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Governo subsidia distribuidoras
de energia privatizadas
MP busca reduzir
conta que consumidor
terá que pagar por
empréstimo
Quando as distribuidoras da
Eletrobras na Região Norte foram
privatizadas, no ano passado, não
faltaram alertas sobre o aumento de
tarifas. A Medida Provisória 998,
publicada no Diário Oficial nesta
quarta-feira, busca atenuar o peso
dessa conta no bolso dos consumidores.
A MP visa também diminuir o
impacto do pagamento de um empréstimo de R$ 15,3 bilhões para as
distribuidoras de energia afetadas
pela queda de receita em decorrência da pandemia. Ao contrário de
outros setores, igualmente afetados
pela retração da economia, o empréstimo não será pago pelas empresas de energia.
O empréstimo foi tomado pelas companhias junto a 16 bancos
e será bancado pelo consumidor
até 2025, através de um encargo
adicional inserido na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

STJ decide
manter Witzel
afastado por
14 votos a 1
Ari Versiani/PAC

A transferência dos recursos não
utilizados em projetos de pesquisa
e desenvolvimento (P&D) e eficiência energética para a CDE reduzirá o tamanho desse encargo a ser
cobrado.
A CDE é um fundo do setor elétrico que custeia políticas públicas
e programas de subsídio, como o
Luz para Todos e o desconto na tarifa para irrigação.
A medida destina recursos da
Reserva Global de Reversão (RGR)
e da CDE para atenuar aumentos
tarifários para os consumidores das
distribuidoras recém-privatizadas:
Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Companhia de Eletricidade do Amapá,
Companhia Energética de Alagoas,
Companhia Energética do Piauí,
Centrais Elétricas de Rondônia
e Companhia de Eletricidade do
Acre.
A MP também altera regras
para permitir, não apenas a contratação de energia pelas distribuidoras, mas também a contratação de potência, que é a energia
para as horas de maior consumo.
A partir de agora também está
permitida a devolução da energia
comprada pelas distribuidoras e
não utilizada.

Resíduos de
barragem da
Gerdau afetam 2
rios em Minas

Vendas de veículos
ainda estão
30% abaixo
de 2019

Dois cursos d’água foram afetados pelo vazamento de resíduos
armazenados em uma barragem
pertencente ao grupo Gerdau, em
Ouro Preto, na região central de
Minas Gerais. Segundo a empresa,
o acidente ocorreu na manhã de 28
de agosto.
Técnicos da Fundação Estadual
do Meio Ambiente (Feam) verificaram que o material poluente, composto por água e rejeitos de minério
de ferro, verteu da Barragem de
Alemães e atingiu o córrego dos
Alemães e o Ribeirão Mango, na
altura do distrito de Miguel Burnier, segundo a Agência Brasil.
Até a manhã desta quarta-feira, nem o volume de material que
vazou, nem uma estimativa sobre
a quantidade de resíduos que pode
ter chegado aos cursos d’água tinham sido divulgados. Especialistas
estão avaliando se parte do sedimento mineral se acumulou no fundo e nas margens do córrego ou do
ribeirão.
A Gerdau informou que a dispersão do “pequeno volume de
rejeitos”, que passou pelo extravasor operacional da Barragem dos
Alemães, foi rapidamente contida
graças ao uso de boias. Ainda segundo a empresa, o vazamento não
tem qualquer relação com a estrutura ou segurança do empreendimento.
De acordo com a Feam, a Barragem de Alemães é uma das estruturas existentes em Minas Gerais que
devem ser descaracterizadas por
não mais se enquadrar nos novos
critérios de funcionamento.

As vendas de veículos novos
registraram uma queda de 13,67%
em agosto em comparação com o
mesmo mês do ano passado. Em
relação a julho de 2020, porém,
houve alta de 7,35%. No acumulado dos primeiros oito meses do
ano, a comercialização de veículos
apresentou queda de 31%, com a
venda de 1,8 milhão de unidades.
No período de janeiro a agosto de
2019, foram 2,6 milhões.
Segundo a Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram emplacadas 299,6 mil unidades em
agosto. O segmento de automóveis
e veículos comerciais leves registra, de janeiro a agosto, uma retração de 35,7%, com o emplacamento de 1,02 milhão de unidades.
No setor de caminhões, a redução
nas vendas foi menor, com vendas
de 55,2 mil unidades, uma queda
de 15,6% em relação ao período
de janeiro a agosto de 2019. Os
emplacamentos de motocicletas tiveram queda de 25% em relação ao
período de janeiro a agosto do ano
passado, com a comercialização de
531,4 mil unidades.
Para o presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção Júnior, “os
números mostram que o mercado
vem retomando patamares mais
altos de volume e se ajustando ao
‘novo normal’”.
De acordo com o presidente da
Fenabrave, as taxas de juros estão
atrativas e as pessoas têm comprado carros como forma de se locomover com mais segurança durante
a pandemia de coronavírus.

Usinas eólicas e solares perderão incentivos
Além disso, a MP mexe nos descontos nas tarifas de transmissão e
distribuição concedidos às fontes
incentivadas, como usinas eólicas e
solares, que somente serão aplicados para empreendimentos que solicitarem outorga nos próximos 12

meses e entrarem em operação nos
48 meses seguintes. Como esses
descontos são bancados pela conta de luz, a medida reduz o custo
do subsídio para os consumidores,
mas coloca uma dúvida sobre a geração de energia limpa.
Raphael Ribeiro/BC
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Inflação na saída das fábricas vai a
3,22% em julho e 11% em 12 meses
O Índice de Preços ao Produtor
(IPP), que mede a variação de preços de produtos na saída das fábricas brasileiras, registrou inflação de
3,22% em julho deste ano. Essa é a
maior taxa de inflação mensal registrada desde o início da pesquisa
do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em 2014.
Em junho deste ano, a taxa havia
ficado em 0,60%. Em julho do ano
passado, foi registrada deflação de
1,20%. O IPP acumula taxas de
7,28% no ano e de 11,13% em 12
meses. Em julho, 21 das 24 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram
altas de preços, com destaques para
alimentos (3,69%), refino de petróleo e produtos de álcool (11,65%) e
indústrias extrativas (14,46%).
“Nos alimentos, os fatores foram
o câmbio, com depreciação do real,
e especificamente alguns detalhes.
No caso do açúcar, houve uma demanda externa. No caso da carne
de frango, uma maior demanda in-

terna conjugada com aumento do
custo tanto do milho quanto do farelo de soja. No caso dos derivados
de soja, houve uma demanda maior
pelo óleo de soja como matéria-prima em biocombustíveis”, disse
o pesquisador do IBGE, Alexandre
Brandão, à Agência Brasil.
Por outro lado, três atividades
tiveram queda de preços no mês:
calçados e couro (-0,94%), têxteis
(-0,45%) e máquinas e equipamentos (-0,10%).
Analisando-se as quatro grandes
categorias econômicas da indústria,
a maior alta de preços em julho foi
observada nos bens intermediários,
isto é, os insumos industrializados
usados no setor produtivo (4,19%).
Os demais segmentos tiveram as
seguintes taxas de inflação: bens de
capital, isto é, as máquinas e equipamentos usados no setor produtivo (1,34%), bens de consumo semi
e não duráveis (2,52%) e bens de
consumo duráveis (0,97%).

A maioria dos ministros da Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu manter a
decisão que afastou governador do
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do
cargo. O órgão colegiado do STJ
é responsável pelo julgamento de
processos envolvendo autoridades
com foro privilegiado.
Por 14 votos a 1, os ministros
entenderam que a investigação feita até o momento demonstra que há
indícios suficientes para justificar
o afastamento de Witzel por 180
dias.
A decisão havia sido tomada
pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ. O afastamento foi
determinado no âmbito da Operação Tris in Idem, um desdobramento da Operação Placebo, que
investiga atos de corrupção em
contratos públicos do governo do
Rio de Janeiro.
A investigação aponta que a organização criminosa instalada no
governo estadual a partir da eleição
de Witzel se divide em três grupos
que, sob a liderança de empresários, pagavam vantagens indevidas a agentes públicos. Os grupos
teriam loteado as principais secretarias para beneficiar determinadas
empresas.
Após ser afastado, Witzel negou
o envolvimento em atos de corrupção e afirmou que seu afastamento
não se justifica. O governador recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda não decidiu
sobre o pedido de revogação da
decisão do STJ.
A Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj) decidiu estender
em mais cinco dias o prazo para o
governador afastado apresentar sua
defesa no processo de impeachment. Inicialmente, Witzel teria até
esta quinta-feira para se defender
no Parlamento, mas a Alerj ampliou o prazo até a próxima terça-feira.
De acordo com a assessoria
da presidência da Casa, juridicamente, o prazo para defesa do
governador se esgotaria nesta
quinta-feira, mas a Alerj decidiu
aguardar por mais uma sessão
para que não reste dúvidas sobre
a garantia de ampla defesa ao governador.
O processo de impeachment foi
aberto em 10 de junho deste ano. A
aprovação da abertura foi unânime,
por votação simbólica.
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O capital, o governo e a morte
O Brasil tem cerca de
2,8% da população mundial, mas registra aproximadamente 15,6% do total de
contaminados pela Covid-19
e 14,5% dos óbitos. Essa
desproporção de sofrimento
e mortes é a marca registrada
do atual governo, junção do
capital com parte significativa dos militares, encabeçado
pelo capitão reformado.
O presidente da República e seu governo são os
principais instrumentos do
genocídio que vem causando
milhões de contaminados e
milhares de mortes no Brasil, mas não são os maiores
responsáveis. O capital e a
elite que o detém estão por
trás desses trágicos números.
Pesquisa da Oxfam Brasil é
elucidativa ao apontar que
42 bilionários aumentaram
suas fortunas em US$ 34
bilhões, cerca de R$ 177 bilhões, apenas no período da
pandemia.
Muitos
governadores,
prefeitos,
parlamentares,
parte do Judiciário, a mídia
empresarial e setores conservadores da sociedade
são corresponsáveis por tamanha tragédia; alguns por
ignorância, outros por falta
de escrúpulos, muitos pelos
dois motivos. “Com o Supremo e com tudo”, como
antes disse o ex-senador Romero Jucá (MDB), acusado
de corrupção e lavagem de
dinheiro.
O atual governo tem muito em comum com a ditadura oriunda do golpe de 1964,
realizada com tanques e
baionetas, utilizando “Deus,
a família e a propriedade”
como slogan, e o temor da
“ameaça do comunismo”,
tendo por trás as malas de
dólares do capital. Desta
feita, o golpe começa com
a operação Lava Jato, o impeachment da presidente
Dilma, a prisão do Lula, as
notícias falsas, a fuga dos
debates, uma “facada” pra lá
de suspeita.
O resultado é o descaso
para com a saúde e a vida
dos brasileiros, o brutal favorecimento ao grande capital em detrimento do país e
do seu povo.
No primeiro ano deste
governo, a prioridade foi
a reforma da Previdência,
retirando direitos dos traba-

