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Laboratórios podem lucrar 
300% com vacinas na pandemia
Custo de vacinação 
de 80% da população 
brasileira começaria 
em R$ 16 bi

Os laboratórios Pfizer/Biontech 
venderam aos Estados Unidos cada 
dose da vacina que estão desenvol-
vendo contra a Covid-19 por US$ 
19,50. Foram 100 milhões de doses 
pelo total de US$ 1,950 bilhão. Se 
o Brasil conseguisse o mesmo pre-
ço, gastaria, para vacinar 80% da 
população, pouco mais de R$ 16 
bilhões, sem levar em consideração 
o custo de distribuição em todo ter-
ritório nacional e da aplicação.

Mas dificilmente o Brasil con-
seguiria o mesmo valor pago pelo 
Governo Trump. Por ser uma com-
pra feita antes mesmo que a vacina 
tenha passado por toda a bateria de 
testes, o preço pago pelos norte-
-americanos deve embutir um bom 
desconto. A Pfizer já anunciou que 
não venderá a possível vacina a 
preço de custo, devendo avaliar os 
valores de acordo com a situação 
da saúde mundial.

Merck Sharp & Dohme (MSD) 
e Moderna também avisaram que 
vão comercializar o produto com 
lucro, mesmo tendo recebido cen-

tenas de milhões de dólares em fi-
nanciamento público. As decisões, 
de ética duvidosa em um momento 
em que o mundo está semiparalisa-
do, garantirá bom lucro aos acio-
nistas dos laboratórios.

Uma comparação pode ser feita 
com o AstraZeneca, que desenvol-
ve com a Universidade de Oxford 
uma das vacinas em estágio mais 
adiantado. O laboratório – que ga-

rantiu que, inicialmente, venderá 
a preço de custo – assinou contra-
to de US$ 1,2 bilhão com agência 
Barda, dos EUA, para fornecer 300 
milhões de doses.

Este valor representa um custo 
de US$ 4 por dose. Se o produto 
da Pfizer/Biontech tivesse custo se-
melhante, a venda por US$ 19,50 
representaria um lucro de US$ 
15,50 por dose, ou quase 300%. 

No lote já vendido aos Estados 
Unidos, representaria um ganho de 
US$ 1,550 bilhão. Como os EUA 
têm opção de comprar mais 500 
milhões de doses, o lucro – só com 
a terra de Trump – iria a US$ 8,7 
bilhões.

Assim como a AstraZeneca, a 
Johnson & Johnson afirmou que 
planeja vender a preço de custo en-
quanto permanecer a pandemia.

Brasil participa do esforço de pesquisa

Estatal que substituiria Eletrobras 
custa 25% do valor da privatização

Só 3,6% do abastecimento de água 
está nas mãos da iniciativa privada

Novo imposto 
do governo pode 
prejudicar caixa da 
Previdência

O projeto propõe a unificação do 
PIS e da Cofins em um tributo so-
bre valor agregado, com o nome de 
Contribuição sobre Bens e Serviços 
(CBS) e alíquota de 12%, pode pre-
judicar a Previdência, já que PIS e 
Cofins integram o orçamento da se-
guridade social.

“Os impostos vão para o caixa 
geral da União, enquanto as con-
tribuições são vinculadas a alguma 
área. Com a ideia do governo de 
acabar com a previdência, a gente 
precisa saber para onde vai a CBS”, 
alertou o diretor técnico do Dieese, 
Fausto Augusto Junior, em entre-
vista à RBA.

“O conjunto da reforma ainda é 
muito incipiente, porque é dividi-
do em quatro fases, mostrando que 
o governo não tem uma proposta 
clara sobre essa reforma tributária. 
Só se fala sobre imposto sobre con-
sumo, sem abordar o imposto de 
renda ou sobre grandes fortunas”, 
criticou Fausto.

Tudo róseo no 
país na visão do 
Ministério da 
Economia

O pior parece ter passado, disse 
o secretário especial de Fazenda do 
Ministério da Economia, Waldery 
Rodrigues. Em entrevista coletiva 
para explicar a nova projeção fis-
cal, ele disse que o Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e servi-
ços produzidos no país) está caindo 
menos que o previsto.

“A economia não teve uma que-
da tão intensa como o esperado. O 
fundo do poço foi em abril, e diver-
sos dados mostram recuperação a 
partir de maio”, disse o secretário. 
Segundo ele, essa foi a principal 
razão para a equipe econômica ter 
mantido em 4,7% a estimativa de 
contração do PIB para 2020.

Divulgada na semana passada, a 
projeção de encolhimento de 4,7% 
do PIB consta do Relatório Bi-
mestral de Avaliação de Receitas 
e Despesas, enviado ao Congres-
so Nacional. O documento elevou 
a previsão de déficit primário nas 
contas públicas para R$ 787,45 bi-
lhões em 2020.

O governo previu uma redução 
adicional de R$ 17,62 bilhões nas 
receitas líquidas este ano. O relató-
rio anterior tinha reduzido a previ-
são em R$ 111,25 bilhões.

6 em 10 brasileiros veem 
alta no custo de vida

Para 60% dos brasileiros, os 
gastos com alimentos, produtos 
e serviços para si e suas famílias 
aumentaram desde o início da pan-
demia do novo coronavírus. Este é 
o resultado da pesquisa Ipsos Es-
sentials: Cost of Living Amid Co-
vid-19, realizada pela Ipsos com 

18 mil entrevistados (sendo mil 
no Brasil) de 26 países. Por outro 
lado, 15% disseram que os gastos 
diminuíram, e 25% não sentiram 
diferença. Na percepção dos entre-
vistados brasileiros, as compras de 
mercado – alimentação e produtos 
de limpeza – são as que mais ala-
vancaram a alta nos custos durante 
a pandemia: 65% disseram ter tido 
gastos maio

Auxílio: mais da metade 
não paga despesas

Entre as pessoas que já vêm re-
cebendo o auxílio emergencial do 
governo federal, 57% ainda não 
conseguem pagar todas as despe-
sas, sendo necessário priorizar o 
pagamento de uma conta em detri-
mento de outra. A conclusão é de 
uma pesquisa da Boa Vista.

Entre estes 57%, o auxílio emer-
gencial de R$ 600 (ou de R$ 1.200 
para mulheres chefes de família), 
tem sido usado prioritariamente 
para pagar as contas de conces-
sionárias (luz, água, etc) por 47%. 
Em seguida, 20% priorizam o valor 
para quitar as contas relacionadas à 
moradia. Em terceiro lugar vêm os 
gastos com supermercado, priori-
dade para 13%.

O percentual de municípios com 
abastecimento de água por rede 
chegou a 5.548 municípios em 
2017, o que representa 99,6% das 
cidades brasileiras. Em 2008, essa 
proporção era de 99,4%. Havia, em 
2017, 59,8 milhões de economias 
residenciais ativas (domicílio com 
abastecimento de água onde houve 
pagamento de conta e/ou consumo) 
abastecidas no país, ou 86,1% dos 
domicílios. Houve um crescimento 
de 32% em relação a 2008 (45,3 
milhões). Mesmo assim, o país ain-
da tinha 9,6 milhões de domicílios 
sem abastecimento de água por 
rede em 2017.

Os dados constam da Pesquisa 
Nacional de Saneamento Bási-
co (PNSB) 2017, divulgada pelo 
IBGE.

As empresas privadas respon-
diam pelo abastecimento de 3,6% 
das cidades em 2017, menos do 
que em 2008, quando eram res-
ponsáveis por 4,5%. As compa-

nhias estaduais de saneamento e 
as autarquias municipais eram as 
executoras em 69,5% e 10,3% dos 
municípios.

Quanto ao tratamento, 4.873 
(88,3%) dos municípios com o ser-
viço em funcionamento possuíam 
Estações de Tratamento de Águas 
(ETAs) e/ou Unidades de Tratamen-
to Simplificado (UTSs) em operação 
em 2017; 5,5% do volume de água 
distribuído no país não recebe trata-
mento antes de chegar à população.

Cerca de 40% da água foi des-
perdiçada da entrada no sistema de 
distribuição até a chegada ao usuá-
rio, percentual similar ao de 2008. 
Em 2017, 52,4 milhões m³/dia fo-
ram captados (doce 50,98 milhões 
m3/dia e salobra 1,47 milhão m3/
dia); 45 milhões m³/dia tratados, 
46,1 milhões m³/dia distribuídos 
(com tratamento 43,6 milhões m³/
dia e sem tratamento 2,5 milhões 
m³/dia) e apenas 26,6 milhões de 
m³/dia consumidos.

O Ministério de Minas e Energia 
solicitou a inclusão de R$ 4 bilhões 
no orçamento de 2021 para, “caso 
se faça necessário”, criar uma estatal 
que ficaria com ativos da Eletrobras 
como a usina binacional de Itaipu e o 
complexo nuclear de Angra dos Reis.

A nova empresa pública seria 
criada no caso da privatização da 
Eletrobras, de acordo com docu-
mentos divulgados na noite de 
terça-feira pela estatal ao mercado. 
Pela Constituição, usinas nucleares 
não podem ser operadas por agentes 
privados, enquanto a hidrelétrica de 
Itaipu foi viabilizada em acordo bi-
nacional com o Paraguai e também 
não poderia ser privatizada.

O governo prevê levantar cerca 
de R$ 16 bilhões com a privatiza-
ção da Eletrobras. A previsão de 
criação da estatal, portanto, levaria 
um quarto deste valor.

O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, voltou a citar, 
como prioridade do governo, a capi-
talização da Eletrobras. “É priorida-
de desde 2019, quando assumimos 
o governo. No período de transição 

já trabalhávamos nesse processo. A 
aprovação, pelo Congresso Nacional, 
é fundamental para que capitalizemos 
a empresa, dando maior competitivi-
dade ao setor”, disse. “Mas volto a di-
zer: o Congresso Nacional é soberano 
na avaliação que faz em relação aos 
projetos em tramitação”, ponderou.

Albuquerque fez um balanço so-
bre as ações da pasta durante a pan-
demia. Segundo ele, 10 milhões de 
unidades consumidoras de famílias 
de baixa renda foram beneficiadas 
com a gratuidade na conta de luz, 
desde que o consumo não seja supe-
rior a 220 quilowatts por hora (kw/h).

O ministro destacou também que, 
durante a pandemia, a capacidade 
de geração de energia teve uma ex-
pansão de 3 gigawatts, ao mesmo 
tempo que a inadimplência caiu de 
10% para 2%. “Além disso saímos 
de uma queda na carga, que estava 
em 20% no início da pandemia [em 
parte pela diminuição do consumo 
no setor industrial] para 2%”, acres-
centou durante coletiva de imprensa 
online, convocada para falar dos 60 
anos do ministério.

Sumaia Villela/ABr
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A Associação Brasilei-
ra de Comércio Eletrônico 
(ABComm) acompanha 
com preocupação a notícia 
divulgada por todos veícu-
los de imprensa e que ainda 
não foi desmentida, sobre a 
criação do imposto digital, 
que segundo relatado pelos 
jornais, incidirá sobre o co-
mércio eletrônico.

Os últimos governos 
tentaram recriar a antiga 
CPMF (Contribuição Pro-
visória sobre Movimenta-
ção Financeira), que como 
todos sabem incidia sobre 
movimentações financei-
ras; a sociedade brasilei-

ra reagiu, e o Congresso 
Nacional não permitiu a 
criação de um imposto que 
impede o crescimento eco-
nômico e provoca um efeito 
em cascata na elevação dos 
custos de produção e con-
sequentemente na elevação 
dos preços, que será pago 
pelos consumidores.

Nós, da ABComm, que 
nos posicionamos contrá-
rios à recriação da CPMF 
em todas as tentativas an-
teriores, novamente vimos 
a público reforçar nossa 
posição de repúdio a intro-
dução deste imposto na re-
forma tributária, renome-

ado agora como imposto 
digital.

Os argumentos elencados 
nas notícias que trataram do 
tema apontam que o gover-

no deseja criar esse imposto 
devido ao crescimento do 
comércio eletrônico duran-
te a quarentena.

Pertencemos a um setor 
que nunca recebeu incenti-
vos fiscais e nem planos de 
investimentos volumosos 
do poder público. A grande 
maioria dos empreendedo-
res do comércio eletrônico 
é formado por micro, pe-
quenos e médios empresá-
rios, que pagam uma alta 
carga tributária e se esfor-
çam diariamente para man-
terem seus negócios diante 
de uma legislação tributária 
complexa e desigual.

Reconhecemos que algu-
mas propostas de moderni-
zação econômica implemen-
tadas e debatidas pelo atual 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, podem promover o 
crescimento do setor. Porém, 
se a proposta de criação do 
imposto sobre pagamentos 
eletrônicos se concretizar, 
nos posicionaremos contrá-
rios e atuaremos junto aos 
parlamentares no Congresso 
Nacional para que rejeitem 
tal iniciativa.

Diante da atual crise eco-
nômica, que milhões de 
brasileiros perderam seus 
empregos, milhares de em-

presas correm sérios riscos 
de fechar, não será com a 
criação de mais um impos-
to que recuperaremos nossa 
economia.

Aguardaremos o posicio-
namento oficial do Minis-
tério da Economia e comu-
nicamos a todas empresas 
filiadas à ABComm que 
não aceitaremos que o ajus-
te fiscal do governo acon-
teça em cima do comércio 
eletrônico.

q Maurício Salvador
Presidente da Associação 

Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm).

Imenso passo 
rumo a uma 
posição de 
destaque do 
caleidoscópio 
geopolítico

Nova CPMF 
provoca efeito 
em cascata na 
elevação dos 
custos e dos 
preços

A Europa entre a pandemia e o expansionismo global

A criação de mais impostos é inaceitável

“Este país cumpriu um pa-
pel único para que a derrota 
de Hitler fosse assegurada. A 
Alemanha perdeu a guerra. 
Agora oferecemos sobre um 
prato de prata a melhor oca-
sião para que eles possam 
ganhar a paz. Considero isso 
discretamente inaceitável.”

Em tom de amargura, 
assim se pronunciou Lord 
Heseltine, ex-ministro das 
relações exteriores britâni-
co, a respeito da decisão do 
povo britânico em se retirar 
da União Europeia.

Alguns anos já se passa-
ram depois daquele fatídico 
mês de junho de 2016, e a 
despeito do obscuro acor-
do de gabinete entre os dois 
partidos que desde sempre se 
revezaram no poder da Re-
pública da Irlanda para evi-
tar que o partido pró-reuni-
ficação Sinn Fein finalmente 
chegasse ao poder, a influ-
ência inglesa pós-Brexit nos 
rumos europeus é cada vez 
menor, e talvez se resuma 
à – também cada vez menor 
– influência sobre o destino 
de sua mais antiga colônia, a 
ilha da Irlanda.

A decadência do “império 
onde o sol nunca se põe”, 
personificada no errático 
Brexit, é um alerta para os 
rumos que a Europa deverá 
seguir se quiser sobreviver 
na competitiva nova ordem 
global que se descortina de 
maneira ainda mais eviden-
te e rápida com o advento da 
terrível pandemia.

O que a princípio parece-
ria um movimento conve-
niente apenas aos interesses 
estratégicos franceses, visto 
que a saída dos ingleses ele-
varia a dimensão política e 
militar de Paris frente a in-
fluência econômica alemã, 
com a pandemia e o sério 
risco de fragmentação euro-
peia, a Alemanha se vê dian-
te de um desafio histórico. E 
também uma oportunidade.

Sempre foi de conhe-
cimento público entre os 
meios diplomáticos, mesmo 
que o assunto não costumas-
se ser tratado publicamente, 
o papel de contenção desem-
penhado pelo Reino Unido 
dentro do espaço europeu. 

Neste sentido, Londres sem-
pre cumpriu uma função de-
sagregadora dentro do siste-
ma europeu, usando de todos 
os meios diplomáticos para 
que nunca fosse possível a 
emergência de uma única 
potência hegemônica dentro 
do continente.

Historicamente, essa “po-
sição de comando” do Rei-
no Unido se explica por sua 
condição insular estratégica, 
o que permitiria àquele país, 
em tese, bloquear ou impe-
dir o acesso ao continente 
europeu de qualquer ator 
que viesse a se tornar uma 
ameaça.

As expectativas a respeito 
de resultados concretos da 
reunião de cúpula da União 
Europeia giraram basica-
mente em torno da aprova-
ção e abrangência do fundo 
de recuperação para a região. 
As estimativas de retração 
para o PIB europeu em 2020 
chegam aos 8,3%.

Diferentemente do que 
ocorreu durante a crise de 
2008, a líder alemã – per-
sonificada numa figura fe-
minina que tende a crescer 
e demonstrar assertividade 
justamente em momentos 
conjunturais de crise – sur-
preendeu a todos ao propor 
um amplo pacote de ajuda de 
€ 750 bilhões.

Mais do que uma mera 
ajuda circunstancial, que é 
o que indicam as palavras 
de Merkel quando diz que 
o caminho escolhido se jus-
tifica “devido à natureza 
excepcional” da crise, se 
formos analisar pelo pris-
ma geopolítico, a generosa 
quantia seria o mínimo que 
poderia se esperar para que o 
projeto europeu não entrasse 
definitivamente num espiral 
de fragmentação sem volta 
diante da imensa fratura que 
o coronavírus causou a já 
fraturada União Europeia.

