047 17.379 - - - 18.426
  Adiantamento para futuro aumento de capital 160 - - (160) - -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.208 17.379 - 679 (7.993) 11.273
  Resultado do exercício - - - - (28.881) (28.881)
  Aumento de capital social 288 28.273 (3.145) - - 25.416
  Adiantamento para futuro aumento de capital - - - 429 - 429
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.496 45.652 (3.145) 1.108 (36.874) 8.237

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades
  operacionais
Resultado do exercício (28.881) (7.024) (28.881) (7.024)
  Ajustes para reconciliar o lucro líquido
    do exercício com o caixa gerado pelas
    atividades operacionais:
  Depreciação e amortização 385 45 9.386 1.602
  Resultado de equivalência patrimonial 4.532 541 - -
  (Reversão) provisão para perdas
    estimadas  no contas a receber - - 3.595 1.566
  Variação cambial não realizada 71 - 71 -
  Provisão para contingências - - 465 -
  Provisão de juros não pagos 2.903 302 3.243 976

(20.990) (6.136) (12.120) (2.879)
Variações nos ativos (passivos)
  operacionais:
  Contas a receber de clientes - - (7.081) (2.327)
  Estoques - - 478 480
  Impostos e contribuições a recuperar (60) (10) 24 44
  Créditos diversos (141) (323) (31) (1.553)
  Fornecedores (459) 541 (129) 843
  Salários e contribuições sociais 384 395 1.963 1.517
  Impostos e contribuições a recolher (55) 72 1.846 983
  Outras obrigações - (203) (42) 850
Caixa gerado pelas atividades
  operacionais (49) 472 (2.971) 837
  Juros pagos (1.155) - (5.721) (643)
Fluxo de caixa líquido utilizado
  nas atividades operacionais (22.194) (5.664) (20.812) (2.685)
Fluxo de caixa das atividades
  de investimento
  Investimentos permanentes (33.307) (2.404) - 348
  Aquisição de controladas, líquido
    do caixa adquirido - - (1.138) (9.421)
  Aquisição de imobilizado e intangível (745) (622) (7.339) (3.034)
Fluxo de caixa utilizado nas
  atividades de investimento (34.052) (3.026) (8.477) (12.107)
Fluxo de caixa das atividades
  de financiamento
  Obrigações com acionistas
    vendedores - - (14.646) (5.411)
  Empréstimos com partes relacionadas (6.783) 1.072 (17.949) 15.601)
  Recursos provenientes de novos
    empréstimos 41.074 11.298 41.074 12.728
  Pagamento de empréstimos
    e financiamentos (8.193) (66) (7.855) (2.861)
  Integralização de capital 25.416 1.047 25.416 740
  Adiantamento para futuro aumento
    de capital 429 - 429 -
Caixa líquido proveniente das
  atividades de financiamento 51.943 13.351 26.469 20.797
(Redução) Aumento no caixa
  e equivalentes de caixa (4.303) 4.661 (2.821) 6.005
  Caixa e equivalentes de caixa
    no início do exercício 4.676 15 6.020 15
  Caixa e equivalentes de caixa
    no fim do exercício 373 4.676 3.199 6.020
(Redução) Aumento no caixa e
  equivalentes de caixa (4.303) 4.661 (2.821) 6.005

Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. As notas explicativas, incluindo o parecer 
sem ressalvas, encontram-se disponíveis na sede da companhia. Colocamo-nos disponíveis para quaisquer 
esclarecimentos que julguem necessários.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Após as primeiras aquisições e nascimento do primeiro ano de operação da Rede Inspira de Educadores em 2018, o 
ano de 2019 foi mais um importante ano para a Companhia em que os focos principais foram: (i) Integração, 
fortalecimento de CSC e processo: foi o primeiro ano com todas as empresas operando inteiramente no ERP Totvs 
e com a operação de backoffice gerida pela Central de Serviços Compartilhados. Dois projetos importantes para a 
consolidação dos processos de gestão da companhia e implementados foram: a) desenvolvimento do sistema de 
matrículas “Matriculei” em que todas as matrículas do ciclo de 2020 foram realizadas e b) implantação da ferramenta 
de compras e pagamentos ‘Fluig’ que permite eficiência de aprovações e lançamentos no sistema. Esses projetos 
foram importantes investimentos realizados buscando eficiência e compliance, para que haja controle e transparência 
na movimentação de alunos e recursos. (ii) Prospecção e negociações de novas escolas: alinhado com o plano de 
negócios, o ano de 2019 foi de muita movimentação do setor de M&A que após acessar mais de 100 escolas, 9 
projetos, que somam aproximadamente 14 mil alunos em 23 unidades, já avançaram no processo de aquisição com 
a assinatura de memorando de entendimentos e há expectativa de concretização dessas aquisições em 2020. 
(iii) Desenvolvimento da plataforma A+: o A+ é um produto pedagógico desenvolvido pelo Grupo Inspira em 2019 
que contém tecnologia de última geração integrando adaptive learning, leitura de livros, correção de redação, aulas 
online, esporte, idiomas, avaliações, formação de professores e um aplicativo digital. Em alinhamento com a tese de 
preservar o legado pedagógico das escolas, o A+ faz parte de uma estratégia global da companhia de investimento 
intensivo em tecnologia e vem complementar o projeto das escolas acrescentando valor ao grupo. Resultado 
Operacional - A receita bruta da Companhia em seu primeiro ano completo de operação foi de R$ 85.191, sendo 
R$ 83.191 de receita operacional com mensalidades e venda/revenda de material didático. O EBITDA ajustado da 
Companhia foi de R$ 3.450 em um ano com muitos desafios com as turmas de pré-vestibular e receitas complementares. 
O contexto operacional de 2019 esteve imerso em assuntos de integração, implementação e eficácia de processos, o 
que explica o resultado operacional reduzido. No entanto, segue sólido o planejamento de sinergia futuras 
principalmente em: i) CSC com crescimento reduzido frente à expansão das escolas, ii) maturação das novas unidades 
abertas (em 2018 e 2019: Ênfase, Physics Alcindo Cacela 2, Physics Marco; em 2020: Physics Batista Campos, 
Physics Almirante Barroso, Physics Macapá, Curso CN, Stella Maris Água Verde) e iii) eficiência em processos 
escolares e de precificação.

Escolas do Grupo
Inspira Norte Physics Ênfase Curso CN*

Qtde escolas 19 5 1 1
Qtde escolas 20 7 1 1
Número de alunos 19 2.028 123 300
Segementos EI, EF1, EF2, EM e CL CL CL

Belém, PA
Região Ananindeua, PA Belém, PA Belém, PA
 Macapá, AP   

*aquisição dez/19

Inspira Sul Acesso Stella Maris Top Gun Dominius e Princípius
Qtde escolas 19 9 1 2 2
Qtde escolas 20 9 2 2 2
Número de 
alunos 19 2.981 973 989 456
Segementos EI, EF1, EF2, EM e CL EI, EF1, EF2, EM e CL EI, EF1, EF2, EM e CL  EI, EF1, EF2, EM
Região Curitiba, PR Curitiba, PR São José dos Pinhais, PR Curitiba, PRRegião metropolitana, PR

Plano de expansão para 2020 - Ao longo de 2019, a Companhia se estruturou a nível de processos e sistemas e 
manteve ativa as negociações de novas escolas. Em paralelo, esteve em curso a estruturação de uma operação de 
captação com agente de mercado financeiro para suportar tal expansão. Esse contexto reflete uma expectativa im-
portante de um próximo passo de crescimento da Companhia. 
Em números, as estimativas projetam crescer entre 15-18 mil alunos e R$ 160.000 a R$ 190.000 em receita. Esse 
movimento terá reflexo em todos os indicadores financeiros e operacionais da Companhia além de colocar a Inspira 
entre os principais grupos educacionais do país.