lhadores, aposentados e pensionistas, comprometendo o
futuro da juventude. O beneficiário é o mesmo de sempre, o capital, que aumenta
sua mais-valia, garante mais
recursos públicos para lucrar
via dívida pública, abre mercado para os fundos privados
de aposentadoria e por aí vai.
De lá pra cá os ataque se
sucederam, falta espaço para
listar todos, abordemos apenas alguns deste ano:
O ministro Paulo Guedes
é um banqueiro, não um homem público. Sua atuação
não privilegia o bem do país
e do seu povo, mas sim o lucro do grande capital.
Em março, no começo da
pandemia, o governo assegurou R$ 1,2 trilhão como
garantia de liquidez para o
sistema financeiro. Além
disso, reduziu de 20% para
15% a alíquota de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) cobrada dos
bancos, referente aos resultados de 2019. A informação
é do jornalista Breno Costa,
no Brasil Real Oficial.
Segundo a reportagem,
“os bancos pagarão uma
taxa menor sobre seus lucros
registrados no ano passado.
Apenas os quatro maiores
bancos do país (Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do
Brasil e Santander) tiveram
lucro de R$ 81,5 bilhões em
2019 – um recorde nominal,
com crescimento de 18% na
comparação com o registrado em 2018”. Cabe destacar
que os recursos da CSLL são
destinados à Seguridade Social, onde está alocada a Previdência Social.
Mais um capítulo com a
ida do ex-secretário Mansueto Almeida para o BTG
Pactual, após o banco comprar uma carteira do Banco
do Brasil que vale cerca de
R$ 3 bilhões por pouco mais
de 10% de seu valor – R$
371 milhões.
Nos últimos dias, o Banco
Central autorizou transferir
para o Tesouro R$ 325 bilhões para ajudar no serviço
da dívida pública, ou seja,
ceder à pressão do sistema
financeiro privado, que exige condições ainda mais lucrativas.
Na Saúde, a estratégia do
capitão reformado, desde
o início, foi tomar todas as

medidas – e omissões – possíveis para que o vírus circulasse entre a população, na
expectativa por uma “imunidade de rebanho” ao custo
de milhares ou milhões de
vidas, quantas sejam necessárias.
O presidente retardou
como pôde o repasse financeiro aos estados e municípios, e, sob o general Pazuello (seu terceiro ministro
da Saúde desde o início da
pandemia, por aceitar o receituário de medicação sem
comprovação científica e se
calar sobre a necessidade de
isolamento social), a fonte
secou ainda mais, misturada
à corrupção de alguns governadores e secretários de
Saúde estaduais, os mesmos
que ajudaram a eleger o capitão e caíram em desgraça
por almejarem a cadeira presidencial.
As privatizações em ritmo acelerado demonstram
a sanha do ministro da Economia para beneficiar o capital. Uma prova clara disso:
o lucro total das principais
empresas estatais em 2019
foi de cerca de R$ 90 bilhões
(Banco do Brasil R$ 18,16
bilhões, Caixa R$ 21,1 bilhões, Petrobras R$ 40,1 bilhões e Eletrobras R$ 10,7
bilhões). Ainda assim, todas
estão na mira do banqueiro.
Lembra a chamada Privataria Tucana, ocorrida durante
o período FHC, denunciada
pelo jornalista Amaury Ribeiro Júnior, que resultou em
prejuízo de R$ 2,4 bilhões
para o povo brasileiro, segundo reportagem da Carta
Maior. Esse valor corrigido
chega a números estratosféricos.
A Eletrobras lucrou R$
24 bilhões nos últimos dois
anos, tem R$ 44,5 bilhões
a receber até 2028 e R$ 15
bilhões em caixa, mas o
governo quer vendê-la por
R$ 12,5 bilhões, denuncia
o deputado Glauber Braga
(PSOL-RJ).
O golpe de 2016, em medida considerável, foi feito
para quebrar as pernas da
Petrobras e sua crescente influência no mercado internacional de petróleo. Desde as
revelações de Eduard Snowden e o até hoje muito mal
explicado roubo de laptop
da ANP que detinha infor-

mações estratégicas, sabe-se
do interesse vital dos EUA
de submeter a empresa e as
reservas brasileiras aos ditames diretos do Salão Oval da
Casa Branca.
Não à toa, concluído o impeachment de Dilma, a primeira coisa que José Serra
fez foi correr para os corredores da Shell.
A Petrobras vem sendo
desmontada quando consideramos a cadeia do petróleo
em sua totalidade – da produção, passando pelo refino,
até a distribuição. Além de
“destruir” a empresa, resta
aos consumidores finais dos
derivados do petróleo – e não
apenas a gasolina no posto – à submissão aos preços
internacionais a um câmbio
no qual o real está completamente desvalorizado.
Nos últimos dias o Conselho de Administração da
Petrobras aprovou a venda
do que restava ao país da
BR Distribuidora, 37,5%
do capital. No ano passado,
30% das ações que eram da
Petrobras foram vendidas.
Detalhe: em 2018 o lucro da
BR Distribuidora foi de R$
3,2 bilhões.
No início de agosto o governo editou a Medida Provisória 995, em regime de
urgência, que permite o desmembramento e venda das
áreas estratégicas da Caixa.
É a mesma política adotada
na Petrobras: fatiar, vender
as áreas mais lucrativas e depois privatizar o que restar.
Não apenas as privatizações a preço de banana
marcam o atual governo. A
liberação das queimadas e
garimpos ilegais, o entrave
ao trabalho dos fiscais do
Ibama, fazem parte de uma
iniciativa que só pode ser
chamada como “Projeto de
Desertificação” do Brasil –
e não apenas na Amazônia.
O Cerrado, berço das principais bacias hidrográficas
do país, já está a perigo há
muito, e a recente queima do
Pantanal demonstram que o
agro não é pop.
A alta no desmatamento
alcançou 101% entre a posse
do atual governo e este ano,
com 9.205 quilômetros quadrados somente em 2020,
com elevação de 34% sobre
o ano passado. O destaque
é que o Brasil fracassou no

cumprimento da lei do clima, cuja meta para este ano
era de no máximo 3.925 quilômetros quadrados de desmatamento.
A privatização da vida
passa pelo novo marco legal
sobre água e saneamento,
traz problemas não apenas
atuais, mas de longo prazo.
O acesso à água potável já
é, em relatórios do Pentágono farta e desavergonhadamente divulgados, um dos
grandes fatores de conflito
eminente entre os povos e
nações, em futuro não muito
distante.
A concessão da água a empresas como a Coca-Cola em
um país com os dois maiores
aquíferos do planeta, nestas
condições amplamente conhecidas, é crime de lesa-pátria, que pode levar o seu
próprio povo à morte por
privá-lo deste item essencial
à vida.
Não bastasse esta questão
maior, no curto prazo o que
virá será a entrega a preço
de banana para a iniciativa
privada ter acesso aos principais ativos, e o saneamento
das populações mais vulneráveis ficar à mercê de um
estado que não pretende tirá-las das condições de vida da
Idade Média.
Sobre os trabalhadores,
a proposta de uma carteira
verde-amarela e a retirada de
direitos (FGTS, Previdência,
férias, 13º) com a instauração da modalidade de pagamento por horas trabalhadas
visa consolidar a terra arrasada e a “uberização” não
apenas para as novas vagas –
seus filhos, seus netos – mas
também para os empregos
atuais – quem garante que
o empresariado não fará recontratações, como as modalidades de prestador de
serviço, de “PJ” e MEI (microempreendedor individual) já deram provas mais que
abundantes?
A População Economicamente Ativa (PEA) do Brasil
é de cerca de 83 milhões de
pessoas, 40% do total da população. Com o desemprego
em 13,3%, correspondente a
cerca de 13 milhões de pessoas (segundo trimestre deste ano), o menor número de
trabalhadores com carteira
assinada de toda a série histórica, somados a 30 milhões

meu Pai está em que deis
muito fruto; e assim sereis
meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu
Amor; assim como tenho
guardado os mandamentos
de meu Pai e permaneço no
Seu Amor. Tenho-vos dito
estas coisas a fim de que a
minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja completa. O meu Mandamento
é este: que vos ameis como
Eu vos tenho amado. Não
há maior Amor do que doar

a própria vida pelos seus
amigos. E vós sereis meus
amigos se fizerdes o que Eu
vos mando. E Eu vos mando isto: amai-vos como Eu
vos amei. Já não mais vos
chamo servos, porque o
servo não sabe o que faz o
seu senhor; mas tenho-vos
chamado amigos, porque
tudo quanto aprendi com
meu Pai vos tenho dado a
conhecer. Não fostes vós
que me escolhestes; pelo
contrário, fui Eu que vos
escolhi e vos designei para

de subutilizados (horrível
definição) alcançamos o total de 43 milhões de pessoas
em situação degradante.
Junte-se ao quadro o cenário de um movimento
sindical em grande parte
decadente e depauperado,
sem recursos para promover mobilizações devido ao
fim do imposto sindical e ao
peleguismo reinante desde a
década de 1990, e o que se
tem é um achatamento colossal da renda do trabalho, a
mesma que já é e tende a ser
ainda mais sobretaxada com
a reforma tributária apresentada nos últimos dias.
Um dos últimos ataques
foi aos servidores públicos
em nível federal, estadual e
municipal, com o congelamento dos seus salários até
2021. Segundo o Dieese,
“dados reais e acessíveis
ao público comprovam que
não há servidores demais no
Brasil e que a folha salarial
deles não representa risco de
colapso das contas públicas
da União”.
Para Max Leno de Almeida, supervisor técnico do
Dieese no Distrito Federal,
o “levantamento da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra o Brasil
entre aqueles que têm menos servidores públicos em
relação ao total de pessoas
empregadas e em relação à
População Economicamente
Ativa (PEA)”. “A máquina
pública não é inchada”, afirma o economista.
Um país não são apenas
linhas traçadas em um mapa,
mas sim o seu povo, sua terra, suas riquezas, sua produção, sua cultura, um amplo
universo que não pode ser
restrito e vilipendiado por
governos de plantão. Collor,
FHC e agora o atual presidente, entre outros, na verdade não representam as aspirações do nosso país, mas
sim os interesses de uma
elite dominante, calcada em
um sistema putrefato que beneficia apenas o capital.
Se um Estado não serve
ao povo, esse Estado não
serve para o povo. É tempo
de dar um basta!

q Afonso Costa
q Paulo Schueler
Jornalistas.