Já tendo dito que o Brexit 
deveria servir como um aler-
ta, Merkel parece estar con-
vencendo seus compatriotas 
alemães da importância de 
uma convergência europeia 
não somente econômica, 
mas política.

Depois uma longa noite 

de negociações que envolve-
ram acusações mútuas e até 
um soco na mesa do presi-
dente Macron, na segunda-
-feira (20), finalmente houve 
um entendimento mínimo 
entre os 22 países que apoia-
vam o plano original e os 
países reticentes, os “quatro 
frugais”: Holanda, Áustria, 
Suécia e Dinamarca.

Mesmo que ao final o 
acordo tenha sido menos 
ambicioso do que o original-
mente proposto – no que diz 
respeito à parte das doações 
não reembolsáveis – a con-
cordância franco-alemã de 
uma dívida comum de larga 
escala em âmbito europeu 
por si só já pode ser consi-
derado um marco histórico 
para o processo de integra-
ção.

O chamado “momento 
hamiltoniano”, cunhado por 
Henrik Enderlein, professor 
de economia política na Her-
tie School of Governance em 
Berlim – fazendo referência 
a Alexander Hamilton, que 
teve papel fundamental na 
formação da identidade co-
letiva dos Estados Unidos 
ao federalizar ou unificar a 
dívida estatal – é uma reali-
dade até pouco tempo atrás 
impensável.

Paradoxalmente, foi pre-
ciso uma crise de proporções 
inéditas para que a Europa 
buscasse uma saída à para-
lisia e à estagnação que já 
se arrastavam desde a crise 
de 2008, e o papel da Fran-
ça nesta convergência talvez 
tenha tido importância pre-
ponderante.

Historicamente partidária 
de uma Europa estrategica-
mente autônoma, principal-
mente no que diz respeito ao 

campo da Defesa, a França 
de Macron oportunamente se 
aproveita das brechas geradas 
pela crise pandêmica para re-
forçar sua ideia de projeto eu-
ropeu a la De Gaulle.

Em 22 de junho passado, 
uma manobra naval turca no 
Mar Mediterrâneo próximo 
à costa da Líbia ocasionou 
um perigoso incidente com 
uma unidade naval france-
sa, o que levou o presiden-
te Emmanuel Macron a fa-
lar em “morte cerebral” da 
Otan. Nos últimos tempos, 
não é a primeira vez que o 
presidente francês se refere 
à organização atlanticista em 
termos tão duros.

A transição hegemônica 
desencadeada pela ausência 
de liderança global, desde 
a chegada da pandemia, se 
acelerou substancialmente 
com o visível retorno de uma 
certa “compulsão expansi-
va” que se reflete em ensaios 
de convulsões internas a ma-
nobras militares que se mul-
tiplicam ao redor do globo 
terrestre.

Das missões de “liberda-
de de navegação” levadas 
a cabo pelos Estados Uni-
dos do mar do sul da China 
ao Caribe; ao aumento das 
tensões na fronteira sino-in-
diana do Himalaia, passando 
pela entrada de tanques de 
guerra egípcios em território 
líbio, sem pedir licença a ab-
solutamente ninguém.

Segundo o professor da 
UFRJ José Luís Fiori, é 
como se a pandemia tivesse 
potencializado as incertezas 
e medos de algo que ainda 
não tem solução, o vírus sem 
cura, em uma reação de au-
todefesa, e para fora, dos Es-
tados nacionais. Neste senti-
do, é como se essa ameaça 
invisível projetasse, quase 
que por instinto, uma reação 
nacional contra o inimigo vi-
sível mais próximo, ou seja, 
um outro Estado concorren-
te.

Seguindo este raciocínio, 
a postura assertiva da enten-
te franco-alemã nas nego-
ciações levadas a cabo nas 
duras tratativas da cúpula do 
Conselho Europeu se expli-
ca perfeitamente e tem um 

peso imenso dentro do blo-
co, principalmente agora que 
o Reino Unido seguiu seu 
próprio e solitário destino.

No momento em que a 
pandemia deixava a Itália de 
joelhos e aquele país se via 
abandonado por seus pares 
europeus, o primeiro sinal de 
alerta talvez tenha se ascen-
dido. Desde antes da pande-
mia, o populismo de ultra-
direita já vinha aumentando 
exponencialmente em razão 
do sentimento antieuropeu 
potencializado pelo senti-
mento coletivo de abandono 
do povo italiano junto a seus 
vizinhos.

Acrescenta-se a isso a su-
til transformação do territó-
rio italiano em uma espécie 
de “campo de batalha” por 
influência entre as três gran-
des potências do sistema 
mundial atual: Estados Uni-
dos, Rússia e China.

A imagem que correu o 
mundo de comboios médi-
co-militares russos cruzando 
a região mais afetada pelo 
vírus, a Lombardia, talvez 
tenha sido o exemplo mais 
emblemático disso. Sem 
falar na proximidade entre 
o Governo Conte e a Repú-
blica Popular da China, que 
possibilitou que a Itália fosse 
o primeiro grande país euro-
peu a aderir ao projeto das 
Novas Rotas da Seda como 
sócio. Sendo assim, a Itália 
aparentemente já estava no-
vamente no radar dos jogos 
subterrâneos de desestabili-
zação e guerras híbridas.

Para efeito de exemplifi-
cação, recentemente, um dos 
sustentáculos do Governo 
Conte e grande defensor da 
aproximação com a China, 
o Movimento Cinque Stelle 
(M5S), foi envolvido numa 
trama em que supostamente 
teria recebido financiamento 
clandestino da Venezuela. 
Algumas fontes suspeitam 
tratar-se de uma conspira-
ção, e os próprios serviços 
secretos italianos chegaram 
a averiguar se realmente o 
Governo Conte estaria sendo 
envolvido numa armadilha 
conspiratória.

Como uma espécie de 
pivô da Europa, pelo seu 

tamanho e importância, se 
a Itália tombasse provavel-
mente o projeto europeu 
tombaria junto. Segundo o 
FMI, a queda prevista para 
o PIB italiano em razão da 
pandemia será de 12,8% em 
2020. No mesmo dia em que 
este dado foi divulgado, a 
ministra do Interior da Itália, 
Luciana Lamorgese, chegou 
a dizer que se nada fosse fei-
to o país correria “um risco 
evidente de tensões sociais 
no outono”.

Não por acaso, na semana 
anterior à cúpula europeia, 
o premier italiano Giuseppe 
Conte foi recebido com to-
das as honras pela chanceler 
alemã Angela Merkel, por 
cerca de uma hora, no impo-
nente castelo de Meseberg.

Mesmo que nada de con-
creto viesse a ser aprovado 
ainda neste encontro de cú-
pula do Conselho Europeu 
iniciado no último final de 
semana, ante a resistência 
implacável dos frugais, e em 
particular da Holanda, a Eu-
ropa precisaria urgentemen-
te encontrar uma saída con-
junta para os desafios deste 
início de século XXI.

A própria nova presidente 
da Comissão Europeia e an-
tiga ministra da Defesa ale-
mã, Ursula Von der Leyen, 
ao assumir, havia prometi-
do uma Comissão Europeia 
“geopolítica”, sinalizando a 
necessidade de uma União 
Europeia globalmente mais 
assertiva.

Ainda é muito cedo para 
dizer, mas diante de um ce-
nário global caótico, onde 
riscos de convulsões sociais 
se avolumam – inclusive nos 
Estados Unidos – a Europa 
deu um imenso passo rumo 
a uma posição de destaque 
como ator influente do atu-
al caleidoscópio geopolítico 
mundial.

Que, ao contrário daquele 
“grande tornado negro” que 
assolou a Europa no verão 
de 1914 – o chamado último 
verão europeu – este verão 
de 2020 seja apenas o pri-
meiro.

q Fabio Reis Vianna
Escritor e analista geopolítico.
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Violência e corrupção  
cercam Bolsonaro

Há muitas restrições a pesquisas de opinião de cunho 
político, tanto pelo recorte como pela interpretação dos 
resultados. Feita a ressalva, é uma ferramenta que auxilia 
análises, especialmente de tendências. A pesquisa da XP/
Ipespe realizada de 13 a 15 de julho recebeu destaque 
pela avaliação do presidente Bolsonaro, que merece uma 
olhada mais profunda dos ganhos e perdas de apoio, es-
pecialmente olhando as faixa de renda e locais de mora-
dia.

Mas há dois aspectos menos abordados que valem 
atenção, por terem sido pilares do início do governo: 
um é sobre violência e criminalidade; o outro, corrup-
ção. Desde o início do ano, pouca alteração houve no 
primeiro tópico. E isso não é bom para Bolsonaro. Ap-
enas cerca de 24% dos entrevistados acreditam que a 
violência e a criminalidade diminuíram ou diminuíram 
muito. No outro lado, 53% acreditam que aumentaram 
ou aumentaram muito. Cerca de 1 em cada 3 entrevis-
tados acha que permaneceram no mesmo patamar de 12 
meses atrás.

Quanto à corrupção, o gráfico desde o início do gov-
erno mostra uma forte queda entre os que acreditam que 
diminuirá ou diminuirá muito nos próximos 6 meses: de 
54% em janeiro de 2019 para 21% agora. No lado opos-
to, pulou de 16% para 43% (com pico de 47%) os que 
acham que a corrupção aumentará ou aumentará muito 
nos próximos 6 meses. Ainda que a saída de Sergio Moro 
tenha contribuído para esta percepção, antes de o ex-juiz 
apear do governo a percentagem dos que veem a corrup-
ção piorando já tinha dobrado.

Depois de utilizado para tirar o PT do poder, o tema 
corrupção saiu da pauta da grande mídia, mas anos 
martelando na cabeça dos eleitores deixa sequelas. 
Ainda mais que o Caso Queiroz traz para junto de 
Bolsonaro tanto a questão do assalto aos cofres pú-
blicos quanto a ligação com a criminalidade, espe-
cificamente, a milícia. Dois pontos que fragilizam o 
presidente.

Renovação
A eleição para a renovação da diretoria da Federação 

das Indústrias do Rio (Firjan) está prevista para 18 de 
agosto. O Sindicato Nacional da Indústria Naval (Sina-
val) apoia a renovação e acredita que a chapa liderada 
por Angela Costa, presidente da Associação Comercial 
(ACRJ) e do Sindicato da Indústria de Papel e Papelão 
no estado (Sinpapel), transformará a Federação, com 
participação e transparência. O atual presidente, Eduardo 
Eugenio Gouvêa Vieira, está há 25 anos no comando da 
entidade.

O Sinaval aponta a falta de compromisso da atual ad-
ministração da Firjan com o reerguimento industrial dos 
municípios – cita Niterói e São Gonçalo como exemplos 
– e diz que é urgente que a Federação atue junto aos in-
dustriais desses locais para ouvir suas demandas e esta-
belecer prioridades de ação para o desejado progresso 
econômico.

“Acreditamos que o papel adequado para nossa Feder-
ação não é apenas ocupar espaços políticos e partidários: 
é apontar os caminhos e atuar com eficiência para a tão 
sonhada redenção da indústria do Estado do Rio de Ja-
neiro”, continua o Sinaval. “Sem renovação, não vemos 
como a situação que hoje observamos nas indústrias de 
nosso estado possa ser alterada. Precisamos da mudança, 
e uma mudança já!”

Amarelo
O preço do ouro deu um salto de 20% desde o início da 

pandemia, e o metal era vendido nesta quarta-feira a US$ 
1.870 a onça-troy (31 gramas). Analistas apostam que está 
perto de romper a barreira dos US$ 2 mil pela primeira vez.

Rápidas
A 1ª feira virtual de artesanato do país, a Patchwork 

Arte e Design em Casa, acontecerá de 27 de julho a 1º 
de agosto e terá oficinas de artesanato, palestras e ex-
posições, além da venda de produtos. No patchworkar-
teedesign.com.br *** Nesta quinta-feira, às 20h, o grupo 
de ativistas sociais A Liga promove encontro virtual com 
a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa 
do Rio, Danielle Barros, sobre a Lei Aldir Blanc e a cul-
tura nas redes. Pelo Face da Liga @aligario2020 *** 
A Aasp realizará nesta quinta-feira, às 10h, o webinar 
“Direitos fundamentais em investigações internas”. In-
scrições: mla.bs/8454d8b0. Às 16h, será o webinar “As 
revisões previdenciárias pós-Reforma da Previdência”. 
Inscrições: mla.bs/137bf5d7 *** Nesta sexta, às 19h, Pe-
dro do Livro, superintendente de Leitura da Secretaria 
Estadual de Cultura do Rio, bate papo com o comediante 
Cezar Maracujá, sobre a importância da leitura para a 
criatividade, no Instagram @pedrodolivro

BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ. 31.597.552/0001-52

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Raquel da Fonseca Cantarino, CPF 025.407.357-38. DECLARAM, nos 
termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 
de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração 
no(a) Banco Clássico S.A., CNPJ 31.597.552/0001-52. 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 quinze 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). 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 DEORF/GTRJA. Local e data. Rio de Janeiro, 10 de 
julho de 2020. Raquel da Fonseca Cantarino - CPF: 025.407.357-38

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 11.421.994/0001-36

Convocação de AGO - convidamos as Acionistas a comparecerem a AGO, a 
ser realizada às 10 horas, do dia 31/07/2020, na sede da Haztec Investimentos 
e Participações S.A (“Cia”), na Rua Joaquim Palhares, 40, 1º andar, Cidade 
Nova/RJ, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do dia – Em consonância 
com a MP n.° 931, de 30/03/2020, em vigor, as Acionistas deliberarão sobre: As 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre o relatório da ad-
ministração, do Balanço Patrimonial da Cia. e das demais Demonstrações Fi-
nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; Deliberar 
sobre a destinação do resultado da Cia. referente ao exercício social encerrado 
em 31/12/2019; Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Ad-
ministração; ratificar a renúncia do Sr. Fernando Souza Ribeiro de Carvalho; 
e, em virtude da renúncia, deliberar acerca da eleição de seu substituto; De-
liberar sobre a definição da remuneração global anual do Conselho de Admi-
nistração e da Diretoria da Cia., como também, da remuneração global anual 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria das suas controla-
das diretas e indiretas; e Deliberar sobre o primeiro relatório anual relativo ao 
conteúdo do primeiro Relatório Anual relativo às atividades do Programa de 
Compliance, desenvolvidas no período de 20/02/2019 a 30/04/2020. Os docu-
mentos oriundos destas transações estão à disposição dos acionistas na sede 
da Cia. RJ, 22/07/2020. Ismar Machado Assaly - Conselheiro Presidente.

Quase 40% das cidades  
não têm esgoto sanitário
Maior parte da 
coleta não recebe 
tratamento. É 
descartada nos 
cursos d’água

O serviço de esgotamen-
to sanitário por rede coleto-
ra estava ausente em 39,7% 
dos municípios brasileiros 
(2.211) em 2017. Em 1989, a 
oferta desse serviço não exis-
tia em 52,7% das cidades. Os 
dados constam da Pesquisa 
Nacional de Saneamento Bá-
sico (PNSB) 2017, divulgada 
nesta quarta-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, 
a cobertura do esgotamento 
sanitário por rede passou de 
55,2% (3.069 municípios) 
em 2008 para 60,3% (3.359) 
em 2017, sendo que, em 
3.206 localidades, o serviço 
estava em funcionamento e 

153 em implantação.
Enquanto no Sudeste a 

rede de esgoto atendia a 
96,5% das cidades, no Norte 
esse percentual era de ape-
nas 16,2%. No Nordeste, 
esse serviço estava presente 
em 52,7% dos municípios, 
no Sul, em 44,6%, e no Cen-
tro-Oeste, em 43%.

A pesquisa mostra, ain-
da, que são gerados 21,3 
milhões de m³ de esgoto 
por dia no Brasil. Deste to-
tal, 67% do volume gerado 
(14,3 milhões de m³ por dia) 
é coletado por rede. O volu-
me de esgoto tratado por dia 
apurado pela pesquisa 2017 
(11 milhões de m³) corres-
ponde a 77,1% do volume 
de esgoto coletado, medido 
ou estimado pelas entidades 
executoras.

Segundo a gerente de Pes-
quisas de Saneamento do 
IBGE, Fernanda Malta, a 
maior parte do esgoto coleta-
do que não recebe tratamen-
to é descartado diretamente 
nos cursos d’água sem trata-
mento. “Há ainda casos em 

que as legislações locais es-
tabelecem que os domicílios 
devem tratar seu esgoto em 
fossas sépticas individuais 
e descartá-lo na rede já com 
tratamento” explicou.

Quanto ao tratamento, 
62,8% dos municípios com 
serviço em funcionamento 
(2.013) tinham estações de 
tratamento de esgoto em ope-
ração. Centro-Oeste e Sul re-
gistraram os maiores percen-
tuais de cidades com estações 
(94,4% e 71,7%, respectiva-
mente), enquanto o Nordeste, 
o menor (51,2%).

Entre as localidades com 
serviço de esgotamento, 
37,2% não tinham tratamen-
to, chegando a 48,8% no 
Nordeste, 37,3% no Sudeste, 
30,6% no Norte, 28,3% no 
Sul e 5,6% no Centro-Oeste.