CONTEXTO OPERACIONAL: A Inspira Mudança Participações S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) é uma holding constituída na forma de Sociedade 
anônima de capital fechado domiciliada no Brasil. O endereço registrado do escritório da Companhia é Rua Teófilo Otoni, nº 82, Sala 1401, Centro, Rio De 
Janeiro - RJ. As demonstrações financeiras da Companhia abrangem a Companhia e suas subsidiárias (conjuntamente referidas como “Grupo”). A Companhia 
e suas controladas (“Grupo”) têm como principais atividades (i) prestação de serviços educacionais, instituição e manutenção de cursos preparatórios de pré 
- vestibulares, cursos técnicos, cursos de aperfeiçoamento e aulas particulares, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e de formação geral, 
ensino geral de cursos livres, fundamental e médio a distância, cursos preparatórios para concursos, ensino de idiomas, entre outras atividades complementares; 
(ii) representação comercial, comércio varejista de livros e apostilas, comércio varejistas de material escolar e comércio varejista de uniformes escolares e 
papelaria. O objeto social da Companhia é a participação em outras sociedades como quotista ou acionista. Em 2018, a Companhia efetuou a abertura de 
algumas Empresas e para outras, foram realizadas aquisições por meio de combinações de negócios com geração de goodwill, tendo por objeto a aquisição 
do capital social de empresas de seu ramo de atuação. A Companhia possui o controle nas Empresas conforme percentuais descritos no quadro abaixo:
Nome Negócio Participação Grupo 31/12/2019 31/12/2018
Inspira Norte Participações S.A. Holding Direta Controladora 99,99% 99,99%
Inspira Sul Participações Ltda. Holding Direta Controladora 99,99% 99,99%
Inspira Sudeste Ltda. Holding Direta Controladora 100,0% -
Sistema Physics Editora Ltda. * Editora Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Physics Sistema Educacional Ltda. * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Grupo Educacional Physics Ltda. * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Sistema de Ensino Physics Ltda. EPP * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Núcleo de Educação Physics Ltda. EPP * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Moura e Alves Concursos Preparatórios Ltda. * Ensino Indireta Inspira Norte 99,99% 99,99%
Sei Comércio de Produtos Escolares S.A. * Editora Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Gynásio Pinhais Educação Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Curso Apogeu Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Espaço Evidência Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Sociedade Acesso Educacional Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Editora Unificado Ltda. * Editora Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Colégio e Curso Stella Maris Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Baggio e Cabral Ltda. ME * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Escola Principius do Saber Ltda. EPP * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
Colegio Top Gun Ensino Médio Ltda. * Ensino Indireta Inspira Sul 99,99% 99,99%
AJ Cursos Preparatórios Ltda. Ensino Indireta Inspira Norte 100,0% -
* Aquisição por meio de combinações de negócios.
Em 2019, a Sociedade efetuou aquisições de carteira de clientes, aumentando a quantidade de alunos, considerando como operações de brownfield, ou seja, 
aquisições que foram efetuadas para somar ao Grupo com a finalidade de expansão de empreendimentos. O Grupo mantém como estratégia a realização 
de novos investimentos em empresas que possam agregar a sua carteira atual no qual aumentar a produtividade de sinergia do Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC) e melhores práticas pedagógicas, bem como fortalecimento das marcas do Grupo. Todas as avaliações das empresas investidas 
possuem projeções de retorno justificando os ágios gerados nas aquisições. Em 2019, a Companhia teve atuação forte de na integração das empresas 
adquiridas e foco em implementação de melhorias de gestão. Em paralelo, a Companhia desempenhou um papel ativo na prospecção e negociação de novas 
oportunidade de aquisição de Empresas. Muitas dessas prospecções avançaram para projetos com perspectiva de aquisição ao longo de 2020. O faturamento 
anualizado a ser adicionado com tais aquisições é de aproximadamente R$ 250.000. Para 2020, a Companhia projeta a conclusão do aporte de R$ 350.000 
captados via fundo de Private Equity com foco em expansão. Não obstante, um investimento de tal vulto colabora para melhorias de indicadores financeiros 
e de balanço. Está prevista toda reestruturação do custo de capital com melhorias importantes para o resultado financeiro da Companhia com substituição 
de linhas de crédito de alto custo bem como alongamento de prazos. Cabe ressaltar também que o crescimento colabora para diluição dos gastos do CSC e 
Corporativo uma vez que tais despesas não crescem na mesma proporção que a receita adicionada ao Grupo via aquisições. Faz parte da tese da Companhia 
melhorias de margem de lucro via integração de novas Empresas adquiridas ao CSC atual do Grupo.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Gizele Martins Ramos - Contador

CRC MG - 066.291/O-6

DIRETORIA
André Aguiar - Diretor-Presidente

Rômulo Duarte - Diretor Financeiro

Setor do audiovisual recebe apoio financeiro do BNDES
Foi lançada nesta segun-

da-feira a linha de crédi-
to emergencial do Fundo 
Setorial do Audiovisual 
(FSA), destinada a apoiar 
o setor que foi gravemente 
impactado pela pandemia 
da Covid-19. O valor total 
do auxílio é de R$ 400 mi-
lhões, que serão destinados 
à manutenção dos empre-
gos e da cadeia produtiva 
do setor.