Independência e Novo Mandamento
Foi num 7 de Setembro,
ano de 1959, que o jornalista e radialista Alziro Zarur
(1914-1979) fez, em Campinas/SP, no antigo Hipódromo do Bonfim, hoje
Praça Legião da Boa Vontade, a Proclamação do Novo
Mandamento de Jesus.
O dia escolhido por
ele não poderia ser mais
apropriado. Quando se comemora a independência
política de nosso país, necessário se torna, firmado
no espiritualmente revo-

lucionário
Mandamento
Novo do Cristo Ecumênico,
o Sublime Estadista, convidar a população também
a refletir sobre os preceitos
apresentados por Jesus, estrutura pela qual podemos
construir um mundo novo.
Por quê?! Porque o governo da Terra começa no Céu.
Não parece, mas é.
Toda nossa labuta nas
Instituições da Boa Vontade, “por um Brasil melhor
e por uma humanidade mais
feliz”, fundamenta-se neste

Tratado do Espiritualmente
Revolucionário Novo Mandamento de Jesus, consoante o Seu Evangelho, segundo João, 13:34 e 35; 15:7, 8,
10 a 17 e 9:
“Amai-vos como Eu vos
amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como
meus discípulos, se tiverdes
o mesmo Amor uns pelos
outros. Se permanecerdes
em mim e as minhas palavras em vós permanecerem,
pedi o que quiserdes, e vos
será concedido. A glória de

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
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Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação
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que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso
fruto permaneça, a fim de
que tudo quanto pedirdes
ao Pai em meu nome Ele
vos conceda. E isto Eu
vos mando: que vos ameis
como Eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma
forma como o Pai me ama,
Eu também vos amo. Permanecei no meu Amor.”

q José de Paiva Netto

Jornalista, radialista e
escritor.
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Pandemia impactou 37,5%
das empresas em julho
Jatinhos continuam
pousando na Ilha de Man
Em 2017, o International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ) revelou a história de Lewis Hamilton
dentro dos Paradise Papers. O recordista da Fórmula Um
usou a Ilha de Man para reduzir a cobrança de impostos
em seu jato particular, graças à ajuda do escritório de
advocacia Appleby.
O ICIJ lamenta que, aparentemente, pouco mudou de lá
para cá. De acordo com um novo relatório da Global Witness, a ilha recebeu quase 300 pedidos de isenção de impostos sobre a importação de aviões privados desde outubro de 2011 – economizando para os proprietários mais
de US$ 1 bilhão. A Ilha de Man é agora o segundo maior
registro de jatos particulares da Europa. A ilha é uma dependência autônoma da coroa britânica no mar da Irlanda.

Em Curitiba
Em sua delação premiada, o doleiro Dario Messer
confessou crimes pelos quais foi absolvido em 2016 pela
Justiça Federal do Paraná. A absolvição foi recomendada, em agosto de 2015, pelo Ministério Público Federal, por falta de provas. A juíza federal Gabriela Hardt
– aquela que teve a sentença contra Lula anulada pelo
uso de “copia e cola” – acolheu a recomendação do MPF
e absolveu Messer. Apesar da confissão, o processo não
pode ser reaberto.
Na mesma delação, o doleiro informou que pagou, entre
2013 e 2015, um mensalão de US$ 50 mil ao procurador
da República e integrante da Lava Jato no Paraná Januário
Paludo, com o objetivo de blindar Messer junto ao MPFPR. A denúncia foi excluída da delação, também por falta
de provas. Paludo era o decano dos procuradores, e empresta seu nome ao grupo no Telegram “Filhos de Januário”,
denunciado pelo site The Intercept Brasil na Vaza Jato.
Sorte do pessoal do MPF-PR que eles não utilizam
contra si os métodos que empregam contra os outros na
Lava Jato. Nem precisaria de PowerPoint.

Jogo bruto
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) acionará
a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da
Polícia Civil contra um ataque de hackers ao site da Casa
do Jornalista. O portal saiu do ar na segunda-feira pela
manhã e só voltou às atividades na noite desta terça-feira. Mesmo depois de restabelecido, mostrou-se instável.
Os IPs dos invasores foram identificados e bloqueados. Os ataques tiveram origem em vários países, dentre
eles, Rússia, Holanda e Estados Unidos. Foram de tal
monta que derrubaram o servidor. A ABI atribui o ataque
aos descontentes com a defesa que a entidade faz da democracia e da liberdade de expressão. “Como se vê, o
jogo está ficando cada vez mais bruto.”

Não quer calar
“President, why did your wife receive $16,000 from a
former aide under investigation for corruption?”

Barrada
Aprovado na Câmara e em análise no Senado, a lei do
gás exclui a Petrobras do transporte. “Qualquer empresa
petrolífera no mundo atua no setor de gás. Na Rússia,
na Arábia Saudita, em todo lugar. Agora, aqui no Brasil,
não”, criticou o deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

Rápidas
O FGV Ibre realizará 8 de setembro, às 10h, o webinar “Recuperação Econômica e a Política Monetária”,
com Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco; José Júlio Senna, do Ibre; e Affonso Celso Pastore,
economista. Inscrições: evento.fgv.br/recuperacaoeconomica *** Música no Museu participa dos 730 anos da
Universidade de Coimbra, 13 de setembro *** A Tutto
Nhoque, com restaurantes em Botafogo e Jardim Botânico, no Rio, aproveitou sua estrutura na produção de massas e lançou a marca Domochef, voltada para a venda de
pratos e molhos semiprontos *** O Clube Procam, um
programa de benefícios voltado para transportadores, vai
lançar o cartão Procam, em parceria com a Target Meio
de Pagamentos *** A Avast e o ITS Rio oferecem curso
online gratuito, entre os 8 e 17 de setembro, sobre privacidade e segurança digital. As vagas são limitadas e as
inscrições podem ser feitas em itsrio.org *** O Centro
Social Nossa Senhora do Parto, em parceria com a empresa de importação Matrix Intercom, entregará, dia 9, a
250 mulheres em situação de vulnerabilidade social kits
com álcool gel, absorventes e roupas íntimas *** Estão
abertas as inscrições para o Programa Trainee da Eleva
Educação. Os interessados poderão se inscrever até 1º
de outubro em elevatrainee.com.br *** A Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) anuncia que o
11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, adiado devido à pandemia, acontecerá no formato presencial entre
13 e 17 de novembro de 2021, em Fortaleza.

No setor de
Serviços foram
as que mais
sentiram efeitos
negativos (42,9%)

Um universo de 3,0 milhões de empresas em funcionamento na segunda
quinzena de julho, 37,5%
informaram que a pandemia afetou negativamente
suas atividades, enquanto
para 36,3% o efeito foi pequeno ou inexistente e para
26,1% o efeito foi positivo. A afirmação é de uma
pesquisa realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgada nesta quarta-feira.
As empresas do setor de
Serviços foram as que mais
sentiram impactos negativos
(42,9%), com destaque para
o segmento de Serviços profissionais, administrativos
e complementares (53,8%).

No Comércio, 36,5% relataram efeitos pequenos ou inexistentes e na Construção,
55,4%. No setor industrial,
35,8% destacaram impacto pequeno ou inexistente,
33,6% efeito positivo e para
30,6% o impacto foi negativo.
Os resultados da quarta
rodada da Pesquisa Pulso
Empresa refletem as percepções das empresas em
funcionamento ao final
da segunda quinzena de
julho, comparadas à primeira quinzena de julho.
A pesquisa acompanha os
principais efeitos da pandemia de Covid-19 na atividade das empresas não
financeiras e faz parte das
Estatísticas
Os efeitos negativos foram percebidos por 37,6%
das empresas de pequeno
porte, 34,4% das intermediárias e 37,8% das de grande
porte. Por grandes regiões,
os efeitos seguiram negativos para 49,6% das empresas no Nordeste, 44,7% no
Centro-Oeste, 36,7% no Sul,
33,3% no Sudeste e 29,4%
no Norte.

A percepção sobre as
vendas dos produtos ou
serviços comercializados
foi pequena ou inexistente
para 37,1% das empresas.
Já 34,4% sentiram impacto de diminuição, enquanto
28,4% relataram aumento
nas vendas com a pandemia. A queda nas vendas foi
sentida por 34,4% das companhias de pequeno porte,
33,0% das intermediárias e
26,4% das de grande porte.
Nas empresas de maior porte, destaque para o percentual de 46,6% que relataram
efeito pequeno ou inexistente.
Para os setores, a percepção de redução nas vendas
foi sinalizada por 43,6% das
empresas da Construção,
38,6% de Serviços, 30,7%
da Indústria e 29,5% do Comércio. Por segmento, observa-se percepção de redução nas vendas no Comércio
de veículos, peças e motocicletas (44,3%), Serviços de
informação e comunicação
(42,8%) e outros serviços
(41,2%).
Na segunda quinzena de
julho, 55,0% das empresas

em funcionamento não tiveram alteração significativa
na sua capacidade de fabricar
produtos ou atender clientes,
33,1% tiveram dificuldades
e 11,6%, facilidades. Além
disso, 45,3% tiveram dificuldades no acesso aos seus
fornecedores e 44,8% não
perceberam alteração significativa.
Quase metade das empresas em funcionamento
(49,7%) não tiveram dificuldades significativas para
realizarem pagamentos de
rotina na segunda quinzena
de julho. Já 38,9% enfrentaram alguma dificuldade no
período.
Quanto ao pessoal ocupado, 84,6% das empresas
em funcionamento (2,5
milhões) mantiveram o número de funcionários na segunda quinzena de julho em
relação à quinzena anterior,
e 7,9% indicaram redução
no quadro. Entre as 242 mil
empresas que reduziram a
quantidade de empregados,
68,4% diminuíram em até
25% seu pessoal. Isso ocorreu independente do porte e
da região.