Em relação ao nível do 
tratamento (preliminar, pri-
mário, secundário e terciário, 
em ordem crescente de efi-
ciência), 69,8% do volume 
tratado recebiam tratamento 
do tipo secundário (oxidação 
da carga orgânica pela ação 

de microrganismos), 21,9% 
terciário (retirada de poluen-
tes como nutrientes, patogê-
nicos, sólidos inorgânicos 
dissolvidos e em suspensão), 
5,9% primário (remoção de 
sólidos em suspensão sedi-
mentáveis e de sólidos flu-
tuantes), 2,4% tratamento 
apenas preliminar (retirada 
de óleo, detritos flutuantes e 
areia ).

Havia, em 2017, 35,3 
milhões de domicílios onde 
houve pagamento de conta e/
ou coleta de esgoto no país, 
um crescimento de 39,2% 
em relação a 2008 (25,4 mi-
lhões). Esse número corres-
ponde a 50,8% dos domicí-
lios do país.

Na Região Norte, 4,7 mi-
lhões de domicílios (92,6%) 
não tinham o serviço de es-
goto sanitário coletado por 
rede. No Nordeste, eram 
13,6 milhões de domicílios 
(74,6%). No Sul, 6,2 mi-
lhões (58,4%), no Centro-
Oeste, 2,6 milhões (49,2%) 
e no Sudeste, 7,1 milhões 
(23,3%). 

Proposta de ‘reforma’ tributária favorece setor econômico
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, entregou nesta 
terça-feira (21) ao Congresso 
Nacional uma proposta do 
governo federal com parte 
da reforma tributária estuda-
da pela área econômica que, 
além de favorecer latifún-
dios, prevê diminuição dos 
impostos para bancos e man-
tém isenção dos templos reli-
giosos. O projeto foi entregue 
aos presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP).

O setor financeiro será 
beneficiado com alíquota 

menor da nova Contribui-
ção Social sobre Operações 
com Bens e Serviços (CBS) 
proposta pela equipe econô-
mica. 

O projeto apresentado 
nesta terça-feira (21) pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes ao Congresso prevê 
uma cobrança de 12% sobre 
produtos e serviços, e uma 
alíquota de menos da metade 
(5,9%) para bancos.

Receitas não operacionais 
– como dividendos (paga-
mento que os acionistas de 
uma empresa recebem pelo 
lucro gerado), rendimentos 

de aplicações financeiras e 
juros sobre capital próprio 
- não serão atingidas pelo 
novo tributo que deve subs-
tituir PIS/Cofins.

Os templos religiosos e 
empresas que não realizam 
atividade econômica ficarão 
isentos. As entidades bene-
ficentes continuam imunes 
à tributação e também não 
será cobrada CBS sobre as 
receitas recebidas do SUS 
por hospitais particulares.

Segundo anunciado pelo 
ministério, essa primei-
ra proposta trata apenas da 
unificação de PIS e Cofins, 

os dois tributos federais so-
bre o consumo. Temas mais 
complexos, como a inclusão 
de tributos estaduais nesse 
imposto único, mudanças 
no Imposto de Renda e alte-
ração da carga tributária de-
vem ficar para uma segunda 
fase, ainda sem data para ser 
protocolada.

Alcolumbre afirmou que a 
proposta do governo federal 
para a reforma tributária será 
aperfeiçoada no Congresso. 
Segundo ele, as mudanças 
serão discutidas na comissão 
mista formada por deputados 
e senadores no Legislativo.

De olho nas eleições, Trump manda fechar consulado chinês
Na reta final para as elei-

ções presidenciais, os Esta-
dos Unidos determinaram o 
fechamento do consulado da 
China em Houston, no Te-
xas, nesta quarta-feira, após 
denúncias de que hackers 
chineses tentaram roubar da-
dos sobre a vacina para Co-
vid-19. A decisão ocorre 72 
horas após o governo norte-
americano acusar hackers 
chineses de tentarem roubar 
estudos sobre uma vacina 
para o novo coronavírus

De acordo com o Departa-
mento de Estado norte-ame-
ricano, a medida tem o objeti-
vo de proteger a “propriedade 
intelectual e as informações 
privadas dos americanos”. 
Morgan Ortagus, porta-voz 
do departamento, mencionou 
que a Convenção de Viena 
prevê que os diplomatas de-
vem “respeitar as leis e os 
regulamentos do Estado re-
ceptor” e “têm o dever de não 
interferir nos assuntos inter-
nos desse Estado”.

“Os Estados Unidos não 
tolerarão as violações da 
República Popular da China 
da nossa soberania e intimi-
dação do nosso povo, assim 
como não toleramos as prá-
ticas comerciais desleais, o 
roubo de empregos america-
nos e outros comportamen-
tos”, disse ainda Ortagus.

O Departamento de Justi-
ça dos EUA denunciou, nesta 
terça-feira (21), que os dois 
hackers chineses suspeitos de 
roubar informações sobre pro-

jetos de vacinas trabalhavam 
para o ministério da Seguran-
ça de Estado da China. Eles 
também foram acusados de 
violar a propriedade intelec-
tual de empresas nos Estados 
Unidos e em outros países.

Wang Wenbin, porta-voz 
do Ministério das Relações 
Exteriores da China, conde-
nou a determinação america-
na. Ele alertou que seu país 
pode tomar medidas firmes 
de retaliação se os EUA não 
reverterem sua decisão.

Apoio ao  
setor cultural

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira a Medida Pro-
visória (MP) 986/2020, que 
define as regras de repasse da 
verba de apoio ao setor cul-
tural, conforme previsto pela 
Lei Aldir Blanc, sanciona-
da em junho. A MP também 
estabelece prazo de 120 dias 
para estados e o Distrito Fe-
deral devolverem à União re-
cursos não usados do auxílio 

emergencial ao setor cultural 
devido à pandemia de Co-
vid-19.

Fraudes em  
recebimento de auxílios

O Ministério da Cidadania 
firmou parceria com o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
e a Polícia Federal (PF) para 
evitar, coibir e punir fraudes 
no recebimento do auxílio 
emergencial – verba desti-
nada à população de baixa 

renda para reduzir o impacto 
econômico da pandemia do 
novo coronavírus.  

Com direito a ‘música 
no fantástico’

O presidente Jair Bolso-
naro voltou a testar positivo 
para Covid-19. Trata-se do 
terceiro teste que ele fez nas 
últimas semanas e que apon-
tou que o chefe do Executivo 
ainda está com coronavírus. 
O procedimento teria sido 

feito na terça-feira (21), con-
forme informação dada em 
primeira mão pelo canal de 
TV CNN Brasil.

Desde que foi confirma-
do a sua infecção por coro-
navírus, no dia 7  de julho, o 
presidente Bolsonaro tem se 
mantido isolado no Palácio 
da Alvorada. Ele é monito-
rado por médicos constan-
temente e não estaria mais 
com os sintomas. No último 
domingo (19), ele chegou 
a ir até a frente do Palácio 
para acenar a apoiadores.
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Bens que mudam de mãos
O leiloeiro Mario Ricart tem vasta experiência na lei-

loaria carioca, onde já vendeu diversos bens, como equi-
pamentos, materiais de todos os tipos, imóveis, veículos, 
objetos de arte, sucatas, matéria-prima etc. Continua seu 
trabalho, durante este período ímpar que todos estamos 
passando, nesta quinta e sexta-feira, vendendo bens sob 
sua responsabilidade.

Na quinta-feira (23) às 11h e às 12h, serão vendidos um 
imóvel em Copacabana e os bens listados: três condiciona-
dores de ar HIWLL 9.000 BTUs marca York, avaliados no 
total de R$ 2,1 mil; um condicionador de ar de piso/teto de 
60.000 BTUs, avaliado em R$ 4 mil; cinco mesas de madei-
ra com tampo de vidro – avaliadas no total de R$ 1,5 mil; 
uma mesa de escritório “L”, em madeira, avaliada em R$ 
300; duas impressoras a laser marca HP, usadas, avaliadas 
em R$ 800. Os bens têm avaliação total de R$ 8,7 mil.

O imóvel está na Rua Domingos Ferreira, 125, aparta-
mento 722, Copacabana (RJ) – foi construído em 1957, 
tem área de 35m², avaliação indireta de R$ 415.656,00. 
Está localizado no condomínio Master, composto de 12 
andares, 23 apartamentos por andar, dispondo de portaria 
24h, câmeras de segurança e quatro elevadores. Será na 
quinta-feira da outra semana (30), no mesmo horário e 
local, a segunda oportunidade de compra, onde os bens 
poderão ser vendidos por valor abaixo da avaliação e o 
imóvel por valor acima de 50% da avaliação.

A sexta-feira (24) às 12h ficou para a venda da loja J, 
situada na Rua Carlos de Carvalho, 52, Centro (RJ), que 
se encontra em estado ruim de conservação. É composta 
de sala, banheiro e pavimento superior, com valor inicial 
de venda em R$ 132.508,40.

O participante deverá efetuar o cadastramento e habilita-
ção pessoal no website marioricart.lel.br para as ofertas pela 
internet, ficando sujeito à aprovação, lembrando que os lan-
ces vencedores não são passíveis de arrependimento. Outras 
informações podem ser adquiridas no escritório do leiloeiro 
à Avenida Erasmo Braga, 277, grupo 501/502, Centro (RJ).

Casa com terreno em Cabo Frio
Será na segunda-feira (27) às 11h, que o leiloeiro Le-

onardo Schulmann leiloará o terreno, com término após 
10 minutos consecutivos, pela avaliação e, se não houver 
comprador, será apregoado na segunda-feira seguinte (3), 
no mesmo horário e mesmo endereço eletrônico (schul-
mannleiloes.com.br), por 50% da avaliação.

O terreno designado como “Área E”, situada na Estrada 
do Guriri, Primeiro Distrito do Município de Cabo Frio, 
Estado do Rio de Janeiro e Freguesia de Nossa Senha 
d’Assunção, zona urbana, com área total de 83.440m². A 
fração ideal acima referida corresponde à Unidade 352, do 
Condomínio Canários, a ser construída na referida área de 
terreno que possui uma área de ocupação exclusiva com 
frente e fundos 12m e lados direito e esquerdo de 25m.

Área privativa exclusiva de 300m², avaliada em R$ 500 
mil com um imóvel constituído pela unidade de número 
352, do Condomínio dos Pássaros, sito à Estrada do Guri-
ri, número 2090, Guriri, Cabo Frio (RJ), e uma residência 
em alvenaria em ótimo estado de conservação, segundo 
Oficial de Justiça, onde constam penhoras e/ou hipotecas 
e/ou recurso e/ou processo pendente sobre o referido imó-
vel. Outros imóveis estão na agenda de Leonardo Schul-
mann, em seu website e informações adicionais podem 
ser obtidas em seu escritório à Travessa do Paço, 23, gru-
po 812, Centro (RJ).

Itaú venderá imóveis pelo Brasil
“O leilão de imóveis a ser realizado em julho pelo Itaú 

e a Mega Leilões é uma boa oportunidade para quem bus-
ca investir, com a retomada gradual da economia. O setor 
imobiliário deve ficar aquecido nos próximos meses, pois 
a queda da taxa de juros e as novas modalidades de fi-
nanciamento estão beneficiando quem sonha com a casa 
própria”, comenta Fernando Cerello, leiloeiro oficial da 
Mega Leilões.

Será mais um leilão extrajudicial de imóveis, na quinta-
-feira (30), a partir das 15h, onde conta com 26 imóveis 
disponíveis. Os lances iniciais são de R$ 73,8 mil, para 
um apartamento no Rio de Janeiro e R$ 613,9 mil para um 
imóvel em Goiás. O leilão conta com imóveis em mais 
cinco estados brasileiros, sendo Maranhão, Paraná, Piauí, 
Rio Grande do Norte e São Paulo.

O banco oferece condições de pagamento especiais 
para pagamento dos lances à vista, uma delas é o desconto 
de até 15% no valor total de arrematação. Além do paga-
mento à vista, o Itaú Unibanco oferece a possibilidade de 
parcelamento do lance em até 78 vezes, sujeito a análise 
de crédito. Detalhes no website megaleiloes.com.br

LEILÕES &
COMPANHIA
Lydia M.M. Gonzalez
lydiammgonzalez@gmail.com

Loja no Centro do Rio no pregão de Mario Ricart

Casa com terreno em Cabo Frio com Leonardo Schulmann

São Paulo e Rio reabrem bares e 
restaurantes com movimento baixo

Ampliada para 180 dias pausa nos financiamentos habitacionais

Bares e restaurantes es-
palhados pelo Brasil reto-
maram suas atividades após 
flexibilização das quarente-
nas. Entretanto, o movimen-
to destes estabelecimentos 
foi baixo nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Ceará, onde o comércio já 
retomou as atividades com 
restrições.

Segundo o Sindicato dos 
Lojistas de São Paulo, o co-
mércio paulista teve um flu-
xo de 10% a 20% do movi-
mento normal nos primeiros 
dias. Já no Ceará, onde bares 
e restaurantes também foram 
liberados com restrições, a 
Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes do estado 
(Abrasel) aponta que apenas 
40% dos estabelecimentos 
conseguiram voltar logo nos 
primeiros dias da retomada. 
No Rio de Janeiro, O Sin-
dicato de Bares e Restau-
rantes aponta que, apesar da 
reabertura permitida desde 
o início de julho, cinco em 
cada dez bares acreditam 
que vão demitir funcionários 
após a pandemia.

Já levantamento do Se-
brae em parceria com a Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) 
apontou que pequenos ne-
gócios apresentam sinais de 
lenta reação diante da pan-
demia. Segundo o estudo, 
feito entre os dias 25 e 30 
de junho, apesar do aumento 
no número de empresas que 
conseguiram crédito, ritmo 
de liberação de empréstimos 
não acompanha crescente 
demanda.

Após período crítico para 
manter os negócios em fun-
cionamento, as micro e pe-
quenas empresas brasilei-
ras apresentaram sinais de 
pequena reação diante dos 
impactos da pandemia.  En-
quanto na primeira semana 
de abril, a perda média do 
faturamento chegou a 70%, 
no último levantamento esse 
percentual caiu para 51%.

Os dados fazem parte da 
5ª edição da Pesquisa “O 
impacto da pandemia de 
coronavírus nos pequenos 
negócios” que teve a partici-
pação de 6.470 participantes 
entre Microempreendedores 

Individuais (MEI), Micro-
empresas e Empresas de Pe-
queno Porte. O levantamen-
to aponta que desde o início 
da pandemia, 800 mil em-
presas conseguiram estancar 
a queda no faturamento. A 
proporção de pequenos ne-
gócios com redução no fa-
turamento caiu de 89% para 
84%, desde março, quando 
foi feita a primeira edição da 
pesquisa. Essa recuperação, 
entretanto, não é igual para 
todos os segmentos. Alguns 
setores como o agronegócio, 
indústria alimentícia e pet 
shop/veterinária apresentam 
maior capacidade de retoma-
da, ao contrário de setores 
mais diretamente afetados, 
como turismo e economia 
criativa.

O levantamento também 
mostrou que 30% das em-
presas voltaram a funcionar 
desde o início da crise, adap-
tando-se ao novo cenário, in-
tensificando a transformação 
digital dos negócios com o 
aumento das vendas virtu-
ais. Em dois meses, 12% das 
empresas fizeram a adapta-

ção do modelo de negócio 
para o formato digital. Ao 
mesmo tempo em que hou-
ve um aumento de 37% para 
44% das empresas que estão 
utilizando ferramentas di-
gitais para se manterem em 
funcionamento, houve uma 
redução de 39% para 23% 
das empresas que afirmam 
que só podem funcionar pre-
sencialmente.

De uma forma geral, a 
pesquisa também mostra que 
houve uma redução na restri-
ção de circulação de pessoas 
no período analisado, com 
queda de 63% para 54% nas 
medidas de isolamento (fe-
chamento parcial) e lockdo-
wn (confinamento total). Por 
outro lado, observa-se que 
as regiões em que o nível de 
isolamento era menor, como 
Sul e Centro-Oeste, cami-
nham agora em sentido con-
trário ao movimento nacio-
nal e tiveram que aumentar 
as medidas de isolamento. 
No Rio Grande do Sul, por 
exemplo, a restrição subiu 
de 38% para 72% nos últi-
mos 30 dias.

A Caixa Econômica Fe-
deral vai ampliar, mais uma 
vez, a pausa do pagamento 
de financiamentos habita-
cionais, que agora poderá 
ser de até 180 dias. A infor-
mação foi confirmada nesta 
quarta-feira pelo presidente 
do banco, Pedro Guimarães. 
Em maio, esse adiamento 
já havia sido estendido para 
120 dias.

A ampliação do prazo 
vale para pessoas físicas e 
jurídicas, no caso de finan-
ciamentos à produção de 
empreendimentos e para os 
financiamentos de aquisição 
e construção de imóveis co-
merciais e individuais. Estão 
contemplados clientes que 

financiam o imóvel por meio 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), 
programa Minha Casa Mi-
nha Vida e pelo Sistema 
Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE), todos 
operados pela Caixa.

De acordo com Guima-
rães, até o momento, mais de 
2,4 milhões de mutuários já 
pediram a pausa na prestação 
habitacional, número que re-
presenta R$ 8,6 bilhões em 
financiamentos suspensos. 
A medida faz parte das ações 
para enfrentar os efeitos cau-
sados à economia pela pan-
demia de covid-19. 