Serão beneficiados, por 
exemplo, produtoras, dis-
tribuidores e exibidores. 
A linha foi elaborada pela 
Agência Nacional do Ci-
nema (Ancine), aprovada 
pelo Comitê Gestor do FSA 
e será operada pelo Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) e pelo Banco Re-
gional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE). 

Empresas de capital nacio-
nal terão prioridade entre os 
pedidos de financiamento 
feitos nos primeiros quinze 
dias de protocolo no BN-
DES, até 3 de agosto. Após 
esse prazo, de maneira iné-
dita, as empresas brasileiras 
com capital internacional do 
segmento de exibição cine-
matográfica também terão 
direito a acessar os recur-
sos remanescentes da linha 
emergencial, para manter 
empregos e a cadeia de for-
necedores no Brasil.

O Secretário de Cultura, 
Mário Frias, reforça a im-
portância da agilidade na 
liberação dos recursos. “A 
liberação deste apoio para as 
pequenas, médias e grandes 
empresas é uma ação rápida 
e integrada do governo fede-
ral”, afirmou.

Segundo explicou, a par-

ceria com BNDES e BRDE 
para redução de tempo e bu-
rocracia fará com que o di-
nheiro chegue de forma mais 
ágil aos interessados, possi-
bilitando a manutenção de 
centenas de empregos dire-
tos. “O Ministério do Turis-
mo, a Secretaria Especial de 
Cultura e a Ancine estão tra-
balhando em sinergia, que é 
uma marca do governo Bol-
sonaro, para minimizar os 
impactos do setor audiovisu-
al, um dos mais afetados nes-
ta pandemia”, acrescentou. 
Do total de recursos, R$ 250 
milhões serão oferecidos, 
de forma direta, pelo BN-
DES, em financiamentos 
superiores a R$ 10 milhões. 
O BNDES receberá pedi-
dos entre 20 de julho e 30 
de setembro. As operações 
poderão ser contratadas até 
31 de dezembro de 2020. 

 Os recursos serão exclusiva-
mente destinados a financiar 
os gastos com folha, forne-
cedores e gastos operacio-
nais fixos. Haverá, porém, 
algumas limitações, como 
impedimento do uso para 
compra de conteúdo e paga-
mento de verbas rescisórias 
devidas em caso de demis-
são de funcionários. O apoio 
poderá ter flexibilização de 
garantias reais, que será li-
mitada em função da situa-
ção financeira das empresas 
antes da pandemia.

Os R$ 150 milhões restan-
tes da linha de crédito emer-
gencial do FSA serão opera-
dos pelo BRDE para créditos 
entre R$ 50 mil e R$ 10 mi-
lhões, com compromisso de 
manutenção de emprego e 
do pagamento de fornece-
dores. Segundo Wilson Bley 
Lipski, diretor de Operações 

do BRDE, a expectativa é de 
grande demanda.

“Estamos preparados para 
atender todo o Brasil, espe-
cialmente as pequenas em-
presas do setor. Nossa equipe 
do BRDE está neste momen-
to finalizando os detalhes 
dos processos para que todas 
as solicitações recebam res-
posta no menor tempo pos-
sível. Esperamos poder de-
sembolsar todo recurso, mas 
atentos também à qualidade 
do crédito que estará sendo 
concedido. É imprescindível 
que o empreendedor aten-
da aos quesitos necessários 
para obtenção do crédito e, 
assim, manteremos a meta 
de liberar todo o montante 
estabelecido para as boas 
empresas do segmento, que 
vão manter suas atividades e 
empregos que geram”, afir-
mou Mario Frias.

O boletim Focus, publi-
cação divulgada to-
das as semanas pelo 

Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos, 
projeta para o próximo ano 
crescimento de 3,50% no 
Produto Interno Bruto (PIB). 
É a mesma previsão há oito 
semanas consecutivas. Em 
2022 e 2023, o mercado fi-
nanceiro continua a aposta 
em expansão de 2,50% do 
PIB. 

A previsão do mercado fi-
nanceiro para a queda da eco-
nomia brasileira este ano foi 
ajustada de 6,10% para 5,95%. 
Para 2021, a estimativa de infla-
ção permanece em 3%, há cin-
co semanas consecutivas.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic en-
cerre 2020 em 2% ao ano. Para 
o fim de 2021, a expectativa é 
que a taxa básica chegue a 3% 
ao ano. Para o fim de 2022, a 
previsão é 5% ao ano e para o 
final de 2023, 6% ao ano.
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