ONU alerta sobre desrespeito a direitos humanos
Durante a resposta inicial à Covid-19, o Programa Conjunto das Nações
Unidas sobre HIV/AIDS
(Unaids) recebeu numerosos relatos sobre interrupções dos serviços de HIV
e violações perturbadoras
contra populações vulneráveis e marginalizadas. A
experiência da resposta ao
HIV tem provado que as
violações dos direitos humanos durante uma pandemia minam a confiança,
prejudicam os indivíduos
e atrasam as respostas de
saúde pública.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, solicitou a todas as entidades da ONU que apoiem
os esforços da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
em suas respectivas áreas de
especialização.
Portanto, para contribuir
com uma melhor resposta
a partir de agora, o Unaids
produziu um relatório sobre

como as ordens e as restrições ao movimento relacionadas à saúde pública no
contexto da Covid-19 impactaram a resposta ao HIV
e aos direitos humanos.
As descobertas refletem tendências em todo o
mundo e revelam violações
significativas dos direitos
humanos, interrupções nos
serviços sociais e de saúde
- colocando em risco a vida
de muitas pessoas -, violência, abuso e discriminação
focada em populaçõeschave, marginalizadas e
pobres.
O relatório foi elaborado
para ajudar os governos a
dar passos positivos na resposta às questões de direitos
humanos no contexto em
evolução da Covid-19.
“É falsa a ideia de que
pode haver uma compensação entre os direitos humanos e a saúde pública”,
disse Winnie Byanyima, diretora-executiva do Unaids.

“Os direitos humanos não
são apenas intrínsecos, mas
também o meio pelo qual os
governos podem vencer uma
pandemia com sucesso”.
Direitos em uma pandemia - lockdowns, direitos e
lições do HIV na resposta
inicial à Covid-19 é uma fotografia instantânea no tempo, com foco nos primeiros
dias da pandemia, de fevereiro a meados de maio de
2020, chamando a atenção
para as experiências de algumas das comunidades mais
marginalizadas e vulneráveis.
No Brasil
No Brasil, o Diário Oficial
da União desta quarta-feira
traz a revogação de uma portaria do Ministério da Saúde,
publicada no dia anteror, que
incluía a Covid-19 na lista
de enfermidades relacionadas ao trabalho. A norma
fazia parte da atualização da

Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT). A
última versão é de setembro
de 2017. Com o recuo do
governo, todas as medidas
ficam sem efeito.
A medida revogada pelo
ministro interino da Saúde,
general Eduardo Pazuello,
facilitaria que trabalhadores
de setores essenciais, afastados das atividades por mais
de 15 dias em razão do novo
coronavírus, pudessem ter
acesso a benefícios como
auxílio-doença.
No mês passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a contaminação
pela Covid-19 em ambiente
de trabalho configura como
doença ocupacional, podendo assim ser considerada
acidente de trabalho. Na prática, o entendimento possibilita que esses trabalhadores
tenham acesso a benefícios
por meio do Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS).

Devolução de parte dos prêmios em razão da pandemia
Para autor do projeto enviado à Câmara,
isolamento
social
reduz o risco de sinistro
O Projeto de Lei 4417/20,
que já tramita na Câmara
dos Deputados, obriga as
seguradoras de automóveis
a restituir aos segurados, em
razão da pandemia de Covid-19, parte dos prêmios
de seguros pagos. A justificativa do autor do projeto,
deputado Glaustin da Fokus

(PSC-GO), é que houve
uma considerável diminuição dos riscos dos contratos
em virtude da pandemia.
Para cálculo da restituição aos segurados, o projeto estabelece que deve
ser considerada a curva de
isolamento
determinada
pelas autoridades municipais, aplicando-se o índice
de 20% do valor apurado na tabela de curto prazo, que estabelece o valor

INSTITUTO VIA BRASIL
CNPJ.: 06.968.460/0001-94
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Vimos por meio do presente comunicar a todos os Associados do INSTITUTO
VIA BRASIL - CNPJ.: 06.968.460/0001-94 que estaremos realizando Assembleia
Extraordinária, conforme pauta, horário e local abaixo descritos. LOCAL : Avenida
Presidente Vargas, Nº435 – 2ºAndar – Centro - Rio de Janeiro. Data : 14/09/2020.
Horário : 14:00h. Pauta: - Eleição de Diretoria para o mandato de 10/02/2020 a
09/02/2022. Assim sendo aguardamos a presença de todos os associados no
horário em local acima indicado.
Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2020.
Luiz Sérgio Pereira as Silva Filho - Diretor Presidente
QUEIROZ PETRO S.A.
CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63
Edital de Convocação de AGOE. A Queiroz Petro S.A., sediada na Av.
Presidente Antônio Carlos, nº 51 - 7º andar-parte, RJ, RJ, através de sua
Diretoria, devidamente representada por sua Diretora-Superintendente, Viviane dos Santos Saraiva, CONVOCA através do presente edital, todos os
acionistas da Queiroz Petro S.A. para AGOE, que será realizada na sede
da Queiroz Petro S.A., às 10h, do dia 30/09/2020, para deliberar a seguinte
ordem do dia: (a) Em sede de AGO: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios findos nos anos de 2018 e 2019; e 2. Deliberar sobre a
destinação dos resultados apurados nos respectivos exercícios; e, (b) Em
sede de AGE: Reeleger os membros da atual Diretoria, para um mandato
de 02 anos. Os seguintes documentos estarão à disposição dos acionistas,
na contabilidade da Queiroz Galvão S.A., localizada na Rua Santa Luzia,
nº 651, 2º mezanino, Centro, RJ/RJ: cópia das demonstrações financeiras
da Companhia relativas aos exercícios sociais findos em 2018 e 2019. RJ,
02/09/2020. Viviane dos Santos Saraiva - Diretora-Superintendente.

proporcional ao tempo de
cobertura não utilizado.
“Diante da pandemia, os
governos de estados e municípios vêm restringindo a
circulação de automotores
em vias por dias, semanas
e até meses. Em tal cenário, o risco de sinistro para
os automóveis segurados,
nos casos de furto, colisão
e de responsabilidade civil facultativa, reduziu- se
consideravelmente, geran-

do ganhos adicionais às
sociedades seguradoras”,
observa Glaustin da Fokus.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, o parlamentar argumenta ainda
ser necessário fazer valer o
dispositivo do Código Civil segundo o qual o segurado pode exigir a revisão
do prêmio ou a resolução
do contrato de seguro em
caso de redução considerável do risco.
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Negócios & Empresas

Jucerja registra recorde de abertura
de empresas nos últimos 10 anos
Transparência, segurança e UX:
pilares dos leilões online
Usar a internet para encontrar boas ofertas e fazer compras já é um hábito comum à maioria dos brasileiros graças ao avanço da tecnologia. No caso dos leilões, foi uma
das principais ferramentas que contribuíram na popularização dessa modalidade de negócio. Um leilão nada mais
é do que uma negociação envolvendo órgãos públicos,
empresas privadas e até pessoas físicas, em que o produto
é comprado por quem oferecer o maior valor. Com o ambiente digital, a participação se tornou mais simples, e os
descontos realmente vantajosos são atrativos para quem
busca ótimas oportunidades. Entretanto, três questões formam os pilares do sucesso e explicam o crescimento dos
leilões online de imóveis:
1 – Transparência na negociação
A transparência é característica fundamental de um
leilão. Praticamente tudo é feito de forma clara, com os
participantes sendo informados de todos os passos necessários. Dessa forma, a pessoa não precisa se envolver em
longas negociações com o proprietário do imóvel ou com
o corretor para chegar a um preço considerado justo. Tampouco ele corre o risco de perder o bem com negociações
paralelas, uma vez que os lances feitos pelos interessados
ficam disponíveis na plataforma para todos acompanharem o processo em tempo real.
2 – Segurança em todos os processos
Com transparência total em todas as etapas do negócio,
o usuário tem mais confiança de que suas informações
pessoais estão protegidas na plataforma. A página, as informações e os documentos dos clientes são criptografados por meio do protocolo SSL; além disso, as melhores
empresas do setor dispõem de toda a tecnologia para proteção de dados.
A segurança, contudo, vai além da tecnologia e engloba
também a própria negociação. Todos os detalhes do bem e
condições de pagamento são fáceis de acessar no edital, principal documento em um leilão sempre disponibilizado na página específica daquele lote. Além disso, a pessoa pode contar com canais de atendimento para sanar todas as dúvidas.
3 – Experiência do usuário
Em um leilão online, todo o processo para arrematação
é realizado por meio da internet, incluindo a escolha da
opção de pagamento, o envio de documentos e comprovantes e a assinatura digital da ata. Assim, é extremamente
importante ter uma plataforma de interface amigável e intuitiva, assim como rápido processamento de dados a fim
de que a pessoa tenha todas as informações necessárias
ao seu alcance para participar da melhor forma possível.
Desse modo, o cliente pode participar de uma negociação em qualquer lugar; basta estar conectado a um
dispositivo com internet. Assim, a experiência do usuário
também passa pela necessidade de manter relacionamento
próximo com ele, oferecendo não só diversos canais de
relacionamento, como telefone, chat, e-mail e WhatsApp,
como conteúdos informativos com dicas e particularidades desse universo. Tudo para que ele se sinta confortável
em se habilitar e dar lances.
Com esses três pilares em perfeita sintonia, a tendência
dos leilões online é aumentar ainda mais sua popularidade
no Brasil. Cada vez mais a modalidade está se transformando em uma opção viável para o público. Há crescente
interesse de diversos grupos e classes sociais que buscam
alternativas ao mercado tradicional por conta da facilidade
ao acesso das ofertas, os valores abaixo da avaliação e a
flexibilidade do pagamento. Quando todas essas características se juntam em uma negociação, todos saem ganhando.