“Lembrando que essa 
pausa não é automática. Há 

a necessidade dessas pesso-
as pedirem, seja pelo apli-
cativo, seja pelos telefones, 
que são encontrados no site 
da Caixa”, informou Guima-
rães, em entrevista.

Quem pedir a pausa no 
contrato terá de pagar juros, 
seguros e taxas, que serão 
acrescidos ao saldo devedor 
do contrato. De acordo com 
o banco, a taxa de juros e o 
prazo contratados original-
mente não sofrem alteração.

Os clientes com paga-
mentos em dia ou aqueles 
com pagamentos em atraso 
por, no máximo, 18 me-
ses, podem pedir a carên-
cia. Clientes que usaram o 
FGTS para abater parte da 

prestação também podem 
requerer a suspensão. No 
caso de pessoas jurídicas, 
a possibilidade de pausa 
nas prestações é permiti-
da para quem está com até 
duas parcelas fora do prazo 
(atraso de 60 dias).

Para pedir a pausa ou re-
querer a extensão da pausa 
já concedida, basta acessar 
o aplicativo Habitação Caixa 
ou registrar o pedido pelos 
telefones 3004-1105 (para 
capitais) e 0800-726-0505 
(demais localidades), ou de 
forma automatizada pelo 
0800-726-8068, opções 2-4-
2, de segunda a sexta-feira, e 
aos sábados, das 10h às 16h 
(exceto feriados).

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ/ME nº 28.789.998/0001-74 - NIRE 33.3.0031176-9

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 
Ficam os senhores acionistas da KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS 
S.A. (“Companhia”) convocados para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar de forma exclusivamente digital, em 31 de julho de 
2020, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 
deliberar sobre as contas da administração, o balanço patrimonial e demais 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) eleger os membros do Conselho 
de Administração da Companhia para mandatos a encerrar-se em 1 (um) 
ano contado da data de sua eleição, de acordo com o previsto no Estatuto 
Social, e definir a remuneração global da administração; e c) autorizar os 
administradores e/ou procuradores da Companhia a assinarem todos os 
documentos e praticarem todos os atos que venham a ser necessários para 
a implementação dos atos aprovados. Nos termos do artigo 133, §3° da Lei 
da S.A., os documentos e informações pertinentes às matérias a serem 
deliberadas foram publicados em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 
e no jornal Monitor Mercantil no dia 30 de março de 2020. Instruções para 
Participação: Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades 
competentes durante a pandemia do COVID-19 e, conforme autorizado 
pela Medida Provisória 931 e Instrução Normativa DREI nº 81/2020, a 
Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os 
acionistas participarem e votarem por meio do sistema eletrônico, através da 
plataforma digital Microsoft Teams e exercer o direito de voto mediante o uso 
do boletim de voto a distância. O acionista deverá enviar à Companhia (via 
endereço de e-mail jrosenberg@katrium.com.br) com no mínimo 2 (dois) 
dias de antecedência da data designada para a realização da Assembleia 
Geral Ordinária (isto é, até 9:00 do dia 29 de julho de 2020): (i) confirmação 
de participação na Assembleia Geral com aviso de recebimento; e (ii) 
instrumentos que comprovem a identidade e a forma de representação dos 
acionistas. Após a análise dos referidos documentos e a comprovação de 
titularidade das suas ações, a Companhia enviará aos acionistas (ou aos seus 
representantes ou procuradores devidamente constituídos) que manifestaram 
interesse em participar da Assembleia, as regras sobre os procedimentos 
necessários ao acesso e à utilização da plataforma digital Microsoft Teams, 
e os documentos financeiros da Companhia para a deliberação. O acionista 
ou seu representante legal deverá comparecer, de forma eletrônica, à 
Assembleia, munido dos documentos que comprovem a sua identidade. 
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020. Segundo Esteban Viton Ramirez - 
Presidente do Conselho de Administração. p.p. José Rosenberg Furer

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Liquidação. 
Cia Aberta. CNPJ 02.117.801/0001-67 / NIRE: 33300318968. 

ATA DA AGE. 1.Data, hora e local. Às 15h do dia 30/06/20, na R da Assembleia, 
nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na Cidade e no Estado de RJ. 2. Con-
vocação. A convocação é dispensada nos termos do art 124, § 4º, da Lei 6.404/76, 
conforme alterada, em face da presença de acionistas representando a totalidade 
do capital social da Cia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de 
Acionistas. 3.Presença. Acionistas representando a totalidade do capital social. 
Presente, ainda, para atender a pedidos de esclarecimentos dos acionistas, o 
representante do liquidante Eximia Capital Partners, Sr. Carlos Eduardo Reich de 
Sampaio. 4.Mesa. Presidente: Carlos Eduardo Reich. Secretária: Marcelle Vascon-
cellos. 5.Ordem do Dia. (i) Aprovação da 2ª Partilha Antecipada de Ativo, nos termos 
do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76. 6.Deliberações tomadas por unanimidade. 6.1Con-
siderando o desconhecimento, na presente data, da existência de débitos pendentes 
da Cia, bem como que os recursos financeiros disponíveis na Cia superam em muito 
as possíveis obrigações financeiras que a Cia ainda possa ter até a finalização de seu 
processo de liquidação, verificados por meio da análise das Demonstrações Finan-
ceiras relativas ao exercício de 2019, assim como do balancete de maio de 2020, os 
acionistas, aprovaram a partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da 
lei nº 6.404/76, no montante de R$ 21.500.000,00 em moeda corrente nacional, cor-
respondentes ao valor bruto por ação de R$ 0,322199333, cujo pagamento será efe-
tuado com base na posição acionária em 03/07/2020 diretamente pela Cia aos seus 
acionistas. 7.Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada 
depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Carlos 
Eduardo Reich (Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Pre-
sentes: Fundação CESP, Fundação Sistel de Seguridade Social, Fundação Petrobras 
de Seguridade Social – Petros, e, SABESPREV - Fundação Sabesp de Seguridade 
Social. RJ, 30/06/20. “A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.”Ju-
cerja nº 00003898817 em 20/07/2020. Bernardo Feijo Berwanger - Secretário Geral.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Em cumprimento às disposições Estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2020.

Aldacir Medeiros Junior - Diretor - CPF: 698945907-72              Renardo Linhares Colares - Diretor - CPF: 021.911.917-11              Ademir de Carvalho Vale Junior - Contador: CRC-RJ. 070.545/O-7 -CPF.: 021.452.427-24

Balanços Patrimoniais Exercícios Findos em 30/06/2020  e 31/12/2019  (Em R$)
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 30/06/2020 31/12/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa  48.975.790  41.062.614 
Contas a Receber  30.045.381  31.156.818 
Adiantamentos a Funcionários  121.779  140.046 
Adiantamentos a Fornecedores  277.137  1.295.912 
Impostos a Recuperar  568.691  2.747.805 
Créditos com Consorciados  262.902  264.717 
Estoques  - 
Outros Créditos  325.558  337.078 
Total do Ativo Circulante  80.577.238  77.004.990 
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Depósitos e Processos Judiciais  10.048.327  1.321.638 
Retenções Contratuais  282.520  254.540 
Total do Realizável a Longo Prazo  10.330.847  1.576.178 
Investimento  -  - 
Imobilizado Líquido  48.794.202  49.463.687 
Intangível  400.783  400.783 
Total do Ativo Não Circulante  59.525.831  51.440.647 
TOTAL DO ATIVO  140.103.069  128.445.638 

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE 30/06/2020 30/06/2019
Empréstimos e Financiamentos  3.020.948  3.907.050 
Fornecedores  5.427.657  9.489.954 
Impostos e Contribuições a Recolher  7.373.459  1.907.025 
Salários e Encargos Sociais  6.659.515  5.106.696 
Obrigações com Consorciados  3.213.982  2.213.982 
Adiantamento de Clientes  78.654  2.507.519 
JSCP / Dividendos a Pagar  4.558.648  5.973.648 
Outras Obrigações  2.340.419  2.388.986 
Total do Passivo Circulante  32.673.284  33.494.861 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos  23.827.055  26.062.239 
Impostos Diferidos  1.275.446  1.364.590 
JSCP a pagar  -  - 
Total do Passivo não Circulante  25.102.501  27.426.830 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social  58.100.000  58.100.000 
Reservas de Lucros  9.423.947  3.046.819 
Resultado do Período  14.803.337  6.377.128 
Total do Patrimônio Líquido  82.327.284  67.523.947 
TOTAL DO PASSIVO  140.103.069  128.445.638 

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 30/06/2020 e 31/12/2019 (Em R$)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 30/06/2020 2019
Lucro Líquido do Exercício 14.803.337  6.377.128 
Ajustes para Reconciliação do lucro Líquido do 
Exercício
Depreciação  -  3.736.856 
Lucro Ajustado 14.803.337  10.113.985 
Aumento (Redução) das Contas dos Grupos de 
Ativo e Passivo
Contas a Receber  (888.563)  - 
Impostos Recuperar  2.179.113  - 
Outros Ativos (8.704.291)  - 
Fornecedores (3.062.296)  - 
Salários e Encargos Sociais  1.552.819  - 
Obrigações Tributárias  5.466.434  - 
Outros Passivos  433.424  - 
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais

 
11.779.978  10.113.985 

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento do Imobilizado  669.485  (3.736.856)
Redução (Aumento) Investimento  -  - 
(Redução) Intangível  -  - 
Caixa líquido proveniente das atividades de 
investimento  669.485  (3.736.856)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(Redução) de Empréstimos e Financiamentos (3.121.286)  - 
JSCP / Dividendos Pagos (1.415.000) (11.592.861)
Aumento do Capital Social  -  - 
Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamentos

 
(4.536.286) (11.592.861)

(Redução) Aumento de caixa e equivalentes de caixa  7.913.176  (5.215.733)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 41.062.614  79.497.630 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 48.975.790  41.062.614 

Demonstrações dos Resultados Findos em 30/06/2020 e 31/12/2019 (Em R$)
30/06/2020 31/12/2019

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA  76.975.106  127.668.836 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  (6.091.776)  (8.865.618)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  70.883.330  118.803.218 
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  (44.653.861)  (95.755.399)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  26.229.470  23.047.819 
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  (6.567.602)  (15.739.968)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO  (548.290)  2.268.648 
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS  3.279.358  108.000 
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL  22.392.935  9.684.500 
(-) IMPOSTO DE RENDA  (5.574.234)  (2.425.538)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (2.015.364)  (881.834)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO  14.803.337  6.377.128 
LUCRO POR AÇÃO  0,25  0,11 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Findos em 31/12/2019 (Em R$)

Eventos

Capital 
Social Inte-

gralizado
Reservas 
de Lucros

Lucros 
Acumula-

dos  Total
Saldos em 31/12/2019  58.100.000 3.365.675 6.058.272 67.523.947 
Lucro Líquido do Exercício 14.803.337 14.803.337 
Aumento de Capital
Constituição de Reservas 
de Lucros 740.167 (740.167)  -
Saldos em 30/06/2020  58.100.000 4.105.842 20.010.677 82.327.284
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30/06/2020 e 2019 (Em Reais)
1 - Contexto Operacional:  A Construtora Colares Linhares S.A tem por princi-
pal objeto social, o desenvolvimento de atividades relacionadas à área de cons-
trução civil, dedicando-se particularmente aos segmentos da construção pesa-
da. 2 - Apresentação Das Demonstrações Contábeis:  As Demonstrações 
Contábeis foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), 
e as alterações produzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, assim como, 
os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), exigidos para as Demonstrações Contá-
beis encerradas em 30 de Junho de 2020. 3 - Principais Práticas Contábeis: 
A) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem os montantes de caixa, e os fun-
dos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação, registrados ao 
custo, cujo risco de mudança em seu valor é insignificante. B) Contas a Rece-
ber: As Contas a Receber são registradas no balanço pelo valor nominal dos 
títulos representativos de seus créditos. C) Tributos a Recuperar: Referem-se 
a Créditos Fiscais de operações de Prestação de Serviços de Construção Civil 
e saldos negativos de IRPJ e CSLL de exercícios anteriores, sobre os quais 
serão adotadas medidas administrativas compensatórias, de acordo com o que 
preceitua a legislação vigente. D) Imobilizado: O Imobilizado é mensurado pelo 
seu custo histórico, menos depreciação acumulada calculada pelo método das 
cotas constantes. O custo histórico contempla os gastos diretamente atribuí-
veis à aquisição dos itens. E) Financiamentos: Todos os financiamentos tem 
origem na aquisição de máquinas, veículos e equipamentos para utilização na 
execução dos objetivos da companhia. F) Imposto de Renda e Contribuição 
Social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício foram calcula-
dos com base nas alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o 

lucro tributável excedente de R$240 mil para imposto de renda, e 9% sobre o 
lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. G) Apuração e 
Destinação do Resultado: As receitas são oriundas de obras realizadas por 
empreitada ou por Administração, assim como, pela locação de maquinas e 
equipamentos para limpeza urbana, sendo o reconhecimento das receitas e 
custos efetuados na medida da execução física de cada obra e na prestação 
dos serviços de locação de veículos e equipamentos para limpeza urbana. O 
Estatuto prevê que os lucros líquidos dos exercícios apurados, serão destina-
dos 5% (cinco por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% 
(vinte por cento) do Capital Social e 3% (três por cento), no mínimo, à distribui-
ção aos acionistas como dividendo obrigatório, podendo a Assembléia Geral 
deliberar distribuição diversa da prevista no Estatuto. H) Patrimônio Líquido: 

Composto por Capital Social e Reservas de Lucros;o Capital Social é represen-
tado por 58.100.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; as 
Reservas de Lucros foram calculadas em conformidade com o disposto na Lei 
das S/A e o Estatuto Social da Companhia.

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ/MF: 03.568.496/0001-92

GDR2012 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.445.385/0001-14

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO:  Senhores Acionistas, cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras 
da GDR2012 Participações S/A., relativas aos exercícios encerrados em 31/12/2019 e 2018, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclareci-
mento que se faça necessário. Rio de Janeiro - RJ, 13/03/2020. A Diretoria

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Ativo circulante 4.855.184 2.572.001
Caixa e equivalentes de caixa 18.195 2.401

Caixa 67 356
Bancos 11.098 2.045
Aplicações financeiras 7.030 -

Dividendos a receber 4.836.989 2.569.600
Ativo não-circulante 31.617.057 25.038.194
Investimentos 31.617.057 25.038.194

Total do ativo 36.472.241 27.610.195

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante 4.686.784 3.004.214
Fornecedor - 85
Obrigações sociais e trabalhistas 52 12
Dividendos a pagar 4.686.732 3.004.117

Patrimônio líquido 31.785.457 24.605.981
Capital social - item 4 23.788.984 20.504.984
Reserva de lucros 7.996.473 4.100.997
Resultado do exercício 16.567.690 15.328.894
Provisão reserva legal (827.388) (328.237)
Provisão reseva de lucros (168.088) -
Provisão de dividendos (15.572.214) (15.000.657)

Total do passivo 36.472.241 27.610.195

Demonstração de Resultado
Exercícios Findos em 31/12/2019 E 2018 (Em R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 
31/12/2019 e 2018 - (Expresso Em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
 em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)

31/12/2019 31/12/2018
Despesas e receitas operacionais 16.568.586 15.329.225
- Despesas com pessoal - (1.145)
- Despesas administrativas (7.702) (8.513)
- Despesas tributárias (962) (21)
- Resultado em equivalência patrimonial 16.577.250 15.338.904
Resultado líquido financeiro (896) (331)
- Despesas financeiras (1.063) (331)
- Receitas financeiras 167 -
Resultado operacional 16.567.690 15.328.894
Resultado do exercício 16.567.690 15.328.894
Resultado por ação - (Em R$ 1,00) 0,5381 0,7476

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Das Atividades 16.567.690 15.328.894
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 16.567.690 15.328.894
De contas do ativo e passivo (3.017.433) 32.727
(Aumento)/redução em outros ativos (3.017.388) 33.016
Aumento/(redução) em fornecedor (85) 85
Aum./(redução) em obrigações sociais e trabalhistas 40 (374)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 13.550.257 15.361.621
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento)/redução de investimentos (828.863) (766.945)
Caixa líquido aplicados nas 
 atividades de investimentos (828.863) (766.945)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos (12.705.600) (14.598.796)
Caixa líquido aplicados nas atividades 
 de financiamentos (12.705.600) (14.598.796)
Aumento (redução) liquido de caixa e
  equivalente de caixa 15.794 (4.120)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 2.401 6.521
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 18.195 2.401
Aumento (redução) líquido de caixa e
  equivalente de caixa 15.794 (4.120)

Capital 
Social

 Resevas 
de Lucros

Resulta- 
dos  Acu-
mulados Total

Saldo em 31/12/2017 20.504.984 3.772.760 - 24.277.744
Resultado líquido do exercício - - 15.328.894 15.328.894
Provisão reserva legal - 328.237 (328.237) -
Provisão de dividendos - - (15.000.657) (15.000.657)
Saldo em 31/12/2018 20.504.984 4.100.997 - 24.605.981
Aumento de capital 3.284.000 - - 3.284.000
Baixa reserva legal - (4.100.000) - (4.100.000)
Resultado líquido do exercício - - 16.567.690 16.567.690
Provisão reserva de capital - 7.000.000 - 7.000.000
Provisão reserva de lucros - 168.088 (168.088) -
Provisão reserva legal - 827.388 (827.388) -
Provisão de dividendos - - (15.572.214) (15.572.214)
Saldo em 31/12/2019 23.788.984 7.996.473 - 31.785.457

1) Contexto Operacional: A sociedade foi constituida em 30 de novembro de 
2002, tendo seus atos constitucionais sido alterados e registrado na JUCERJA 
sob nº 33300305904 em 08 de janeiro de 2013, a Companhia tem por objeto a 
participação no capital da sociedade SHL PARTICIPAÇÕES S.A., que explora, 
por meio de um condomínio “pro indiviso”, o Setor de Shopping do Shopping 
Leblon, devidamente descrito no memorial de incorporação daquela edificação, 
arquivado no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro sob o 
nº R-13 da matrícula nº 81.631, incluindo respectivas benfeitorias, frações ideais 
de terreno, vagas de garagem e partes comuns do Shopping. 2) Apresentação 
das Demonstrações Contábeis:  As demonstrações financeiras foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, constantes da 
lei nº 6.404/76 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, no 
que forem aplicáveis. 3) Princípios e Práticas Contábeis: O resultado é apura-
do pelo regime contábil de competência. 4) Capital Social: O capital social au-
torizado, em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 23.788.984 (vinte e três milhões, 
setecentas e oitenta e oito mil e novecentos e oitenta e quatro reais), sendo re-
presentado por 30.788.984 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS
Tipo de Ações 31/12/2019 31/12/2018
Ordinárias nominativas 30.788.984 20.504.984

ASSINATURAS
Creston Fernandes - Diretor 

Alexandre Ferreira Novello - Diretor
Isabel Ferraz Magalhães - Diretora

 Joelson Antonio Augusto - Contador - CRC-RJ 067164/O-9

CONSTRUTORA SANTA ISABEL S.A. 
CNPJ/MF nº 33.530.098/0001-48

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em R$) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em R$)

Demonstração de Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em R$) Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 
em 31/12/2018 e 2017 (Em R$)

Senhores Acionistas, cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da Construtora Santa Isabel S/A., relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, e colocamo-
-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Rio de Janeiro - RJ, 31 de março de 2020. A Diretoria.

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante 56.856.684 51.150.665
Caixa e Equivalentes de Caixa 460.215 970.306
Caixa 14.848 147.631
Bancos 54.839 68.632
Aplicações financeiras 390.528 754.043

Clientes 17.294.853 7.104.727
Estoques - item 4 36.698.286 39.203.495
Adiantamentos 42.050 196.615
Confissão de dívida 1.794 24.594
Impostos a compensar 2.037.284 3.161.436
Depesas a apropriar 2.149 11.843
Outros devedores 320.053 477.649
Ativo Não-Circulante 25.797.021 26.052.122
Realizável a Longo Prazo 13.134.241 13.533.850
Clientes 7.985.009 9.950.391
Depósitos judiciais 171.993 655.727
Outros devedores 4.977.238 2.927.732
Investimentos 82.506 81.482
Imobilizado líquido - item 5 12.483.488 12.382.430
Intangível líquido - item 6 96.787 54.360
Total do Ativo 82.653.705 77.202.787
Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante 25.254.833 16.791.713
Fornecedores 96.417 142.170
Obrigações sociais e trabalhistas 417.619 526.814
Impostos e contribuições 1.250.086 456.568
Obrigações incorporções imobiliárias - 4.400.000
Dividendos a pagar 23.360.915 10.974.517
Outros credores 129.796 291.644
Passivo Não-Circulante 38.503.367 26.904.883
Coligadas e controladas 35.619.238 20.541.000
Contencioso - 346.346
Outros credores 2.884.129 6.017.537
Patrimônio Líquido 18.895.505 33.506.191
Capital social - item 7 5.237.589 8.444.302
Reserva de lucros 10.789.572 10.789.572
Reserva de reavaliação 7.946.791 7.946.791
Adiantamento para futuro aumento de capital 5.927.000 26.257.000
Resultados acumulados (19.269.799) (15.258.063)
Resultado do exercício 8.264.352 (4.673.411)
Total do Passivo 82.653.705 77.202.787

31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional 22.669.582 9.156.692
- Receitas operacionais 23.482.597 9.559.243
- Impostos (813.015) (402.551)
Custo Operacional (3.364.876) (6.596.927)
- Custos operacionais (3.364.876) (6.596.927)
Lucro Bruto 19.304.706 2.559.765
Despesas e Receitas Operacionais (11.297.808) (8.804.202)
- Despesas c/ pessoal (4.559.162) (4.800.341)
Despesas administrativas (3.373.055) (4.029.956)
- Despesas tributárias (2.849.956) (391.285)
- Despesas não dedutiveis (3.310) (1.328)
- Despesas c/ vendas (126.325) (362.002)
- Depreciações e amortizações (279.574) (597.335)
- Outras receitas/(despesas) (106.426) 819.623
- Resultado em equivalência patrimonial - 558.422
Resultado Líquido Financeiro 257.454 1.571.026
- Despesas financeiras (989.143) (832.108)
- Receitas financeiras 1.246.597 2.403.134
Resultado Operacional 8.264.352 (4.673.411)
Resultado do Exercício 8.264.352 (4.673.411)
Resultado por Ação - (Em R$ 1,00) 0,2141 (0,0737)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Das atividades 8.264.352 (4.673.411)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 8.264.352 (4.673.411)
Operações que não representam saídas (entradas) 
de caixa: 941.247 (2.049.061)
Depreciações e amortizações 279.574 597.335
Ajuste de exercícios anteriores 661.673 (2.646.396)
De contas do ativo e passivo 1.866.867 17.639.970
(Aumento)/Redução em contas a receber com clientes (8.224.743) 4.115.540
(Aumento)/Redução em estoques 2.505.209 9.204.678
(Aumento)/Redução em impostos a
 compensar/recuperar 1.124.152 724.075
(Aumento)/Redução em outros Ativos (1.221.118) 1.214.630
Aumento/(Redução) em fornecedores (45.753) (98.009)
Aumento/(Redução) em obrigações sociais
 e trabalhistas (109.195) (36.312)
Aumento/(Redução) em impostos e contribuições 793.518 43.640
Aumento/(Redução) em outros passivos 7.044.797 2.471.728
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 11.072.466 10.917.498
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(Aumento)/Redução do investimento (1.024) -
(Aumento)/Redução do imobilizado (377.614) (5.033)
(Aumento)/Redução do intangivél (45.444) 8.595
Caixa Líquido Aplicados nas Atividades
de Investimentos (424.082) 3.562
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Capitação/(Baixa) de adiant. p/futuro aum.
 de capital - passivo  20.330.000) 3.335.000
Capitação/(Liquidação) de empréstimos
 e financiamentos 15.078.238 (3.021.322)
Pagamento dividendos (2.700.000) (11.600.000)
Integralização/(Redução) de capital (3.206.713) -
Caixa líquido aplicados nas atividades
 de financiamentos (11.158.475) (11.286.322)
Aumento (Redução) Liquido de Caixa 
e Equivalente de Caixa (510.091) (365.262)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 970.307 1.335.568
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 460.215 970.306
Aumento (Redução) Líquido de Caixa
 e Equivalente de Caixa (510.091) (365.262)

Capital 
Social

Reserva  
de Capital

Reseva  
de Lucros

Reserva  
de Reavaliação Afac

Resultados  
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 8.444.302 - 10.789.572 7.946.791 22.922.000 ( 12.611.667) 37.490.998
Afac - - - - 3.335.000 - 3.335.000
Ajuste exercícios anteriores - - - - - (2.646.396) (2.646.396)
Resultado Líquido do Exercício - - - - - (4.673.411) (4.673.411)
Saldo em 31/12/2018 8.444.302 - 10.789.572 7.946.791 26.257.000 (19.931.474) 33.506.191
Baixa Afac - - - - (20.330.000) - (20.330.000)
Redução de capital (3.206.713) - - - - - (3.206.713)
Ajuste exercícios anteriores - - - - - 661.673 661.673
Resultado Líquido do Exercício - - - - - 8.264.352 8.264.352
Saldo em 31/12/2019 5.237.589 - 10.789.572 7.946.791 5.927.000 (11.005.447) 18.895.505

1) Contexto operacional: a) Objeto social: A sociedade tem como objetivo a 
exploração das atividades de engenharia civil, construção, incorporação de 
empreendimentos imobiliários, administração de obras, compra e venda de 
materiais de construção e compra e venda de imóveis por conta própria, po-
dendo participar de outras empresas. 2) Apresentação das demonstrações 
contábeis:  As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, constantes da lei nº 6.404/76 com as 
alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, no que for aplicável. 3) 
Princípios e práticas contábeis: O resultado é apurado pelo regime contá-
bil de competência. a) Aplicações financeiras: São demonstradas ao custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo 
o valor do mercado. b) Demais ativos e passivos sujeitos à atualização 
monetária: Foram atualizados de acordo com cláusulas contratuais, com base 
nos índices previstos nos respectivos dispositivos, de forma a refletir os va-
lores atualizados nas datas dos balanços. c) Estoques: Os estoques estão 
registrados pelo custo de aquisição e não excedem ao valor de mercado. d) 
Imobilizado: As contas do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de 

Diretoria: Creston Fernandes - Diretor Presidente; Marcelo Romero Rodrigues Parente - Diretor Técnico; Alexandre Ferrreira Novello - Diretor Financeiro; 
Isabel Ferraz Magalhães - Diretora Administrativa; Alfredo Lopes de Souza Junior - Diretor Adjunto; 

Contador: Joelson Antonio Augusto - CRC-RJ 067164/O-9

aquisição. As depreciações sobre o custo foram calculados pelo método linear 
as taxas permitidas pela legislação fiscal, considerando-se a vida útil do bem e 
estão absorvidas diretamente no resultado.
4) Estoques 31/12/2019 31/12/2018
Terrenos 1.379.171 361.338
Imóveis concluidos 35.319.115 36.379.967
Imóveis em construção - 2.462.191
Total dos Estoques 36.698.286 39.203.496
5) Imobilizado 31/12/2019 31/12/2018
Imóveis 13.015.613 12.893.741
Instalações 217.021 217.021
Móveis e utensílios 154.864 154.864
Veículos - 748.718
Máquinas e equipamentos 187.550 187.550
Hardware 581.994 581.994
Imobilizado - Custo 14.157.041 14.783.888
(- ) Depreciações acumuladas (1.673.554) (2.401.458)
Imobilizado - Líquido 12.483.487 12.382.430
6) Intangível 31/12/2019 31/12/2018
Marcas e patentes 54.550 54.360
Software 45.254 -
Intangível - Custo 99.804 54.360
( - ) Amortizações acumuladas ( 3.017) -
Intangível - Líquido 96.787 54.360

7) Capital Social:  O capital social autorizado, em 31 de dezembro de 2019 é de 
R$ 5.237.589 (Cinco milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta 
e nove reais), sendo que o capital subscrito e integralizado está representado 
por ações sem valor nominal, assim distribuídas:
Tipo de Ações 31/12/2019 31/12/2018
Ordinárias nominativas 38.593.000 49.202.483
Preferenciais - 14.192.636
Total de Ações 38.593.000 63.395.119
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Pottencial Seguradora acredita em mercado 
robusto e amadurecido pós-pandemia
Economia estável 
tende a aumentar a 
comercialização de 
algumas modalidades 
de seguro

Se por um lado a pande-
mia trouxe impactos nega-
tivos, e ainda imensuráveis, 
para a saúde e para a eco-
nomia, por outro, obrigou 
empresas e colaboradores a 
adotarem novos hábitos, ro-
tinas e mudarem o jeito de se 
relacionar, o que pode repre-
sentar um legado positivo e 
permanente para o mundo 
corporativo.

Com este pensamento 
e buscando extrair ensina-
mentos dos momentos mais 
adversos, o CEO da Potten-
cial Seguradora, João Géo 
Neto, acredita que a pande-
mia, bem como as objeções 
impostas por ela, contribuiu 
para que as empresas do se-
tor voltassem as atenções 

para valores que a empresa 
prioriza desde a sua fun-
dação, há dez anos, como 
inovação e experiência do 
cliente.

Segundo ele, o mercado 
de seguros tende a se mostrar 
mais robusto e amadurecido 
no cenário pós-pandemia, e 
o principal fator motivador 
desta evolução, segundo o 
CEO, é o fortalecimento da 
cultura de seguros no país, já 
consolidada em países mais 
avançados.

“O momento de total ins-
tabilidade econômica e as 
incertezas com relação ao 
futuro estão fazendo com 
que os brasileiros percebam, 
com mais clareza, a impor-
tância do seguro para miti-
gar riscos e prevenir perdas. 
Com o inevitável aumento 
na procura por determinados 
produtos, a tendência é que 
as seguradoras apostem em 
tecnologia e inovação para 
não perderem espaço no 
mercado”, disse o CEO.

Prova dessa mudança na 
percepção do brasileiro com 
relação à contratação de se-
guros foi o crescimento ex-

pressivo na comercialização 
do Seguro Pottencial Alu-
guel (fiança locatícia) regis-
trado pela empresa: 100% 
no primeiro semestre deste 
ano em comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado. Esta modalidade de 
seguro substitui outras ga-
rantias para locação de imó-
vel e protege o proprietário 
em caso de não pagamento 
de aluguel e/ou encargos por 
parte do inquilino.

“Em meio a uma crise 
econômica sem precedentes, 
o seguro fiança locatícia re-
presenta tudo o que o loca-
dor busca, como segurança, 
estabilidade e tranquilida-
de”, pontuou o CEO.

Atento às necessidades do 
mercado e dos novos con-
sumidores, João Géo Neto 
afirma que algumas novi-
dades estão previstas para 
melhorar a experiência dos 
clientes, corretores e parcei-
ros, proporcionando ainda 
mais agilidade e transparên-
cia nas contratações. Entre 
as novidades está o lança-
mento, previsto para este se-
gundo semestre, do Portal do 

Cliente, que oferecerá vanta-
gens para os clientes, como a 
possibilidade de subscrição 
automática 100% online, e 
para corretores, que contarão 
com uma plataforma moder-
na e de fácil gerenciamento. 

“A pandemia nos ajudou 
a pensar de forma simples. 
Sempre nos preocupamos 
em buscar soluções que fa-
cilitassem a vida dos nossos 
clientes e a pandemia, que 
trouxe consigo as reuniões 
online e a importância de 
otimização do tempo, tornou 
ainda mais evidente essa ne-
cessidade”, concluiu.

Outras mudanças ado-
tadas pela Pottencial estão 
relacionadas à gestão do 
público interno. Um mo-
delo de trabalho híbrido e 
flexível, com a adoção do 
trabalho remoto alguns dias 
da semana ou de acordo 
com a necessidade de cada 
colaborador, promete ser o 
futuro da organização, que 
enxerga o bom relaciona-
mento com os stakeholders 
como o segredo para um 
crescimento sustentável e 
exponencial.

Aecor-RJ debate recadastramento e convenção coletiva
“Em vários estados, o rea-

juste dos salários dos securi-
tários ficou em 4,48%. Caso 
seja adotado no Rio ainda no 
mês de julho, com os retro-
ativos a janeiro (data base 
dos securitários) somados 
aos encargos, o custo será de 
62,72% sobre a folha de pa-
gamento. Se deixarmos para 
agosto, a despesa adicional 
só com a folha de pagamen-
tos passará de 70%”,

A advertência Na abertu-
ra, é de Jayme Torres alertou 
sobre as possíveis consequ-
ências da não celebração da 
convenção coletiva de tra-
balho referente a 2020, ao 
participar de um bate-papo 
virtual promovido pela As-
sociação Estadual dos Cor-
retores de Seguros do Rio 
(Aecor-RJ) promovido nesta 
terça-feira (21),  sobre dois 
temas de grande interesse 
para toda a categoria: o reca-
dastramento e a convenção 
coletiva que deveria ter sido 
celebrada desde janeiro pelo 
Sincor-RJ e o Sindicato dos 
Securitários.

Participaram os diretores 
da entidade, Jayme Torres, 
Amilcar Vianna, Roberto 
Cabral e Pedro de Lucca; 
além de Luiz Mario Ruto-
witsch, diretor do Clube dos 
Corretores de Seguros do 
Rio de Janeiro (CCS-RJ), e 
do professor Wagner Atti-
na, diretor da INDORH, que 
apoiou a realização da live.

Jayme Torres criticou o 
fato de o Sincor-RJ ter aca-
bado com a comissão que, 

por alguns anos, negociava 
essa convenção com o Sin-
dicato dos Securitários; bem 
como a suspensão, até o final 
do ano, da realização das as-
sembleias, que têm o poder 
de ratificar o acordo. Para 
ele, bastaria convocar uma 
assembleia online, como vá-
rias entidades já fazem.

Como possível solução, 
Torres sugeriu um pleito ao 
Sindicato dos Securitários 
para que não haja reajus-
te salarial da categoria em 
2020. “O mais importante, 
no momento, é preservar 
empregos”, argumentou, 
acrescentando que o fatura-
mento dos corretores vem 
caindo por conta do aumento 
da inadimplência e da redu-
ção do prêmio em carteiras 
como a de automóveis.