q

André Zukerman

CEO da Zukerman Leilões.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 - NIRE 3330016741-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vital Engenharia Ambiental S.A.
(“Companhia”), na Rua Santa Luzia, nº 651, 5º andar, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, no dia 27 de julho de 2020, às 09:00 horas.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em
vista a presença dos acionistas que representam a totalidade do capital
social, na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976. MESA: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes e
Secretário: Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2019; e b) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido, bem como ratificar a distribuição antecipada
dos dividendos do exercício de 2019. PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO
DA AUDITORIA: Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, às folhas 02
– Parte V, e Jornal “Monitor Mercantil” às folhas 08, ambos datados de 24
de julho de 2020. DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as
seguintes deliberações: a) Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei das
S/A, considerar sanada a inobservância das exigências constantes das
alíneas I, II e III do mesmo artigo, posto que foi dada publicidade destes
documentos aos acionistas antes desta Assembleia e estão presentes todos
os seus acionistas. b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório
de Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
relativas ao exercício social findo na data de 31 de dezembro de 2019,
com o respectivo parecer dos auditores independentes. c) Considerando
o resultado positivo da Companhia e tendo havido lucro no exercício
findo em 2019, no valor de R$97.982.137,21 (noventa e sete milhões,
novecentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e sete reais e vinte e um
centavos), resolvem: i. Aprovar a destinação de Reserva Legal no valor de
R$4.899.106,71 (quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, cento e
seis reais e setenta e um centavos); ii. Aprovar a destinação de Reserva de
Lucros, no valor de R$59.383.030,50 (cinquenta e nove milhões, trezentos
e oitenta e três mil, trinta reais e cinquenta centavos); e iii. Ratificar a
distribuição antecipada de dividendos, aprovada por meio de Reunião de
Diretoria, realizada em 20/07/2020, no valor de R$33.700.000,00 (trinta e
três milhões e setecentos mil reais), pagos às acionistas em 21/07/2020;
d) Aprovar a lavratura sumariada da ata desta assembleia, determinando
o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos
documentos que interessam à Assembleia realizada. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos
presentes, sem quaisquer ressalvas. ASSINATURAS: Mesa: Presidente:
Bartolomeu Charles Lima Brederodes; Secretário: Amilcar Bastos
Falcão. Acionistas Presentes: QUEIROZ GALVÃO S.A., por Bartolomeu
Charles Lima Brederodes e Amilcar Bastos Falcão; GAMA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, por Paulo Henrique Amaral Sá e
Agostinho Helou Queiroz Pereira. “Confere com o original lavrado no livro
próprio.” Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja
- Certifico o arquivamento em 26/08/2020 sob o nº 00003923075. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico (Sedeerirj), registrou em agosto número
recorde de empresas abertas
no Estado do Rio de Janeiro nos últimos dez anos. No
total, foram contabilizados
6.036 novos negócios, o que
representa um aumento de
23% em relação ao mesmo
mês em 2019 (4.902 novas
empresas).
Historicamente, agosto é
o mês com maiores números
de aberturas de empresas.
Em um levantamento feito
dos últimos 20 anos, apenas
o ano de 2009 (7.676 empresas constituídas) superou a
marca de 2020.
A Jucerja já vinha registrando um aumento gradual no número de aberturas

desde o início da pandemia.
O pior mês foi abril, com
1.081. Em maio, o número
subiu para 2.171, chegando
a 3.372 em junho. No mês de
julho, foram contabilizadas
5.248 novas constituições.
Outro recorde batido em
agosto foi do tempo de registro de empresas. Apesar
do aumento no número de
aberturas, o tempo, que em
julho foi de 43 minutos, caiu
para 38 minutos. Foi a melhor marca desde abril.
Já dados do Sebrae aponta, que os últimos cinco meses, período em que o Brasil
vem enfrentando os efeitos
da pandemia, têm sido marcados por um crescimento
do número de empreendedores que buscaram formalizar
seus negócios. Entre 31 de
março e 15 de agosto, foram
feitos 784,3 mil registros no

Simples Nacional. Esse número é 0,8% superior ao registrado no mesmo período
do ano passado. Entre esses
novos negócios, a grande
maioria deles foi de Microempreendedores Individuais
(MEI), com 684 mil registros (quase 43 mil a mais que
no mesmo período de 2019).
E cerca de 100 mil novos
negócios foram registrados
como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nesse mesmo período.
Na avaliação do presidente do Sebrae, Carlos Melles,
grande parte das pessoas que
estão abrindo seus negócios
“nesses últimos meses tem
sido motivada” pela necessidade decorrente da falta
de empregos, um dos principais impactos gerados pela
pandemia. “Normalmente as
pessoas que empreendem em

razão do desemprego não se
preparam adequadamente e
têm um sério risco de atravessar problemas na administração do negócio no
futuro, mas o Sebrae está à
disposição para prestar todo
apoio na qualificação desses empreendedores. Para
essas pessoas, a instituição
oferece um universo de cursos que podem ser feitos à
distância (até mesmo pelo
WhatsApp) e sem nenhum
custo”, explica.
Criado como figura jurídica há mais de 10 anos, o
MEI nasceu para incentivar
a formalização de pequenos
negócios e de trabalhadores
autônomos. Podem aderir
ao programa os negócios
que faturam até R$ 81 mil
por ano (ou R$ 6,7 mil por
mês) e têm, no máximo, um
funcionário.

Reforma tributária: filantrópicas
unem-se contra a taxação da solidariedade
Lideradas pelo Fórum
Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif), um grupo formado por importantes
Organizações da Sociedade
Civil (OSC) assinam um manifesto coletivo que expõe a
preocupação do setor filantrópico em relação a propostas voltadas à Reforma
Tributária já apresentadas na
Câmara dos Deputados (PEC
45/2019), no Senado Federal
(PEC 110/2019), além do PL
3887/2020, proposto pelo
Executivo Federal.
Esse último, sobretudo,
pode impor às atividades
prestadas por essas instituições um golpe importante,
já que a proposta criaria a
chamada Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS),

com alíquota de 12% sobre
a receita bruta para o setor,
porcentagem muito maior do
que a soma atual, composta
pelo PIS (1% sobre a folha
de salários) e Cofins (em que
as receitas próprias são isentas e o que se tributa fica em
torno de 3% ou 7,6%).
Caso o texto seja aprovado como está essa nova
contribuição acabará incidindo sobre “as doações e
pagamentos de contribuições associativas, anuidades
e mensalidades”, explica o
manifesto, que reforça: “Não
é exagero falar, regra geral,
em aumento da taxação da
solidariedade”.
O documento ainda lamenta a possibilidade de o
país vir a aumentar sua fonte

arrecadatória enfraquecendo
instituições que promovem
ações sociais e, portanto,
cumprem um papel importante, inclusive como parceiro do Estado brasileiro,
no atendimento à população
mais carente. “Se por um
lado, o Brasil já é um país
que pouco incentiva a doação por parte de empresas e
pessoas físicas em favor das
entidades sem finalidade de
lucro, pois são parcos, tímidos e poucos os programas
de benefícios fiscais em favor dos doadores, por outro, o Estado brasileiro não
se intimida quando enxerga
justamente nestas atividades
caritativas uma fonte arrecadatória”.
Além do Fonif, assinam o

manifesto: Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas (Abiee),
Associação Nacional de
Educação Católica do Brasil
(Anec), Associação Paulista
de Fundações (APF), Confederação Brasileira de Fundações (Cebraf), Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Confederação
das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos (CMB), Confederação Israelita do Brasil
(Conib), Conferência dos
Religiosos do Brasil (CRB
Nacional), Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes
(Febraeda), Federação das
Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São
Paulo (Fehosp).

Vendas do comércio de SP sobem 24,8% em agosto
As vendas no comércio da cidade de São Paulo
voltaram a mostrar recuperação no mês de agosto,
comparando-se com o mês
anterior. De acordo com o
Balanço de Vendas da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP), a alta média
foi de 24,8% nos resultados
do comércio paulistano.
Conforme o economista
da ACSP, Marcel Solimeo,
a recuperação em agosto é
um reflexo das medidas de
flexibilização do funcionamento do setor comercial e
do Dia do País. De acordo
com o índice, foi a segunda alta consecutiva nos resultados das vendas. Em
julho, comparando-se com
junho, o crescimento foi de
19,8%.
Em julho, o Indicador do
Movimento do Comércio a
Prazo (IMCP) - Sistema de
Proteção ao Crédito (SPC),
mostrou alta de 33,2%, enquanto o Indicador de Movimento de Cheques (IMC)
- SPC registrou um aumento
de 16,4%. Entretanto, os resultados ainda são modestos
em relação a agosto do ano
passado, com uma queda de
33,6%. No acumulado de
2020, a redução nas vendas
de 37,1%. E nos últimos 12
meses, sobre o mesmo período anterior, o resultado foi
negativo em 21,3%.

Marcel Solimeo avalia
que os resultados mostram,
aos poucos, a retomada da
economia, o que deve prosseguir nos próximos meses,
conforme as regras de flexibilização do comércio avançarem. Solimeo acredita que
os resultados do comércio
até o final do ano, em dezembro, possam se aproximar de 2019 – sinalizando
uma retomada maior em
2021- embora os números
de 2020 estejam comprometidos em razão dos resultados nos meses mais agudos
da pandemia de Covid-19.
“Alguns meses tiveram resultados mais fracos por
causa das restrições causadas na pandemia, o que deve
afetar o desempenho deste
ano”, finaliza o economista.

MERCK S.A.
CNPJ/MF nº 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária,
Realizada em 23/07/2020
Local e Presenças: na sede social da Companhia. Acionistas representando
100% do capital social. Mesa: Presidente: Luiz Alberto Barreto; Secretária:
Priscila Nobre Rodrigues. Deliberações Tomadas por Unanimidade:
(1) Aprovar, as contas dos administradores, o relatório anual da administração
e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2019; (2) Aprovar, a proposta de destinação do lucro
líquido do exercício findo em 31/12/2019, no montante de R$ 66.229.151,28,
da seguinte forma: (2.i) para a constituição da reserva legal, no valor de
R$ 3.311.457,56, equivalente a 5% do lucro líquido apurado; (2.ii) O valor
remanescente no montante de R$ 62.917.963,72 será transferido o saldo de
retenção de lucro para posterior destinação; (3) Aprovar, o montante anual
global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da Companhia em até R$ 8.900.000 a ser distribuída conforme
venha a ser deliberado pelo Conselho de Administração. Encerramento:
Nada mais. Rio de Janeiro, 23/07/2020. Luiz Alberto Barreto - Presidente;
Priscila Nobre Rodrigues - Secretária. Millipore International Holdings S.A.
RL; Merck Chemical B.V. Arquivada na JUCERJA em 24/08/2020 sob o
nº 00003921373, Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Confiança
O Índice de Confiança do
Consumidor (INC) da ACSP
mostrou também sinais de recuperação na confiança na economia. O índice fechou em 83
pontos em agosto, registrando a segunda alta seguida.
Foram registrados 79 pontos
em julho e 77 em junho. Embora os números continuem
no campo do pessimismo
(abaixo de 100 pontos), indicando uma expectativa de
recuperação da economia em
crise por conta dos efeitos da
Covid-19, conforme ressalta o economista da ACSP,
Marcel Solimeo. O grande
destaque nos índices de recuperação foi a Classe C, que
atingiu 94 pontos, 11 acima
da média geral. A alta, tam-