“É melhor se manter em 
atividade com salário um 
pouco menor, para ajustar 
quando a pandemia acabar 
e a normalidade voltar”, ob-
servou Amilcar Vianna, con-
cordando que a “inoperân-
cia” do Sincor-RJ pode gerar 
prejuízos para os corretores 
e seus funcionários.

Vianna lembrou que a 
convenção dos securitários 
tem sido “quase uma cópia” 
da categoria dos bancários, 
embora seja impossível 
comparar bancos e correto-
ras de seguros. “É preciso 
conduzir essa negociação 
de maneira mais eficiente: 
o Sincor-RJ não pode con-
ceder tudo o que é pedido. A 
realidade é outra”, enfatizou.

Essa preocupação tam-
bém foi manifestada por 
Rutowitsch. O diretor do 
CCS-RJ pontuou que é pre-
ciso considerar ainda outros 
reajustes, como de vales re-
feição e alimentação. “Mes-
mo quem dispensou funcio-
nários terá problemas. Fui 
da Comissão de negociação 
e sei que há uma história de 
horror. Reivindicam a parti-
cipação nos lucros das cor-
retoras de seguros há qua-
tro anos. Estamos buscando 
uma relação profissional que 
mantenha a saúde financei-
ra”, comentou.

Roberto Cabral e Pedro 
de Lucca também demons-
traram apreensão com o 
aumento dos custos em um 
momento de crise. Para eles, 
faltou sensibilidade ao Sin-
cor-RJ para entender os pro-
blemas gerados. Outro ponto 
comentado por Cabral foi o 
acúmulo de gastos entre ju-
lho e setembro, em razão da 
prorrogação do pagamen-
to do Simples. “Serão dois 
boletos para pagar agora, 
de meses anteriores. Façam 
reservas econômicas para 
garantir esses pagamentos”, 
alertou.

Recadastramento

Sobre o recadastramento 
da categoria, cujo prazo fi-
nal estabelecido pela Susep 
vai até 31 de julho, Cabral 
revelou que dez seguradoras 
já estão sendo informadas 
diretamente pela Susep so-

bre o novo número do cadas-
tro do corretor de seguros: 
Axa, Bradesco, Chubb, Itaú, 
Azul, Porto Seguro, Sompo, 
SulAmérica Auto, Unimed e 
Tokio Marine.

Ele recomendou que, no 
caso das corretoras de segu-
ros, o sócio ative a certidão 
mesmo se houver algum pe-
queno erro no nome da em-
presa, deixando para corri-
gir posteriormente. “Temos 
apenas nove dias para o fim 
do recadastramento. É me-
lhor evitar problemas ago-
ra”, justificou.

Já Torres alertou que o 
corretor não precisa pagar 
nada para obter informações 
sobre o recadastramento. 
“Teve corretor que se viu 
obrigado a pagar a contri-
buição sindical ao ligar para 
o sindicato e pedir informa-
ções. Isso não é necessário”, 
assegurou. E sugeriu que o 
corretor utilize o aplicativo 
do celular para realizar o 
cadastro da pessoa física e 
o desktop para o da pessoa 
jurídica, já que foram mui-
tos problemas para fazer 
o cadastro da PF no PC. O 
diretor lamentou ainda que 
a Susep não tenha ninguém 
para ajudar o corretor, como 
foi feito, por exemplo, no 
processo de recadastramento 
conduzido pelo Ibracor. Por 
fim, Cabral e Torres coloca-
ram o e-mail aecorrj@gmail.
com à disposição da catego-
ria para esclarecer dúvidas 
ou mesmo apresentar suges-
tões.

PFJ promove reunião com equipe de vendas

Kuantta e Rede Saúde Total 
ampliam parceria estratégica  
na gestão de benefícios

A empresa especializada 
em gestão de treinamento 
para o mercado de seguros 
anunciou nesta quarta-feira, 
a expansão de uma parceria 
com o Grupo Rede Saúde 
Total, que possui treze anos 
de atuação em 24 estados 
brasileiros e mais de 150 mil 
usuários em uma rede cre-
denciada usufruindo de ser-
viços em saúde, educação, 
lazer e bem estar.

A Kuantta vai proporcio-
nar aos corretores de segu-
ros a comercialização desses 
serviços, numa plataforma 
digital, onde é possível ven-
der de forma remota, com 
suporte direto da central de 
atendimento. O objetivo é 
atingir uma fatia do mercado 
que não tenha condições de 
arcar com os custos de um 
plano ou seguro saúde

De acordo com o idea-
lizador da Kuantta, Arley 
Boullosa, é preciso buscar 
novos produtos que propor-
cionam a facilidade de ser 
comercializado, tendo como 
base um mix de serviços que 
possam interessar ao con-
sumidor final. “O momen-
to é adequado para acelerar 
parcerias que conduzem os 
corretores de seguros a não 
perder negócios.

Agora mais do que nunca, 
é necessário fortalecer o re-
lacionamento com as empre-
sas parceiras, focando resul-
tados promissores. Mas isso 
precisa acontecer em escala 
no mercado de seguros e a 
crise no setor de saúde deve 
ser encarada como oportuni-
dade nesse aspecto. Produtos 
que oferecem diversos servi-
ços agregados com baixo in-
vestimento, podem ser uma 
alternativa na retomada dos 
negócios”, explicou.

O Grupo Rede Saúde 
Total vai trabalhar com a 
Kuantta no desenvolvimen-
to de um produto com baixo 
investimento, para o cliente 
obter acesso a diversas clí-
nicas, com direito consul-
tas e exames de alta e baixa 
complexidade. Os produtos 
são oferecidos em quatro 
modalidades: Individual 
Simples, Individual Plus, 
Familiar Simples e Familiar 
Plus. As opções proporcio-
nam descontos em consul-
tas, exames, odontologia em 
farmácias e outros estabele-
cimentos credenciados.

Para um dos sócios do 
Grupo Rede Saúde Total, 
Paulo Ribeiro, a parceria 
com a Kuantta vai possi-
bilitar um novo ciclo para 
os corretores de seguros 
que perdem vendas no pro-
duto de saúde, devido ao 
alto custo que o mesmo 
proporciona. “Nossa força 
de comercialização com a 
Kuantta vai possibilitar aos 
corretores não só a vender, 
mas se qualificarem para 
oferecerem nosso produ-
to aos seus clientes. Todo 
time de colaboradores da 
nossa empresa está envol-
vido nessa operação, para 
auxiliar a todos a venderem 
de forma remota. 

Nossos produtos são dife-
renciados por disponibilizar 
não só consultas e exames, 
mas por agregar serviços 
que o plano e o seguro de 
saúde sozinhos, não abran-
gem. Para os parceiros de 
negócios que estão perdendo 
clientes pelo alto custo ope-
racional dos planos e segu-
ros saúde no Brasil, convido 
a conhecerem nossos bene-
fícios por um valor de fácil 
investimento”, concluiu.

Site do CVG-RJ: a pandemia 
nos trouxe o futuro

Texto dessa semana fala 
sobre como os reflexos da 
Covid-19 anteciparam a 
concretização tendências de 
negócios já previstas

“O que de fato estamos 
vivenciando é aceleração 
de processos e tendências 
que ainda levariam algum 
tempo para amadurecer e se 
tornar realidade em alguns 
mercados. A sensação é de 
que o futuro chegou mais 
rápido do que imagináva-
mos”, diz o artigo publicado 
nesta quarta-feira, no site do 
CVG-RJ.

O texto, de autoria do di-
retor Comercial da Capemi-
sa Seguradora, Fabio Lessa, 
traz exemplos sobre essas 
tendências, quais deverão 

ser os seus impactos nos 
negócios do mercado de se-
guros e como o consumidor 
tem encarado as mudanças. 
Leia o artigo na íntegra em 
www.cvgrj.com.br.

A cada semana, uma 
nova análise de especialis-
tas do mercado em relação 
ao momento atual, diante 
da pandemia do Coronaví-
rus, é publicada no site da 
entidade. Essa é uma ini-
ciativa para levar informa-
ção e conhecimento atuali-
zados aos profissionais que 
atuam no setor, em especial 
no segmento da maior im-
portância para a proteção 
da população brasileira: o 
seguro de Pessoas e Bene-
fícios.

Clube de Seguros de 
Pessoas de MG conquista 
novas beneméritas Com objetivo de alinhar 

o planejamento estratégico 
de vendas da PFJ Assesso-
ria e Corretora de Seguros, 
os gestores reuniram o time 
de vendas, com objetivo de 
estreitar o relacionamento 
e motivar os consultores. 
Além das premiações pro-
gramadas, foram menciona-
das as melhores alternativas 
para vender mais, mesmo no 
período de pandemia.

Conhecer bem as condi-

ções comerciais das segura-
doras e operadoras de saúde 
é essencial, para manter o 
foco e prestar uma consulto-
ria, que atenda todas as ne-
cessidades dos clientes

Para Fabio Souza, um dos 
sócios da PFJ, o diálogo en-
tre gestores, supervisores e 
toda equipe é essencial para 
manter a comunicabilidade 
com todos e a sinergia ocor-
rer da melhor maneira possí-
vel.

“Durante o decorrer das 
nossas campanhas de ven-
das, priorizamos a proximi-
dade com nossas equipes de 
consultores, tendo a premis-
sa de dar todo suporte neces-
sário, para que cada membro 
de uma determinada equipe 
possa alcançar as metas, 
com os supervisores sempre 
presentes auxiliando no que 
é preciso. Além de bonificar, 
o importante também é qua-
lificar”, declarou.

Durante a apresentação 
dos gestores, as métricas re-
ferentes aos novos negócios 
indicam como estão todos os 
status, do primeiro contato 
com o cliente, ao fechamen-
to. A empresa conta com um 
sistema de gerenciamento, 
onde existem os lançamen-
tos de todos os detalhes da 
condução do trabalho de 
cada equipe, que também é 
acompanhado pelo Comitê 
de Inovação da empresa.

O Clube de Seguros de 
Pessoas de Minas Gerais 
(CSP-MG) conquistou a 
adesão de mais quatro be-
neméritas: Affiance Life, 
Premium Saúde, SAUDE 
Sistema e Simetria Brasil. A 
instituição conta agora com 
36 mantenedoras. “Para a 
Affiance, administradora 
que mais cresce em Minas 
Gerais, é imprescindível es-
tar junto do CSP-MG e con-
tinuar o belíssimo projeto 
que vem encantando o mer-
cado a cada ano. Estamos no 
caminho certo, pois juntos 
somos mais”, acentua a ge-
rente comercial da empresa, 

Fabiana Cardoso.
A superintendente comer-

cial da Premium Saúde, Mar-
cela Meneses de Matos, co-
menta que a operadora “tem 
se destacado no mercado 
com exponencial crescimen-
to e a parceria com o CSP-
MG não poderia ter sido fei-
ta em um momento melhor. 
A busca pela excelência na 
prestação dos serviços irá 
se fortalecer ainda mais por 
meio do constante investi-
mento e aperfeiçoamento 
dos profissionais do setor. 
Estamos muito otimistas e 
temos certeza que será uma 
parceria de muito sucesso”.
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Nova abordagem dos analistas 
sobre os shoppings centers

Como ainda não possuem dados para fazer compa-
rações no setor de shopping center, os analistas agora 
estão se baseando na reabertura de unidades, que au-
mentaram de 395 na semana passada para 448 nesta. 
Novas cidades de grande porte começaram a flexibili-
zar as restrições, permitindo a retorno dos estabeleci-
mentos, ainda que em horário reduzido. Segundo o 
relatório do BTG Pactual, seis importantes – Goiânia, 
Curitiba, Londrina, Sorocaba, Campo Grande e Maceió 
– permitiram a volta das atividades nos últimos dias. 
Agora, só faltam as autorizações de três estados: Mato 
Grosso, Piauí e Sergipe.

O interessante é que, para os analistas do banco, a notí-
cia é bastante positiva para as companhias listadas, apesar 
de a incerteza ainda ser alta. Poucos conseguiram entender 
o motivo de tal otimismo, pois não haverá aumento nas 
horas de funcionamento, e alguns subsetores e segmentos 
continuarão fechados por mais um tempo. Assim, acredi-
tam que os investidores devem ser bem seletivos devido 
ao cenário de curto prazo difícil, embora o valuation está 
atrativo para o longo prazo. Baseados em que chegaram a 
essa conclusão, ninguém sabe.

Agora, está havendo a comparação pelo NOI (resultado 
operacional líquido) aberto. A BrMalls, com as reabertu-
ras, está na liderança com indicador de 78,6%. A seguir 
vem a Aliansce Sonae que tem NOI de 74,3%, com seis 
unidades funcionando. Depos vem a Multiplan cujo in-
dicador subiu de 54% para 63,3% e em último lugar se 
encontra o Iguatemi, que tem apenas um shopping fun-
cionando e NOI de 63,3%. Uma pergunta: para que serve 
esse NOI?

Tudo pela Via Varejo
Os analistas estão fazendo tudo para a Via Varejo subir. 

Agora, até os do Banco Safra entraram na brincadeira e, no 
último relatório, afirmam que a empresa vai ser avaliada pelo 
mercado da mesma forma com que este observa o Magazine 
Luiza. Para tanto, defendem a troca do tradicional P/L (preço 
das ações sobre o lucro) pelo EV/GMV (valor da empresa 
sobre o volume bruto das mercadorias vendidas). A alegação 
é que o novo indicador é mais utilizada na análise de em-
presas com grandes receitas de e-commerce e representa o 
valor total de venda de produtos e serviços por meio dos seus 
canais digitais. O Safra recomenda a compra dessas ações e 
estabeleceram um novo objetivo em R$ 27, o que sugere um 
potencial de valorização de 31%.

O pitoresco é que, num prazo de 12 meses, a Via Va-
rejo já se envolveu em duas confusões que foram parar 
na CVM, mas os técnicos do Safra acham que, apesar da 
menor expectativa de crescimento em comparação com 
o período anterior à Covid-19, a sólida execução da Via 
Varejo e o esforço incansável de cumprir a agenda de re-
cuperação resultaram em uma visão mais positiva quando 
comparada ao início da pandemia.

Musk ganha US$ 2,1 bi com opções da Tesla
Elon Musk conquistou o direito a exercer 1,69 mil-

hão de opções da Tesla, ao preço de US$ 350,02 cada, 
o que vai lhe proporcionar um ganho de US$ 2,1 bi. 
O direito ao exercício foi conquistado pela cotação ter 
atingido um novo patamar, e a avaliação bolsista da em-
presa manteve-se, em média, acima dos US$ 150 bil-
hões ao longo dos últimos seis meses. Esses títulos, no 
entanto, não poderão ser vendidos durante os próximos 
cinco anos.

Parte operacional da Petrobras é encorajadora
O Morgan Stanley está recomendando a compra 

das ações da Petrobras, pois classifica como “encora-
jadores” os números operacionais para o segundo tri-
mestre, devido ao fato que a recuperação da demanda 
por combustível está sendo rápida. A avaliação é que o 
atual cenário global pode acelerar a reorganização da 
empresa e uma corporação mais enxuta poderá começar 
a se formar em um futuro próximo, o que poderá ofe-
recer bastante vantagem ao acionista em relação aos 
níveis atuais.

Recuperação no NE e N será mais lenta
Os analistas do Bradesco BBI, rebaixaram a Hapv-

ida para neutra, mas mantiveram o preço-alvo em R$ 
69. A justificativa é que por ter uma exposição mais 
forte no norte e nordeste, a recuperação dos resulta-
dos será mais lenta, mas, apesar disso, existe visão 
positiva para a empresa no médio e longo prazo. Os 
técnicos da instituição lembram que a Hapvida pode 
tentar tirar proveito do processo natural de rebaixa-
mento que ocorre durante uma crise, em que empre-
sas mudam os planos de saúde para opções mais bara-
tas para reduzir as despesas.

Klabin foi agressiva em corrigir distorção?
A proposta da Klabin para comprar os direitos de uso do 

nome por R$ 376 milhões, o que representa um desconto 
elevado em relação ao fluxo de royalties (1,3% da receita 
líquida dos produtos que levam o nome Klabin na marca, 
o que seria daria R$ 758 milhões) foi considerada agres-
siva pelos analistas. O acordo melhora marginalmente a 
governança corporativa da empresa, e a decisão está agora 
com os acionistas minoritários, avaliaram os analistas do 
banco americano.

IMC levantou R$ 384,4 mi. Precisava?
A International Meal Company, dona das marcas Frango 

Assado e Viena, levantou R$ 384,4 milhões no follow on de 
suas ações. O valor de cada papel foi fixado em R$ 4,25.

ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, 20 DE MAIO DE 2020. 1. Data, 
hora e local: Aos 20 dias do mês de maio de 2020, às 10:00 horas, foi rea-
lizada a assembleia geral extraordinária da Vale Energia S.A. (“Companhia”) 
de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia 
de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, 
incluído pela Medida Provisória 931, de 30 de março de 2020, e regulamen-
tado pela Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. 2. Convo-
cação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, 
nos temos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a 
presença da totalidade das acionistas da Companhia, sendo a acionista Vale 
S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora, Sra. Larissa de Souza 
Lima, e sua controlada Docepar S.A. (“Docepar”), representada por seu Di-
retor-Presidente, João Marcelo de Moura e Cunha, e por seu Diretor Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis, todos cumprindo orientação de voto proferi-
da pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Alexandre Gomes Pereira e Luiz 
Eduardo Fróes do Amaral Osório (Decisões de Diretores Executivos em 
Conjunto – DECs nºs 50, de 02/03/2020, e 011, de 08/04/2020). Presente, 
ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Ricardo Batista Mendes, nos 
termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, tendo sido 
dispensada a presença do Auditor Independente, na forma do parágrafo 2º, 
do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. Verificado, portanto, quorum suficiente para 
a instalação destas Assembleias Gerais e para as deliberações constantes 
da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Ricardo Batista Mendes – Presidente; e Sra. 
Larissa de Souza Lima – Secretária. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, 
se for o caso, aprovar: 4.1. Em Assembleia Ordinária: 4.1.1. O Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompa-
nhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 4.1.2. A destinação do re-
sultado do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 
2019. 4.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1. A eleição de mem-
bro da Diretoria da Companhia. 4.2.2. A ratificação de Contrato de Adianta-
mento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC); 4.2.3. A proposta da admi-
nistração para aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão 
de novas ações e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social; 
4.2.4. O registro da renúncia de acionista ao direito de preferência na subs-
crição de novas ações. 4.2.5. A fixação da remuneração anual global dos 
administradores da Companhia para o exercício de 2020; e 5. Leitura de 
Documentos: Foi dispensada a leitura do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2019, uma vez que referidos documentos são de conhecimento de 
todos os presentes, encontrando-se arquivados na sede da Companhia.  
6. Deliberações Aprovadas: Instalada a assembleia na forma digital, por 
meio de conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas as seguintes 
matérias, pelas acionistas, sem quaisquer ressalvas. 6.1. A lavratura desta 
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o disposto no 
artigo 130, parágrafo 1º, Lei nº 6.404/76. 6.2. Em Assembleia Geral Ordi-
nária: 6.2.1. O Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras 
da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.2.2. 
A alocação do prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$117.104.309,28 (cento e 
dezessete milhões, cento e quatro mil, trezentos e nove reais e vinte e oito 
centavos) na conta de Prejuízos Acumulados, cujo saldo passará a ser de 
R$1.060.825.200,28 (um bilhão, sessenta milhões, oitocentos e vinte e cinco 
mil, duzentos reais e vinte e oito centavos); 6.2.3. A não distribuição de divi-
dendos mínimos obrigatórios previstos no artigo 15 do Estatuto Social da 
Companhia, em razão da mesma ter apurado prejuízo no exercício de 2019, 
conforme disposto no item 6.2.2. acima. 6.3. Em Assembleia Geral Ex-
traordinária: 6.3.1. A assembleia tomou conhecimento da renúncia do Sr. 
Mauricio Dall’Agnese, a quem foram consignados votos de agradecimentos 
pelos relevantes serviços prestados à Companhia; 6.3.2. A eleição do Sr. 
Glauco Vinicius de Oliveira Gonçalves, brasileiro, casado, contador, por-
tador da carteira de identidade nº M-7.556.410, expedida pela SSP/MG, ins-
crito no CPF/ME sob o nº 992.440.636-20, com endereço comercial na Av. 
Dr. Marco Paulo Simon Jardim, nº 3.580, Mina de Águas Claras, Prédio 4, 2º 
andar, CEP 34.006-270 para o cargo de Diretor, em substituição ao Sr. 
Mauricio Dall’Agnese que renunciou ao referido cargo em 01/04/2020. 6.3.3. 
O Diretor ora eleito, que cumprirá o restante do prazo de mandato de seu 
antecessor, tal seja, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano 
de 2021, tomará posse mediante assinatura de Termo de Posse lavrado em 
livro próprio, momento em que declarará estar totalmente desimpedidos 
para o exercício das suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 
6.404/76. 6.3.4. A ratificação da celebração do Contrato de Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), celebrado entre a Vale S.A. e a 
Companhia em 21/08/2019, relativo aos AFACS realizados pela Vale na 
Vale Energia S.A. no período de 17/06/2019 a 09/09/2019; 6.3.5. O aumento 
de capital da Companhia no montante total de R$24.000.000,00 (vinte e 
quatro milhões de reais), mediante a emissão de 24.000.000 (vinte e quatro 
milhões) de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de emissão de R$1,00 (um real) cada, a serem subscritas, isolada-
mente, pela acionista Vale, e por ela integralizadas mediante a conversão 
dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFACs efetuados 
pela Vale no período de 17/06/2019 a 09/09/2019, conforme Boletim de 
Subscrição, o qual foi lido e aprovado nesta Assembleia Geral e passa a in-
tegrar a presenta ata como seu Anexo I. Desta forma, o capital social da 
Companhia passa de R$458.360.000,00 (quatrocentos e cinquenta e oito 
milhões, trezentos e sessenta mil reais), totalmente integralizado, para 
R$482.360.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, trezentos e ses-
senta mil reais); 6.3.6. Foi registrada a expressa renúncia da acionista Doce-
par S.A. ao seu direito de preferência na subscrição das novas ações; 
6.3.7. Tendo em vista a deliberação do item 6.3.2. acima, foi aprovada a al-
teração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social é de R$482.360.000,00 
(quatrocentos e oitenta e dois milhões, trezentos e sessenta mil reais), divido 
em 481.460.000 (quatrocentos e oitenta e um milhões e quatrocentos e ses-
senta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 6.3.8. A fixação 
da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2020, no valor total de R$37.620,00 (trinta e sete mil, seiscentos 
e vinte reais). 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encer-
rados os trabalhos e lavrada esta ata que, tendo sido lida, achada conforme 
e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pelas acionistas presen-
tes. Rio de Janeiro, RJ, 20 de maio de 2020. Assinaturas: Mesa: Ricardo 
Batista Mendes - Presidente - Assinado digitalmente. Larissa de Souza 
Lima - Secretária - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p. Larissa 
de Souza Lima - Assinado digitalmente. Docepar S.A. João Marcelo de 
Moura Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente. Rodrigo Sebolle-
la Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente. Certidão: 
JUCERJA - Certifico o arquivamento em 21/07/2020 sob o nº 00003899654. 
Protocolo: 00-2020/096090-3. Data do protocolo: 09/06/2020. Bernardo 
Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

VALE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF 02.207.392/0001-90 - NIRE 33.3.0016641-6

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA. Os Senhores Acionistas da BRASILCAP 
CAPITALIZAÇÃO S.A. (“Companhia”) são convidados a participar 
das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, em primeira 
convocação, será realizada no dia 31 de julho de 2020 às 15h, de forma 
exclusivamente digital, por meio de plataforma digital, cujo acesso será 
individual e concedido aos acionistas, nos termos do artigo 5º da Lei nº 
14.010 de 10 de junho de 2020 e  da regulamentação contida na Instrução 
Normativa do DREI nº 79 de 14 de abril de 2020, a fim de deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciar o 
Relatório da Administração, tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar o Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras, 
Relatório dos Auditores Independentes, Relatório de Asseguração Limitada 
- Balanço Social modelo Ibase, Parecer dos Atuários Independentes 
e do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, 
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre 
a aprovação do lucro líquido do exercício e sua destinação; ratificação da 
deliberação do Conselho de Administração sobre pagamento de dividendos 
intermediários e complementares; 3) Eleger/reeleger os membros efetivos 
do Conselho Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2020/2021; 4) Fixar 
a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 5) Eleger/
reeleger os membros efetivos do Conselho de Administração e respectivos 
suplentes - mandato 2020/2023; 6) Fixar o teto da remuneração anual 
global dos Administradores; 7) Ratificar a deliberação do Conselho de 
Administração sobre atos de eleição e de renúncia de administradores, 
na reunião de 09/01/2020 e 16/07/2020: a) RCA 09/01/2020 – renúncia 
de membro suplente do Conselho de Administração - Sr. Miguel Ragone 
de Mattos. b) RC 16/07/2020 - renúncia de membro titular do Conselho 
de Administração - Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe - e eleição de 
membro titular do Conselho de Administração - Sr. Pedro Bramont. 
II - Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração e consolidação do 
Estatuto Social da companhia; 2) Examinar e ratificar a deliberação do 
Conselho de Administração sobre a participação dos empregados e diretores 
nos lucros da companhia; 3) Ratificar as funções específicas de diretores 
estatutários, na forma da legislação vigente, bem como delegar competência 
ao Conselho de Administração para deliberar sobre as indicações previstas 
nos normativos; 4) Assuntos de Ordem Geral. III - Informações Gerais: 
1) Os acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia: (a) por 
meio do envio prévio de boletim de voto a distância (“boletim”); e (b) por meio 
da plataforma digital no dia e horário da Assembleia, por seu representante 
legal ou por procurador devidamente constituído. 2) Para participação na 
Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia cópia eletrônica 
dos seguintes documentos de representação: (a) documento de identidade 
com foto do representante legal do acionista ou procurador devidamente 
constituído que participará da Assembleia; (b) Contrato Social ou Estatuto 
Social consolidado e atualizado; (c) ata de eleição de administradores; e 
(d) instrumentos de mandato para representação do acionista por procurador 
(“documentos de representação”). 3) O acionista que optar por exercer seu 
direito de voto por meio do boletim deverá enviar, para o endereço eletrônico 
societario@brasilcap.com.br, cópia eletrônica do boletim, devidamente 
preenchido, assinado e acompanhado de cópia eletrônica dos documentos 
de representação, até 5 (cinco) dias antes da data de realização da 
Assembleia. 4) O acionista que optar por acompanhar a Assembleia e/ou 
exercer seu direito de voto por meio da plataforma digital deverá enviar, para 
o endereço eletrônico societario@brasilcap.com.br, solicitação eletrônica 
prévia para participação via plataforma digital, acompanhada de cópia 
eletrônica dos documentos de representação.  Após a recepção desses 
documentos pela Companhia, será enviado ao acionista o link individual de 
acesso à plataforma digital, para sua participação na Assembleia. Rio de 
Janeiro, 17 de julho de 2020.  Pedro Bramont - Presidente do Conselho 
de Administração.

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A - COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF nº 07.737.623/0001-90

AVISO AOS ACIONISTAS: Encontram-se à disposição dos senhores 
acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício de 2019. 

Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2020. ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA - 
Presidente do Conselho de Administração

BC repete não acreditar que  
o Brasil fará o ‘V’ completo

Parece que o Banco Cen-
tral começa a ter uma visão 
mais clara sobre a volati-
lidade cambial. A afirma-
ção é do presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, que 
participou nesta quarta-feira 
de uma live promovida pelo 
Valor Econômico. 

Como vem repetindo nos úl-

timos dias, Campos Neto refor-
çou que há início de retomada 
econômica em “V”, mas disse 
não acreditar que o Brasil irá fa-
zer o “V” completo.

“A gente tende a suavizar 
o ‘V’ daqui para frente”, ten-
tou esclarecer.

Ele disse que o BC “co-
meça a enxergar alguns ele-

mentos de volatilidade que 
consegue atribuir a novas 
formas de negociação, citan-
do contratos menores e mais 
fundos automatizados”. 
“Mas isso não é suficiente 
para explicar 100%”, admi-
tiu. Campos Neto disse que 
quanto menos intervenção 
houver no mercado, melhor.

Conforme a Reuters, o 
presidente do BC destacou 
que outros países do mundo 
adotaram dois tipos de remé-
dio em relação à volatilida-
de: atuação com opções ou 
intervenções em corredor. 
Ambos mostraram resulta-
dos que não foram conside-
rados satisfatórios.

CMN aprova gasto extra de R$ 437 milhões para imprimir mais cédulas
O Conselho Monetário 

Nacional (CMN) aprovou 
um gasto extra de R$ 437 
milhões para impressão de 
cédulas neste mês. A previ-
são é de que a Casa da Mo-
eda imprima R$ 100 bilhões 
em dinheiro de papel, disse 
ao G1 o secretário de Orça-
mento Federal do Ministério 
da Economia, George Soa-
res.

Os valores foram incluí-
dos no orçamento de 2020. 

Segundo Soares, o Banco 
Central informou em ofí-
cio ao CMN que a procura 
por cédulas bateu recorde 
do período pós plano Real 
– ou seja, nos últimos 26 
anos.

“Falam que há, desde 
abril, um crescimento acima 
de qualquer padrão desde os 
26 anos de real, ultrapassan-
do R$ 335 bilhões ao final 
de julho, cerca de R$ 90 bi-
lhões acima da previsão para 

o período”, declarou o secre-
tário.

De acordo com Soares, 
o BC cita a crise do novo 
coronavírus como um dos 
motivos para o aumento da 
procura. A pandemia levou 
as pessoas a “entesourarem” 
recursos em casa, ou seja, 
manter reserva em cédulas.

Outro motivo apontado é 
a necessidade de fazer fren-
te ao pagamento do auxílio 
emergencial – estimado em 

mais de R$ 160 bilhões con-
siderando as cinco parcelas 
aprovadas. Boa parte dos be-
neficiários, sobretudo os de 
menor renda, preferiu sacar 
o benefício em espécie.

“Eles (BC) citam esse 
cenário desafiador, e encon-
tram-se medidas em anda-
mento com a Casa da Mo-
eda, como antecipação de 
valores contratados, e solici-
tação de complementação da 
produção”, disse Soares.
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SHL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 40.334.666/0001-09

Balanço Patrimonial

Demonstração de Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 E 2018 - (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em R$)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 
em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Acionistas, cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da SHL 
Participações S/A., relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclareci-
mento que se faça necessário. Rio de Janeiro - RJ, 13 de março de 2020. A Diretoria.

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante 7.220.663 5.866.137
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.601.898 796.872
Caixa 72 487
Bancos 882.380 676.378
Aplicações financeiras 719.446 120.007

Clientes shopping 3.997.625 4.145.742
Empréstimos 1.018.233 576.403
C/C administração shopping 602.907 347.120
Ativo Não-Circulante 54.150.741 54.073.866
Realizável a Longo Prazo 546.710 546.710
Depósitos judiciais 546.710 546.710
Imobilizado Líquido - item 4 53.604.031 53.527.156
Total do Ativo 61.371.404 59.940.003

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante 6.614.225 11.761.687
Fornecedores 125.920 124.317
Obrigações sociais e trabalhistas 4.825 1.156
Impostos e contribuições 1.419.691 1.451.289
Dividendos a pagar 4.836.988 2.569.601
Cessão de direitos - CDU 128.222 1.046.952
Empréstimos - 5.000.000
Outros credores 98.579 1.568.372
Patrimônio Líquido 54.757.179 48.178.316
Capital social - item 5 46.927.599 43.087.599
Reserva de lucros 7.829.580 5.090.717
Resultado do exercício 16.577.251 15.338.905
Provisão reserva legal (828.863) (766.945)
Provisão de dividendos (15.748.388) (14.571.960)
Total do Passivo 61.371.404 59.940.003

 (Em R$) 31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional 25.382.223 23.521.485
- Receitas operacionais 26.324.535 24.412.543
- Impostos (942.312) (891.058)
Custos Operacionais (3.698.240) (2.786.064)
- Depreciações e amortizações (3.698.240) (2.786.064)
Lucro Bruto 21.683.983 20.735.421
Despesas e Receitas Operacionais (5.307.257) (5.231.964)
- Despesas com pessoal - (1.717)
- Despesas administrativas (2.308.633) (2.274.018)
- Despesas tributárias (3.008.611) (2.921.160)
- Depreciações e amortizações (41.715) (35.069)
- Outras receitas/(despesas) 51.702 -
Resultado Líquido Financeiro 200.525 (164.552)
- Despesas financeiras (183.005) (507.275)
- Receitas financeiras 383.530 342.723
Resultado Operacional 16.577.251 15.338.905
Resultado do Exercício 16.577.251 15.338.905
Resultado por Ação - (Em R$ 1,00) 0,2900 0,3311Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2019 31/12/2018

Das Atividades 16.577.251 15.338.905
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 16.577.251 15.338.905
Operações que não representam saídas 
 (entrada) de caixa 3.739.955 2.821.133
Depreciações e amortizações 3.739.955 2.821.133
De Contas do Ativo e Passivo (2.522.520) (837.660)
(Aumento)/Redução em clientes 148.117 (621.587)
(Aumento)/Redução em outros Ativos (255.787) (555.325)
Aumento/(Redução) em fornecedores 1.602 (77.583)
Aum./(Red.) em obrigações sociais e trabalhistas 3.669 522
Aumento/(Redução) em impostos e contribuições (31.597) 72.268
Aumento/(Redução) em outros passivos (2.388.524) 344.045
Caixa líquido proveniente das ativ. operacionais 17.794.686 17.322.378
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
(Aumento)/Redução em imobilizado (3.816.830) (2.667.419)
Caixa líquido aplicados nas ativ. de Investimentos (3.816.830) (2.667.419)
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financiamentos
Captação/(líquid.) de empréstimos e financiamentos (441.830) (846.722)
Pagamento de dividendos (12.731.000) (14.604.975)
Caixa líq. aplicados nas ativ. de financiamentos (13.172.830) (15.451.697)
Aum.(Red.) Liquido de Caixa e Equiv. de Caixa 805.026 (796.738)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 796.872 1.593.610
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 1.601.898 796.872
Aum. (Red.) Líquido de Caixa e Equiv. de Caixa 805.026 (796.738)

Capital 
Social

Resevas 
de Lucros

Res.  Acu- 
mulados Total

Saldo em 31/12/2017 43.087.599 4.323.772 - 47.411.371
Resultado Líq. do Exercício                 - - 15.338.905 15.338.905
Provisão reserva legal - 766.945 (766.945) -
Provisão de dividendos - - (14.571.960) (14.571.960)
Saldo em 31/12/2018 43.087.599 5.090.717 - 48.178.316
Aumento de capital 3.840.000 - - 3.840.000
Baixa reserva legal - (5.090.000) - (5.090.000)
Resultado Líq. do Exercício                - - 16.577.251 16.577.251
Prov. reserva de capital - 7.000.000 - 7.000.000
Provisão reserva legal - 828.863 (828.863) -
Provisão de dividendos - - (15.748.388) (15.748.388)
Saldo em 31/12/2019 46.927.599 7.829.580 - 54.757.179

1) Contexto Operacional: A sociedade foi constituida em 28/10/1991, tendo seus 
atos constitucionais sido alterados e registrado na JUCERJA sob nº 33300299467 
em 01/09/2011, como objetivo social da empresa, explorar por meio de um condo-
mínio “pro indiviso”, o Setor de Shopping do Shopping Leblon, devidamente descrito 
no memorial de incorporação daquela edificação, arquivado no 2º Ofício de Registro 
de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro sob o nº R-13 da matrícula nº 81.631, in-
cluindo respectivas benfeitorias, frações ideais de terreno, vagas de garagem e par-
tes comuns do Shopping. 2) Apresentação das Demonstrações Financeiras:  As 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

ASSINATURAS: Creston Fernandes - Diretor
Alexandre Ferreira Novello - Diretor;  Isabel Ferraz Magalhães - Diretora 

Joelson Antonio Augusto - Contador - CRC-RJ 067164/O-9

adotadas no Brasil, constantes da lei nº 6.404/76 com as alterações trazidas pela Lei 
nº 11.638/07 e 11.941/09, no que forem aplicáveis. 3) Princípios e Práticas Con-
tábeis: O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. a) Aplicações 
Financeiras: São demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço, não excedendo o valor do mercado. b) Demais ativos e 
passivos sujeitos à atualização monetária: Foram atualizados de acordo com 
cláusulas contratuais, com base nos índices previstos nos respectivos dispositivos, 
de forma a refletir os valores atualizados nas datas dos balanços. c) Imobilizado: 
As contas do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. As de-
preciações e amortizações sobre o custo, foram calculados pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação fiscal, considerando-se a vida útil do bem e estão 
absorvidas diretamente no resultado.
4) Imobilizado 31/12/2019 31/12/2018
Imóveis de renda 79.667.527 75.904.019
Instalações 9.218 9.218
Móveis e utensílios 240.723 198.704
Máquinas e equipamentos 177.327 166.024
Imobilizado - Custo 80.094.795 76.277.965
( - ) Depreciação acumulada (26.490.764) (22.750.809)
Imobilizado - Líquido 53.604.031 53.527.156
5) Capital Social: O capital social autorizado, em 31 de dezembro de 2019 é de  
R$ 46.927.599 (Quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e sete mil e quinhentos 
e noventa e nove reais), sendo representado por 57.163.527 ações ordinárias no-
minativas e sem valor nominal:

QUANTIDADE DE AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS
Tipo de Ações 31/12/2019 31/12/2018
Ordinárias nominativas 57.163.527 46.323.527

FAC CENTROS COMERCIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 02.768.258/0001-68

Relatório da Administração. Senhores Acionistas, Cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras da Fac 
Centros Comerciais S/A., relativas aos exercício encerrado em 31/12/2019 e 2018, e colocamo-nos à disposição de V.Sas. para qualquer esclarecimento que se 
faça necessário. Rio de Janeiro - RJ, 31/03/2020. A Diretoria.

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)
Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo circulante 5.052.423 3.904.010
Caixa e equivalentes de caixa 470.390 24.607
Caixa 80 121
Bancos 144.791 5.865
Aplicações financeiras 325.519 18.621

Clientes - 11.943
Clientes shopping 4.427.827 3.721.627
Confissão de dívida 154.205 145.833
Ativo não-circulante 10.155.959 11.304.088
Realizável a longo prazo 255.652 271.100
Depósitos judiciais 255.652 271.100
Imobilizado líquido - item 4 9.894.082 11.026.763
Intangível líquido - item 5 6.225 6.225
Total do ativo 15.208.382 15.208.098
Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante 1.780.594 2.002.888
Fornecedores 8.475 17.703
Obrigações sociais e trabalhistas 1.012 -
Impostos e contribuições 321.861 455.664
Dividendos a pagar 1.141.039 1.365.051
Cessão de direitos - CDU 272.414 128.677
Outros credores 35.793 35.793
Patrimônio líquido 13.427.788 13.205.210
Capital social - item 6 12.232.559 12.232.559
Reserva de lucros 1.164.901 942.323
Reserva de ágio 30.328 30.328
Resultado do exercício 4.451.566 4.796.294
Provisão reserva legal (222.578) (84.927)
Provisão de dividendos (4.228.988) (4.711.367)
Total do passivo 15.208.382 15.208.098

31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional 9.408.005 9.220.272
- Receitas Operacionais 9.764.406 9.569.561
- Impostos (356.401) ( 349.289)
Custos Operacionais (1.132.681) (1.132.671)
- Depreciações e Amortizações (1.132.681) (1.132.671)
Lucro Bruto 8.275.324 8.087.601
Despesas e Receitas Operacionais (4.007.420) (3.820.212)
- Despesas c/ Pessoal - (2.290)
- Despesas Administrativas (2.860.360) (2.586.673)
- Despesas Tributárias (1.147.060) (1.231.249)
- Depreciações e Amortizações - -
Resultado Líquido Financeiro 183.663 528.905
- Despesas Financeiras (18.703) (16.488)
- Receitas Financeiras 202.366 545.393
Resultado Operacional 4.451.567 4.796.294
Resultado do Exercício 4.451.567 4.796.294
Resultado por Ação - (Em R$ 1,00) 0,6467 1,1188

Demonstração de Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)
Capital Social Reserva de Lucros Reserva de Ágio Afac Resultados Acumulados Total

Saldo em 31/12/2017 4.286.978 857.396 30.328 7.945.581 - 13.120.283
Aumento de capital 7.945.581 - - (7.945.581) - -
Resultado líquido do exercício - - - 4.796.294 4.796.294
Provisão reserva legal - 84.927 - ( 84.927) -
Provisão de dividendos - - - (4.711.367) (4.711.367)
Saldo em 31/12/2018 12.232.559 942.323 30.328 - - 13.205.210
Resultado líquido do exercício - - - - 4.451.566 4.451.566
Provisão reserva legal - 222.578 - - (222.578) -
Provisão de dividendos - - - - (4.228.988) (4.228.988)
Saldo em 31/12/2019 12.232.559 1.164.901 30.328 - - 13.427.788

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Das atividades 4.451.567 4.796.294
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício 4.451.567 4.796.294
Operações que não representam saídas (entrada) de caixa 1.132.681 1.132.671
Depreciações e amortizações 1.132.681 1.132.671
De contas do ativo e passivo (685.465) 2.450
(Aumento)/redução em conta a receber com clientes (694.257) (9.332)
(Aumento)/redução em outros ativos 7.075 4.167
Aumento/(redução) em fornecedores (9.228) 4.643
Aumento/(redução) em obrigações sociais e trabalhistas 1.012 (750)
Aumento/(redução) em impostos e contribuições (133.803) 193.142
Aumento/(redução) em outros passivos 143.736 (189.420)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 4.898.783 5.931.415
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento)/redução em imobilizado - (86)
Caixa líquido aplicados nas atividades de investimentos - (86)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos (4.453.000) (6.207.035)
Caixa líquido aplicados nas atividades de financiamentos (4.453.000) (6.207.035)
Aumento (redução) liquido de caixa e equivalente de caixa (445.783) (275.706)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 24.607 300.313
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 470.390 24.607
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 445.783 (275.706)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)
1) Contexto Operacional: A sociedade foi constituida em 16/07/1998, tendo 
seus atos constitucionais sido registrado na JUCERJA sob nº 33300260587 
em 16/07/1998, como objetivo social da empresa é a administração de bens 
próprios, sejam móveis ou imóveis, a construção e administração do Passeio 
Shopping, a ser construido na cidade do Rio de janeiro, a participação em outras 
sociedades nacionais ou estrangeiras. 2) Apresentação das Demonstrações 
Contábeis:  As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, constantes da lei nº 6.404/76 com as 
alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09, no que forem aplicáveis. 
3) Princípios e Práticas Contábeis: O resultado é apurado pelo regime con-
tábil de competência. a) Aplicações financeiras: São demonstradas ao custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo o 

valor do mercado. b) Demais ativos e passivos sujeitos à atualização monetária: 
Foram atualizados com base nos índices previstos pela legislação, de forma a 
refletir os valores atualizados nas datas dos balanços. c) Imobilizado: As contas 
do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. As deprecia-
ções sobre o custo foram calculados pelo método linear as taxas permitidas 
pela legislação fiscal, considerando-se a vida útil do bem e estão absorvidas
diretamente no resultado. 4) Imobilizado 31/12/2019 31/12/2018
Imóveis 22.534.387 22.534.301
Hardware 54.926 54.926
Imobilizado - Custo 22.589.313 22.589.227
( - ) Depreciação Acumulada (12.695.231) (11.562.550)
Imobilizado - Líquido 9.894.082 11.026.763

Assinaturas: Creston Fernandes - Diretor Presidente; 
Alexandre Ferreira Novello - Diretor; Luiz Felipe Bezamat de Oliveira - Diretor; 

Isabel Ferraz Magalhães - Diretora; 
Joelson Antonio Augusto - Contador - CRC-RJ 067164/O-9.

5) Intangível 31/12/2019 31/12/2018
Marcas e patentes 6.225 6.225
Intangível - Líquido 6.225 6.225
6) Capital Social:  O capital social autorizado, em 31/12/2019 é de  
R$ 12.232.559 sendo representado por 6.883.152 ações sem valor nominal:

Quantidade de Ações Subscritas e Integralizadas
Tipo de Ações 31/12/2019 31/12/2018
Ordinárias 6.883.152 4.286.978

Debêntures incentivadas 
captam R$ 1,7 bi em junhoBrasil precisa tratar  

desafios fiscais de curto prazo
Fitch: ‘Como 
e quando será 
alcançado consenso 
sobre diferentes 
versões da reforma 
tributária’ 

O encaminhamento da 
primeira parte da reforma 
tributária ao Congresso Na-
cional é um sinal positivo, 
mas também é preciso tratar 
dos desafios fiscais de curto 
prazo, em meio a um “ele-
vado” déficit fiscal e dívida 
crescente, avaliou a diretora 
executiva de ratings sobera-
nos da Fitch Ratings, Shelly 
Shetty, conforme nota envia-
da nesta quarta-feira. 

A agência de classificação 
de risco avaliou a iniciativa 
do governo como o começo 
de diálogo. Lembrando que a 
assertividade da equipe eco-
nômica sobre o tema tem um 
impacto grande na decisão 
dos investidores em relação 
ao país. O retorno de novos 

investimentos depende dire-
tamente das ações tomadas 
no âmbito governamental. 
Desde que começou a pan-
demia, o Brasil tem sentido 
uma retaliação de sua ima-
gem no exterior devido ao 
posicionamento errático do 
governo Bolsonaro no que 
diz respeito a economia, saú-
de meio ambiente, educação 
etc.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, apresentou 
na tarde de terça-feira (21/7) 
ao Congresso Nacional a 
primeira etapa da proposta 
de reforma tributária. Neste 
momento inicial, a proposta 
prevê uma reformulação da 
tributação sobre o consumo 
com a criação da Contribui-
ção sobre Bens e Serviços 
(CBS) em substituição ao 
atual PIS/Cofins. 

A perspectiva negati-
va atribuída pela Fitch ao 
rating soberano “BB- “do 
Brasil continuará refletindo 
a capacidade do governo de 
consolidar as contas públi-
cas para estabilizar e even-
tualmente reduzir a dívida, 
o progresso nas reformas 
econômicas e a avaliação 
das perspectivas de cresci-

mento no médio prazo, ex-
plicou Shetty.

Conforme a Reuters, o 
Ministério da Economia 
atualizou nesta quarta-feira 
sua estimativa para o déficit 
primário do governo central 
(Tesouro, Banco Central e 
Previdência) a R$ 787,45 
bilhões em 2020, de acordo 
com relatório de receitas e 
despesas do terceiro bimes-
tre. 

“A reforma (tributária) 
proposta é apenas o primeiro 
passo no processo de revisão 
de um complexo e compli-
cado sistema tributário bra-
sileiro”, destacou a nota da 
Fitch. “Além disso, outras 
iniciativas de reforma tri-
butária também estão sendo 
discutidas na Câmara e no 
Senado, e resta saber como 
e quando será alcançado um 
consenso sobre as diferentes 
versões da reforma tributá-
ria”, pontuou Shetty.

Viés político

Guilherme Afif Domin-
gos, assessor especial do 
ministro Paulo Guedes, 
participou nesta quarta-fei-
ra à tarde de uma live pro-

movida pelo portal UOL. 
Ele respondeu questões re-
ferentes à reforma tributá-
ria. A reportagem do Moni-
tor Mercantil acompanhou 
o evento online. O assessor 
disse que a intenção do mi-
nistério é apresentar até 15 
de agosto todo o conjunto 
de medidas.

Segundo Afif Domingos, 
“havia” um confronto entre 
executivo e legislativo, mas 
agora os entes partiram para 
uma ação. “A discussão co-
meça agora e será de longo 
curso”. Afirmou o assessor. 

Sobre a escolha de prio-
rizar os impostos federais 
na reforma, ele explicou 
que esses (Pis/Cofins) têm 
consequência imediata. Afif 
Domingos comentou que 
a fusão dos dois impostos 
federais é uma discussão 
antiga. “Há quatro anos se 
discute isso. E agora está 
sendo apresentada de forma 
madura”.  O assessor es-
pecial do ministro Guedes 
também teceu comentários 
sobre Imposto de Renda. 
“Precisamos baixar a alíquo-
ta do imposto das empresas. 
O mundo todo está fazendo 
isso”, justificou.

O Ministério da Econo-
mia reportou nesta quarta-
feira em comunicado em 
seu site que as emissões de 
debêntures incentivadas (tí-
tulos de dívida cuja principal 
característica é a isenção de 
Imposto de Renda) captaram 
em junho R$ 1,7 bilhão, va-
lor referente a quatro séries 
vinculadas ao setor de Ener-
gia (Transmissão, Eólica, 
Biocombustíveis e Termelé-
trica). No acumulado do ano, 
as emissões alcançaram R$ 
6,65 bilhões. O valor ficou 
abaixo dos R$ 10,39 bilhões 
atingidos no mesmo perí-
odo do ano passado, o que 
representa uma redução de 
36%. Os dados fazem par-
te da 79ª edição do Boletim 
de Debêntures Incentivadas, 
divulgada pela Secretaria de 
Política Econômica (SPE) 
do Ministério da Economia.

Segundo o ministério, o 
prazo médio das emissões 
vem apresentando tendência 
de alta desde 2016, chegan-
do a 13,4 anos no período 
de janeiro a junho de 2020, 
com trajetória de redução 
desde 2015, em linha com a 
queda da curva de juros no 
mercado. De janeiro a junho 
de 2020, a remuneração mé-
dia foi de IPCA + 5,8% ao 
ano, superior à remuneração 
média verificada em 2019, 
de IPCA + 4,7% ao ano, e 
inferior à média estabelecida 
de IPCA + 6,6% em 2018.

Liquidez

“As debêntures incentiva-
das continuam apresentando 
liquidez no mercado secundá-
rio superior ao das debêntures 
não incentivadas e, em junho, 
apresentaram giro de 3,9% do 
estoque contra 2% das debên-
tures não incentivadas”, des-
tacou o comunicado. 

Entre as distribuições re-
alizadas por meio de Ofer-
ta Pública (Instrução CVM 
nº 400/2003) e Oferta Res-
trita (Instrução CVM nº 
476/2009), a participação dos 
investidores pessoa física na 
distribuição primária alcan-
çou o montante de R$ 27,4 
bilhões até junho de 2020, 
correspondendo a 30% do 
volume total de debêntures in-
centivadas distribuídas desde 
2012. Na distribuição setorial 
do ano, predomina o setor de 
Energia, que concentrou 57% 
das emissões de janeiro a ju-
nho, seguido dos setores de 
Transporte/Logística e Sanea-
mento, responsáveis, respecti-
vamente, por 33% e 10% das 
emissões em igual período.

“A demanda por Fundos 
de Infraestrutura vem de-
crescendo fortemente no 
ano. Em junho havia um to-
tal de 121.700 cotistas con-
tra 179.228 em dezembro de 
2019, representando, por-
tanto, uma saída de 57.528 
investidores”, informou o 
comunicado. 
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