bém a segunda seguida, foi
expressiva: em julho, o índice
era de 85 pontos. Enquanto a
classe D/E mostrou uma recuperação de 65 para 67, a Classe
A/B ficou nos mesmos 75 pontos em julho e agosto.
Em relação à vida que estão levando hoje, pensando
na economia, também há uma
clara tendência de menos pessimismo captada pelo INC. O
índice de pontos que apontou
“muito satisfeito+satisfeito”
subiu de 26 para 33 pontos.
Foi o segundo melhor resultado do ano, só perdendo para
fevereiro, com 37 pontos. Em
contrapartida, os números do
quesito “muito insatisfeito
+ insatisfeito” despencaram
para 50 pontos, contra 52 em
julho. Foi o menor número de
2020.
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CCS-RJ Connection 2020 ultrapassa 3,5 mil espectadores
“Os próximos dias mostrarão a todos nossa dedicação e amor no trabalho
realizado para o Clube. Os
apoios das entidades de mercado foram essenciais para
chegarmos nesse momento”, afirmou o presidente
do Clube dos Corretores de
Seguros do Rio de Janeiro
(CCS-RJ), Fabio Izoton, ao
destacar os parceiros que
auxiliaram na realização do
CCS-RJ Connection 2020
que, no primeiro dia de trabalho, nesta terça-feira (1),
reuniu mais de 3,5 mil nomes consagrados do seguro,
de corretores a executivos de
seguradoras e entidades.
O fundador da Educar Seguros, Anderson Ojope, ao
convidar a diretoria do CCSRJ para saudar os participantes na abertura dos trabalhos,
comentou que “sempre soubemos da importância das
conexões, mas os últimos
acontecimentos nos deram
a real noção disso. Estamos
aprendendo a lidar com o
novo normal, e o essencial
trabalho dos corretores conta
com novas oportunidades, a
serem compartilhadas durante o Connection”.
Com a participação em
massa de corretores de seguros de todo o Brasil, o
CCS-RJ Connection 2020
começou nesta terça-feira
(1). O evento, que conta com
o apoio do portal Seguros.
inf.br e tem sua programação promovida pelo CCS-RJ
e pela Educa Seguros, foi
transmitido ao vivo, das 14h
às 21h.
Já a diretora Sonia Marra relembrou as mudanças
ocorridas no evento, que
seria, originalmente, presencial. “A oportunidade que
temos com esse Connection
é enorme, já que o público
aumentou exponencialmente com o formato virtual. A
solidariedade conectou, nos
últimos meses, os corretores, as seguradoras e todas
as instituições do mercado.
É esse sentimento que nos
inspira”, colocou.
O diretor Luiz Mario
Rutowitsch comentou ainda sobre sua boa percepção
com o trabalho realizado.
“É gratificante olhar para
trás e ver que conseguimos
possibilitar esse evento para
todos os corretores”, disse.
Em meio ao evento, foram
lançados também dois epi-

sódios da série “O novo normal do corretor de seguros”,
da Seguros na Prática, que
retrata com bom humor os
desafios dos corretores durante e após a pandemia.
No início da tarde, Bruna
Garcia, líder e fundadora da
Megaluzz Negócios, ministrou a palestra “Mude seus
hábitos e transforme seus
resultados”. Para ela, “obter
autoconhecimento, estabelecer suas metas e propósito,
além do cultivo de bons hábitos, entre outras mudanças
de comportamento, se mostram essenciais para a construção de um profissional de
alta performance e, em consequência, para estabelecer
uma equipe mais motivada e
vencedora”.
União
Projetos de inovação liderados por profissionais
da corretagem foram divulgados durante o painel
“Conexões S/A – Evoluindo em grupo”. Um deles foi
a Associação Estadual dos
Corretores de Seguros do
Rio de Janeiro (Aecor-RJ).
A instituição foi fundada a
partir da reunião de corretores atuantes nas cidades
da Baixada Fluminense.
Roberto Cabral Neto, da
Cabral Seguros, atuante em
Nova Iguaçu, vê a instituição como disseminadora da
cultura do seguro. “Precisamos, como corretores, nos
unir para aprender em meio
a um mercado tão conturbado quanto o nosso. A solução, antes voltada para os
corretores da Baixada, agora
se tornou um projeto de todo
o Estado”, complementa.
Roberto comenta, ainda, sobre a expansão da instituição. “Começamos com três
corretores de seguros e buscávamos unir esforços. Hoje,
percebemos que realizamos
uma trajetória muito gratificante, com muito espaço
para crescimento.”, entende
Roberto.
O segundo caso de inovação foi a União dos Corretores de Seguros (UCS).
Ezaqueu Antonio Bueno,
presidente da UCS e sócio-proprietário da Jundiaí
Corretora de Seguros, instalada na cidade de mesmo
nome, diz que o propósito inicial era a melhoria
nos processos cotidianos

de cada corretor. “Os fundadores se reuniram para
dividir experiências de sucesso, impulsionando a carreira de todos”, comenta.
Já Luiz Moraes, da Allah
Corretora de Seguros, de
Curitiba, Paraná, opina que
ações como a implementação e expansão da UCS são
necessárias. “Um corretor,
sozinho, não conhece todo
o mercado. A cumplicidade
entre os profissionais é o
principal fator de sucesso da
União, que reúne cada vez
mais corretores”, coloca.
Por fim, as ações do grupo
SuperAçãoTotal, encabeçado por Eliseu Dias, corretor
da Tudo Seguros, sediada em Cacoal, Rondônia,
mereceram um espaço no
painel. Por meio do grupo,
que se reúne via Whatsapp,
250 corretores de todo o
Brasil trocam informações
sobre sua profissão e a rotina dos corretores. “Criei o
grupo com a expectativa de
compartilhar metodologias
de trabalho e para aproximar profissionais de seguros. Hoje, vemos o quanto
fomos beneficiados com
as informações ali repassadas”, disse.
Rodrigo Rosa, da R2 Corretora de Seguros, entrou no
grupo por indicação de um
amigo e também se beneficia das conversas com outros
profissionais. “Unidos, conseguimos funcionar como
velas, que ajudam a acender
outras velas e assim, formam
uma grande luz”, afirmou.
Ygor Sydartha, corretor
da Sydharta Seguros, em
Aracaju, Sergipe, começou
na carreira da corretagem
por meio dos planos de saúde e, por tratar de benefícios,
se interessou no projeto. “Se
todos valorizarem o conhecimento ali obtido, o corretor
consegue alcançar melhores
patamares na carreira”, entende Sydartha.
Érico Parente, diretor e
corretor, e Bianca Peres,
corretora da Mais Proteção Financeira, de Manaus,
Amazonas, também são participantes. Érico entende que
as informações ali colocadas. “Conseguimos nos conectar com pessoas de todo
o Brasil para melhorar nosso
atendimento aos segurados”.
Bianca, por sua vez, também
valoriza a troca de experiências: “Ali, vemos que não

existe receita de bolo, mas o
compartilhamento é tranquilo”, complementa.
Auro e Re
Mais adiante, quatro profissionais do mercado de seguros se reuniram para tratar
das oportunidades de negócios abertas nos segmentos
de auto e ramos elementares.
Thiago Fecher, sócio da Aris
Corretora de Seguros, abordou o seguro de transportes.
“Não consigo ver hoje uma
ação com mais risco do que
o ramo de transportes. O
risco do deslocamento da
mercadoria existe tanto para
quem transporta, quanto para
quem é o dono do patrimônio
transportado. É um oceano
azul”, colocou o executivo.
Christian Menezes, diretor
comercial da Allianz Brasil,
comentou sobre seguro de
automóveis: “A companhia
concluiu uma grande operação, que mostra sua aposta
nesse segmento em todo o
país. O seguro tradicional
deve sempre ser uma possibilidade, mas a tecnologia nos auxilia a atender os
consumidores que representam 70% do mercado, ainda
não segurados”, esclareceu.
Samantha Sampaio, superintendente comercial da Junto
Seguros, deu mais detalhes
sobre os seguros garantias
judiciais. “Nossa legislação
já equipara o seguro garantia
a dinheiro, o que é bom para
diferentes empresas, que tenham saúde financeira”, disse.
O corretor de seguros,
Jayme Torres, diretor da
Aecor-RJ e ex presidente
do CCS-RJ, mencionou ramos de demanda crescente
no cenário atual: seguros
residenciais, de D&O e de
lucros cessantes foram alguns deles. “Percebemos,
com espanto, um aumento
na demanda de maior proteção para casas, bicicletas, e
vimos novas possibilidades
de atrair os clientes. O seguro de bike, por exemplo,
mesmo com prêmios menores que os do segmento auto,
ajudam na saúde financeira
dos corretores”, explicou.
Cenário macro
O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Marcio

Evento do CCS-RJ reúne movimenta
o mercado segurador nacional
Coriolano, marcou presença
no evento para falar sobre
o panorama do mercado de
seguros a partir de análises
econômicas e políticas. Em
entrevista realizada pelo jornalista convidado William
Anthony, da JRS Comunicação, ele avaliou: “Temos
uma confiança muito grande
no Brasil. Mesmo após um
grande período de recessão econômica, o mercado
registra crescimento. Isso
mostra nossa resiliência, e
o corretor precisa se atentar
às oportunidades que o momento atual oferece”.
Coriolano opinou sobre a
participação dos seguros na
economia nacional. “A crise
epidemiológica, que impulsionou a crise econômica,
afetou a todos os campos
de produção. No entanto,
na última divulgação do
PIB, nosso setor contribuiu
positivamente para o setor de serviços, registrando
aumento. Não será um ano
fácil, mas apostamos nos
sistemas de trabalho híbridos e o constante investimento em tecnologia para
superar os desafios”, entende o presidente da CNseg.
O executivo ainda elogiou
a iniciativa, que nomeou
como “pioneira”, do CCSRJ Connection 2020, “um
evento com formato que preza pela segurança de todos”.
Visão das seguradoras
À noite, executivos de
grandes seguradoras discutiram o que esperam ser a
nova realidade do mercado
de seguros. Luiz Gutiérrez
Mateo, CEO da Mapfre Seguros, vê que o corretor de
sucesso precisa entender

as necessidades dos clientes. “Conseguimos, mesmo
de modo remoto, manter os
atendimentos, ainda com a
imprevisibilidade do cenário
atual. Tudo está mudando e
precisamos pensar em novas
demandas. O coronavírus
não foi um agente de mudança, mas sim acelerou projetos
e novos sistemas”, comenta.
Roberto Santos, presidente da Porto Seguro, por sua
vez, interpreta o panorama
de maneira mais pragmática. “A pandemia aumentou
a demanda por produtos
mais modernos. O seguro não será mais o mesmo,
mas os corretores ainda
serão centrais, porque precisamos de alguém na frente desse negócio”, coloca.
Leonardo Freitas, diretor
comercial da Bradesco Seguros, destaca o preparo do
mercado de seguros nos desafios trazidos pela pandemia, bem como a importância do apoio governamental
ao setor. “A agenda positiva
e políticas de incentivo podem ajudar na recuperação
da economia, e sempre auxiliam o setor de seguros.
Os riscos ficaram mais evidentes para os possíveis
consumidores, e focamos
no desenvolvimento dos
canais digitais”, comenta.
Por fim, Renato Pedroso,
presidente da Previsul, entende que novas formas de
relacionamento foram favorecidas em meio à pandemia.
“O digital deve ser entendido como um meio, e não um
fim. As ferramentas digitais,
potencializadas durante esse
momento é facilitar, de forma direta sem desconsiderar
a complexidade do seguro”,
entende.

PFJ divulga ranking de vendas no salão e inicia campanha trimestral

Com objetivo de manter
os resultados da comercialização dos contratos
em alta, a PFJ Assessoria
e Corretora de Seguros divulgou os resultados da
produção no salão e iniciou
nova campanha, que vai levar os vencedores com direito a um acompanhante,
a um resort de luxo, com
tudo pago.
Para permanecer mo-

tivando, foi iniciada uma
ação de bonificação voltada para os supervisores.
Vendeu R$ 30 mil, ganha
R$ 3.000,00; vendeu R$
40 mil, ganha R$ 3.500,00;
vendeu R$ 50 mil, ganha
R$ 4.000,00; e vendeu R$
60 mil, ganha R$ 4.500,00.
E passando dessas metas,
a cada R$ 10 mil em venda extra, há a premiação de
mais R$ 500,00.

De acordo com Fabio
Faria, um dos sócios da
PFJ, para obter bons resultados de vendas, é preciso
motivar e acima de tudo,
remunerar bem ao pagar
as comissões. “Para vender em larga escala, é preciso motivar todo o time
com bonificações atraentes. As nossas campanhas
de vendas são constantes
e ao pagar as comissões,

temos um diferencial, porque pagamos além do que
o mercado costuma pagar.
Não tem condições de alcançar as metas, sem motivar a todos a ir além do
que é estipulado. Estamos
cada vez mais agressivos
nas premiações, pois sabemos que temos ótimas
equipes de vendas e que
todos são capazes”, explicou.

Kuantta mantém ampliação de suas atividades em meio à pandemia
Parece que a crise sanitária gerada pelo Covid-19 não
vem impactando os negócios
da Kuantta Consultoria. Em
menos de uma semana após
concluir o evento Corretor
do Futuro – Edição online,
que aconteceu nos dias 25
e 27 de agosto, a empresa
especializada em Gestão de
Treinamento para o setor de
seguros anunciou está atuando no mercado de recru-

tamento e seleção, com o
suporte da profissional Ana
Fernandes.
A gestora de Recursos
Humanos possui mais de
20 anos na função de Head
gente & gestão e recursos
humanos. É graduada em
psicologia pela UERJ, pós
graduada pela UNESA e
MBA pela Fundação Getúlio Vargas.Foi responsável pela área de RH da

Casa&Vídeo por 14 anos
antes de resolver empreender e fundar sua própria
empresa. É especializada
em Psicologia Organizacional e MBA em Gestão
de Recursos Humanos
pela FGV - RJ. Possui 20
anos de experiência como
executiva de empresas nacionais de grande porte e
como Coach de Executivos de diversos segmen-

tos. É Psicóloga Clínica,
formada em Coaching
Clinic, desde 2007. Possui larga experiência em
Gente e Gestão, com foco
em Treinamento e Desenvolvimento, Captação de
Talentos, Remuneração,
Planejamento Estratégico e Consultoria Interna,
com expertise em hunting
e seleção, atendendo área
de seguros, desde 2008.

Arrecadação supera resgates nos Planos de Acumulação em junho
Segundo a Confederação
Nacional das Seguradoras
(CNseg), a arrecadação dos
Planos de Acumulação, em
destaque o VGBL, voltou a
crescer em junho totalizando
R$ 9,9 bilhões, aumento de
6,2% na comparação com
o mesmo mês do ano ante-

rior. Os resgates voltaram ao
patamar anterior a março e
totalizaram R$ 4,7 bilhões,
valor 5,0% maior do que o
mesmo mês em 2019.
Após a expressiva saída de
recursos do VGBL em março, que pôde ser atribuído ao
cenário de incerteza gerado

pela pandemia, os resgates
também voltam à normalidade e a captação líquida, que é
basicamente a diferença entre
a entrada e saída de recursos,
está positiva.
Em contrapartida, a captação da líquida da poupança
em junho caiu e a rentabili-

dade foi de 0,13%. Com a
redução da taxa básica de juros, a Selic, para 2%, a poupança deixa de ser atrativa e
aumenta a procura por produtos que tragam um maior
retorno, o que pode ser muito positivo para os Planos de
Acumulação.
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Em meio a críticas, BC lança cédula de R$ 200
Após uma onda de críticas, o
Banco Central apresentou nesta
quarta-feira a nova cédula de
R$ 200, que passa a ter valor
legal imediatamente e começa
a circular conforme a demanda.
Ao todo, serão disponibilizadas
450 milhões de unidades da
nota até o fim do ano.
O presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que
a introdução da nova cédula

era fundamental para evitar
um eventual desabastecimento do papel-moeda frente ao
aumento da demanda por dinheiro em espécie desde o
início da pandemia do novo
coronavírus. No entanto, os
críticos discordam dessas razões apresentadas. Para eles,
o lançamento da nova cédula abre espaço inclusive para
atos criminosos como lava-

gem de dinheiro. Até o final
de setembro, o governo federal vai veicular uma campanha publicitária de apresentação da nova cédula nos meios
de comunicação e na internet.
“O momento singular que
estamos vivendo trouxe os
mais diversos desafios, e um
deles foi um aumento expressivo na demanda da sociedade brasileira por dinheiro

em espécie. O aumento foi
verificado no Brasil desde o
início da pandemia, mas não
foi exclusividade do nosso
país. Outras nações viveram
fenômeno semelhante. Em
momentos de incerteza, é
natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro”, afirmou,
durante o discurso de lançamento do novo modelo.

Logísticas do comércio eletrônico da China avançam em agosto
Impulsionado pela forte
demanda, o setor de logística do comércio eletrônico da
China relatou expansão em
agosto, de acordo com uma
pesquisa industrial conduzida pela Federação Chinesa
de Logística e Compras, juntos com a gigante de comércio eletrônico JD.com.
O índice que mede as ati-

vidades de logística do comércio eletrônico subiu para
109,2 pontos no mês passado,
ante os 108 pontos em julho,
mostrou a pesquisa. A demanda total por logística do
setor aumentou estavelmente
no período, com o subíndice
do volume total de negócios
chegando a 124,7 pontos, 4,4
pontos a mais que no mês

anterior, e as regiões centrais
da China registraram fortes
desempenhos com um crescimento mensal de mais de 10
pontos.
Conforme a agência Xinhua, a pesquisa atribuiu o aumento da demanda ao alívio
das pressões causadas pelas
enchentes nas regiões sul do
país e a uma tendência favorá-

vel de contenção da epidemia
COVID-19, além da reabertura de escolas em setembro.
A demanda por comércio
eletrônico nas áreas rurais
manteve o ritmo de crescimento, com o subíndice da
logística do setor nessas regiões situando-se em 120,2
pontos, 3,5 pontos acima de
julho.

BNDES libera R$ 3,39 bilhões ao grupo Neoenergia
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) vai apoiar
o plano de investimentos
2020/2021 das distribuidoras
de energia elétrica da Neoenergia, com o objetivo de melhorar
os serviços prestados a 14,1 milhões de clientes nos estados da
Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do
Sul e São Paulo.
Ao final do projeto, a expectativa é de que 750 mil
novos domicílios sejam atendidos por uma das empresas
distribuidoras concessionárias Coelba, Celpe, Cosern
e Elektro. Os investimentos
apoiados pelo BNDES tam-

bém criarão novos 2.300 empregos diretos nesses cinco estados, o equivalente a 11% da
força de trabalho das quatro
companhias de distribuição.
O financiamento do BNDES
ao grupo Neoenergia será de
R$ 3,39 bilhões, equivalente a
59% do investimento total do
projeto (R$ 5,75 bi). O Plano
de Investimento 2020/2021
está em acordo ao Plano Nacional de Energia 2030 proposto pelo Governo Federal,
que prevê um aumento de
90 mil Megawatts (MW) em
oferta de energia elétrica e
acréscimo de 13 mil quilômetros nas redes de ligações.
Os planos de investimentos

Senado apreciará o texto do novo
marco regulatório do setor de gás
A Câmara dos Deputados
aprovou o novo marco regulatório do setor de gás (PL
6407/13), prevendo autorização em vez de concessão
para o transporte de gás natural e estocagem em jazidas
esgotadas de petróleo. Agora,
a proposta será enviada para
votação no Senado. Os deputados aprovaram em Plenário,
por 351 votos a 101, um substitutivo da Comissão de Minas
e Energia, de autoria do deputado Silas Câmara (Republicanos-AM). Segundo o texto,
a outorga de autorização para
a construção ou ampliação de
gasodutos deverá ocorrer após
chamada pública a ser realizada
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Conforme a Agência Câmara de Notícias, se houver
mais de um interessado para
a construção de um gasoduto, a agência deverá realizar
processo seletivo público.
As autorizações não terão
tempo definido de vigência,

podendo ser revogadas somente a pedido da empresa,
se ela falir ou descumprir
obrigações de forma grave,
se o gasoduto for desativado
ou se a empresa interferir ou
sofrer interferência de outros
agentes da indústria do gás.
Os gasodutos e outros bens
não reverterão à União, ou
seja, não serão propriedade
federal e não caberá indenização, devendo ocorrer a venda
dos ativos para novo operador.
O texto também acaba com
a exclusividade dos estados
na atividade de distribuição de
gás natural, seja diretamente
ou por concessão, permitindo ainda sua exploração pelas
concessionárias privadas de
energia elétrica.
Atualmente, o transporte
de gás é concedido à iniciativa
privada por meio de concessão em licitação pública por
30 anos com base no critério
de menor receita anual ofertada em relação ao limite máximo definido no edital. A tarifa
é proporcional a esse deságio.

do biênio 2020/2021 da Coelba, da Celpe, da Cosern e da
Elektro envolvem atividades
de operação e distribuição
de energia, ligações elétricas
para novos consumidores,
aquisição de equipamentos
de serviços, de informática e
de automação da rede básica.
O projeto busca aprimorar
a conformidade e qualidade do serviço prestado, além
de combater as perdas não
técnicas. As quatro concessionárias investirão nas renovações de subestações de
energia e das linhas de transmissão em alta tensão, e na
disponibilização de infraestrutura de telecomunicações.

A Companhia de Eletricidade
do Estado da Bahia (Coelba), a
Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), a Companhia Energética do Rio Grande
do Norte (Cosern) e a Elektro
Redes S.A (Elektro) são sociedades por ações que têm por
objeto social a prestação de serviços públicos de distribuição
de energia. Todas elas estão sob
o controle da Neoenergia S.A,
empresa de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A
holding pertence ao grupo espanhol Iberdrola, que tem um
histórico de operações diretas
e indiretas contratadas com o
BNDES.

SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.820.050/0001-10 - NIRE 33.3.0031903-4
Ata da AGO realizada em 12/08/20. Data, Horário e Local. No dia 12/08/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25, sl. 1.804,
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19; (ii)
a destinação dos resultados apurados no exercício retro mencionado; (iii) a
fixação da remuneração dos membros da Diretoria; e (iv) outros assuntos
de interesse social. Deliberações. Após exame e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Cia.,
referentes ao exercício social findo em 31/12/19, publicados em 31/07/20
no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando o lucro apurado no
exercício social findo em 31/12/19 no valor de R$ 17.951.000,00, aprovar
a seguinte destinação: (a) o montante de R$ 898.000,00 para a conta de
reserva legal; (b) o montante de R$ 1.206.000,00 para transações com acionistas de sociedade controlada pela Cia.; e (c) o montante remanescente
para a conta de reserva de lucro. (iii) Fixar a remuneração anual global dos
administradores para o exercício social de 2019 em até R$ 100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação
dos administradores, nos termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv)
Outros assuntos do interesse social: (a) Registrar que todos os acionistas
receberam material de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da Diretoria, as DFs. da Cia. e o Parecer dos Auditores Independentes. A
unanimidade dos presentes aprovou integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social; e (b)
Por fim, a unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora
aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos
presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada,
tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 12/08/20. Mesa: Marcelo
Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente. Jucerja em 20/08/20 sob o
nº 3919424. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM nº 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros
do Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos
do art. 23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 15 horas do dia 19 de agosto de 2020. 2. Convocação
e Presença: A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes
do Regimento Interno, estando presentes os seguintes membros: Ana Maria
Monteiro de Carvalho, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres, Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
e Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. 3. Mesa: Os trabalhos
foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se
os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar
e discutir a seguinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento do requerimento
formulado por acionista da Companhia titular de mais de 10% das ações
em circulação no mercado, com base no art. 4º da Lei das S.A. e no art. 24
da Instrução CVM nº 361/2002 (“Requerimento”), visando à convocação de
assembleia especial para deliberar a realização de nova avaliação das ações
de emissão da Companhia, para fins da oferta pública de aquisição de ações
por aumento de participação a ser lançada por Sociedade Técnica Monteiro
Aranha S.A. (“Assembleia Especial”); (ii) aprovar a convocação da Assembleia
Especial, bem como a submissão da respectiva proposta da administração, em
atendimento às normas aplicáveis; e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia
a adotar as providências necessárias à efetivação das deliberações acima.
5. Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame e discussão das matérias,
os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade,
o quanto segue: 1. Tomar conhecimento do Requerimento, divulgado pela
Companhia como anexo ao Fato Relevante de 12 de agosto de 2020, conforme
cópia que fica arquivada na sede da Companhia. 2. Aprovar a convocação
da Assembleia Especial, bem como a submissão da respectiva proposta da
administração, em atendimento às normas aplicáveis, conforme cópia que
fica arquivada na sede da Companhia. 3. Autorizar a Diretoria da Companhia
a adotar as providências necessárias à efetivação das deliberações acima.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os
conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020. Mesa: Sergio
Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente; Fernanda Martins Celestino Secretária. Conselheiros Presentes: Ana Maria Monteiro de Carvalho, Arnon
Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres, Roberto Duque Estrada de
Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e Sergio Francisco Monteiro de
Carvalho Guimarães. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2020. Mesa: Sergio
Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente; Fernanda Martins Celestino
- Secretária. Arquivado na JUCERJA em 31/08/2020 sob o nº 00003926066.

Totvs não desiste. Linx
vale a insistência?

A Totvs enviará aos conselheiros independentes da Linx
a documentação relativa à proposta para a combinação dos
negócios entre as duas empresas. Parece que o desespero é
tão grande que haverá a proposta do pagamento pela Totvs
à Linx de uma multa no valor de R$ 100 milhões, caso a
operação, depois de aprovada pelos acionistas de ambas as
companhias, não seja aprovada pelo Cade, destacando que
a medida está vinculada ao melhor interesse da companhia
e não de terceiros, sem que possam resultar em ilegítimas
consequências financeiras para a própria companhia. A Totvs
garantiu que o formulário F-4 exigido pela Securities and Exchange Commission está em fase avançada de preparação e
logo será enviado a esse regulador. Na véspera, a empresa
de maquininhas Stone elevou a proposta pela Linx em 4%
– para um total de R$ 35,10 por ação, ante os R$ 33,76 anteriores. Isso, na prática, aumenta a oferta original de R$ 6
bilhões para cerca de R$ 6,2 bilhões. Além disso, dentro das
negociações, caso o acordo não seja fechado, a multa imposta
à Linx também ficou um pouco menor, caindo de R$ 600
milhões para R$ 454 milhões.
Os sistemas da Linx são vistos como vitais pela Stone.
Com 9% do mercado de maquininhas, a Stone quer se
consolidar como uma empresa que vai além das soluções
de pagamento. Pretende oferecer ao varejo a tecnologia
para a gestão do negócio, a especialidade da Linx.
Os analistas do Bradesco BBI acham que a oferta em
dinheiro por ação passou de R$ 30,39 para R$ 31,56, é
uma mudança não tão significativa e o aumento na oferta
foi pequeno, o que pode indicar sinergias menores do que
o esperado entre Stone e Linx. Além disso, a Stone está
oferecendo agora suas próprias ações, fazendo a oferta
atingir R$ 35,10 por ação da Linx. Na véspera, as ações
da Linx subiram 4% com a expectativa de um movimento
similar pela Totvs. O banco acredita que a Stone vai ganhar o processo de venda, mas destacou que as chances da
Totvs estão aumentando.

Itaú será sócio da Engie
O Itaú Unibanco vai subscrever 18,56% em ações preferenciais emitidas pela Novo Estado Participações (NEP),
que é uma controlada indireta da Engie. A operação viabilizará a implantação de cerca de 1.800 quilômetros de
linhas de transmissão nos estados do Pará e Tocantins. Em
nota o diretor-presidente da Engie, Eduardo Sattamini, destacou que a empresa continuará a deter a gestão do ativo.
Segundo o Credit Suisse, a notícia é positiva. O Capex da
NEP atinge R$ 3 bilhões, e o Credit estima Valor Presente
Líquido de R$ 450 milhões

Mercado de IPO já demonstra saturação
O mercado de IPO já dá sinais de saturação. A demonstração foi a precificação das duas últimas empresas: a
da rede de farmácias Pague Menos e a da desconhecida
subsidiária da Cyrela, a Lavvi. Ambas tiveram que reduzir
a faixa indicativa. O interessante é que só foram adquiridas as ações constantes da distribuição preliminar, o que
frustrou a Cyrela, a RH Empreendimentos Imobiliários
e o acionista individual Moshe Horn, que achavam que
embolsaria vultosa quantia sem dispender o mínimo de
esforço. O pior, no entanto, foi a estréia da desconhecida
subsidiária que teve desvalorização de 10%. A Pague Menos, sem o menor motivo aparente, subiu 10%.

Analistas recomendam trocar BB por B3
Os analistas do Itaú BBA avaliam que os investimentos
nas ações da B3 estão em um melhor momento do que o visto
para os bancos, como o Banco do Brasil. Em uma atualização da carteira top 5, o optaram pela entrada da bolsa e a
saída do banco estatal, mesmo achando que a ação está sendo
negociada com desconto, acreditamos que o cenário para o
setor de bancos é desafiador por competição com fintechs e
outros seetores, expectativa de redução de tarifas com o lançamento do PIX e Open banking e pressão nos resultados
por provisões de devedores duvidosos, A equipe, no entanto,
observa um forte momentum e um aumento significativo de
novos investidores, que devem sustentar números operacionais robustos nos próximos trimestres para a B3 e que poderá
motivar a valorização das ações mais rapidamente que as do
Banco do Brasil no curto prazo.

Bradesco e Itaú apostam na Panvel
O Itaú BBA iniciou a cobertura de Panvel, com recomendação outperform e preço justo de R$ 34 para 2021.
A empresa concluiu recentemente uma oferta de ações,
levantando R$ 480 milhões para financiar seu plano de
expansão de lojas. Nos níveis atuais, o banco vê a ação
negociando a 36 vezes P/E (preço sobre lucro) em 2021,
um desconto de 10% em relação à RaiaDrogasil. O banco
destacou que a empresa tem operado com ROIC (Retorno
sobre Capital Investido) de 15%, em linha com a concorrente, impulsionada por um portfólio competitivo de vendas e baixo Capex por loja. O BBA afirmou que a empresa
pretende abrir mais 370 lojas, a maioria no Sul do Brasil,
até 2025, mas que apesar do histórico excelente, a estratégia traz um risco relevante de canibalização. O banco
citou ainda a penetração de 20% de e-commerce e o índice
de 61% nas buscas orgânicas no tráfego do site.
O Bradesco BBI afirmou que a Panvel está operando com múltiplo PE (Preço sobre Lucro) de 33 vezes
em 2021, um desconto de 35% ante a RaiaDrogasil. Em
relatório, o banco disse que a empresa é a preferida dentro
do setor farmacêutico.

Comprem Usiminas e vendam CSN
A Usiminas foi elevada de neutra para compra pelo
JPMorgan, com preço-alvo de R$ 12,50, enquanto a Localiza rebaixada a neutra pelo mesmo banco, com preçoalvo de R$ 53. O American Depositary Receipts da CSN
de neutro para venda.

