
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.093

Terça-feira, 
14 de abril de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Ciúme 
é vírus 
eleitoral

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 2

Todas as revoluções que vivenciamos, acompanhamos ou estudamos têm 
algo em comum: a conexão entre tecnologias que impulsionam e geram 
disrupções. Do surgimento do tear mecânico até o lançamento de aplicativos, 
por exemplo, de transportes, como o Uber, a sociedade passou e passa por 
inúmeras transformações, que trazem naturalmente mudanças, inclusive nas 
formas e maneiras de se trabalhar. A mais recente transformação veio em 
decorrência da Quarta Revolução Industrial, também conhecida por Indús-
tria 4.0, que trouxe consigo inúmeras tecnologias impulsionadoras.   

Indústria 4.0

Em tempos de isolamento social por causa da Covid-19, o e-commerce 
tornou-se o melhor aliado da população. Com isso, MPMEs de todos os 
segmentos sentiram a necessidade de estar mais presente na internet 
para atingir melhor o público e reverter vendas. Usar marketing digital 
pode ser um diferencial para o negócio, além de positivo para o au-
mento do número de vendas. Pensando nisso, a KingHost, empresa de 
soluções digitais, preparou algumas dicas para alavancar lojas virtuais 
e gerar tráfego para elas.   

Sete estratégias de MKT digital

O sistema normativo brasileiro contempla, como escusa por inadim-
plemento contratual, as hipóteses de caso fortuito e força maior, assim 
entendidos os eventos supervenientes imprevistos e imprevisíveis, que 
se colocam além e acima da vontade e das possibilidades de reação 
das partes contratantes. Esse evento se coloca como excludente de 
responsabilidade por descumprimento contratual. A pandemia causa-
da pela Covid-19 parece se subsumir, com perfeição, a essa hipótese 
normativa, prestando-se a escudar os inadimplementos voluntários e 
involuntários.   

Excludente de responsabilidade

freepik

Negócios em Pauta

Processos Seletivos 
A Wirecard trabalha para manter a qualidade dos seus 

serviços no Brasil e continua promovendo processos se-
letivos para a chegada de novos colaboradores. 50 novas 
posições ainda estão em aberto no site (https://wirecard.
com.br/searchfordevs) para os setores de tecnologia e 
infraestrutura. Serão priorizados os CVs de profissionais 
demitidos por causa da crise. Tudo é claro, 100% online. 
A Wirecard é uma das plataformas digitais na área de co-
mércio financeiro que mais crescem no mundo.    Leia 
a coluna completa na página 3

wirecard.com/reprodução

News@TI

Seminário Facing the Giants

@Nesta quinta-feira (16), acontece a 11ª edição do 
Seminário Facing The Giants, evento promovido pelo 

Instituto Êxito de Empreendedorismo, com o objetivo 
de fomentar o empreendedorismo e qualificar potenciais 
empreendedores. O Facing the Giants tem como carac-
terística apresentar o empreendedorismo de maneira 
simples, objetiva e esclarecedora, para que as pessoas 
tenham a oportunidade de gerar utilidades e benefícios 
para a sociedade. A programação do Facing the Giants 
começa às 17h, com a reunião de diretoria e conselheiros 
do Instituto Êxito de Empreendedorismo. O espectador 
poderá acompanhar ao vivo no link bit.ly/reuniaoexi-
to2020. Já as palestras terão início às 19h com trans-
missão ao vivo pelo endereço bit.ly/seminarioexito2020.. 

  Leia a coluna  completa na página 2

AI/W5 Solutions

MOMENTO DIFíCIL

Um período como este 
que atravessamos exige 
redução de custos. A 
seguir estão listadas 
algumas medidas que 
trarão um "alívio" 

Empresas - Adiamento do paga-
mento da contribuição patronal 
ao INSS, da Cofins, do PIS e de 
Pasep. Os pagamentos de abril 
serão quitados em agosto. Os 
pagamentos de maio, em ou-
tubro. A medida antecipará R$ 
80 bilhões para o fluxo de caixa 
das empresas;  adiamento da 
Declaração de Débitos e Crédi-
tos Tributários Federais (DCTF) 
do 15º dia útil de abril, maio e 
junho para o 15º dia útil de julho; 
redução em 50% da contribuição 
das empresas para o Sistema S 
por três meses, de abril a junho.

Microempresas - adiamento, por 
seis meses, da parte federal do 
Simples Nacional. Os pagamen-
tos de abril, maio e junho passa-
ram para outubro, novembro e 
dezembro; adiamento, por três 
meses, da parte estadual e mu-
nicipal do Simples Nacional. Os 
pagamentos do ICMS e do ISS, 
de abril, maio e junho passaram 
para julho, agosto e setembro.

Microempreendedores indivi-
duais (MEI) - adiamento das 
parcelas por seis meses. Os pa-
gamentos de abril, maio e junho 
passaram para outubro, novem-
bro e dezembro. A medida vale 
tanto para a parte federal como 
para parte estadual e municipal 
(ICMS e ISS) do programa.

Pessoas físicas - adiamento, 
por dois meses, do prazo de 
entrega da declaração do IRPF 
e do pagamento da primeira cota 
ou cota única. A data passou de 

Confira as principais medidas temporárias 
para aliviar o bolso em tempos de crise
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30 de abril para 
30 de junho; o 
cronograma de 
restituições, de 
maio a setembro, 
está mantido.

Empresas e pes-
soas físicas - 
suspensão, por 
90 dias, do IOF 
para emprésti-
mos. Imposto 
deixará de ser 
cobrado de abril a 
junho, injetando 
R$ 7 bilhões na economia.

Empresas e empregadores 
domésticos - suspensão das 
contribuições para o FGTS por 
três meses, inclusive para em-
pregadores domésticos. Valores 
de abril a junho serão pagos de 
julho a dezembro, em seis par-
celas, sem multas ou encargos.

Compra de materiais médicos 
- redução a zero das alíquotas 
de importação para produtos 
de uso médico-hospitalar;   
desoneração temporária de IPI 

Dívidas em bancos - autorizados 
por uma resolução do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), os 
cinco principais bancos do país – 
BB, Bradesco, Caixa, Itaú e San-
tander – abriram renegociações 
para prorrogarem vencimentos 
de dívidas por até 60 dias; não 
vale para cheque especial e 
cartão de crédito.

Clientes precisam estar aten-
tos para juros e multas. É 
preciso verificar se o banco 
está propondo uma pausa no 
contrato, sem cobrança de juros 
durante a suspensão, ter cuida-
do com o acúmulo de parcelas 
vencidas e a vencer e perguntar 
se haverá impacto na pontuação 
de crédito do cliente.

Financiamentos imobiliários 
da Caixa - foi anunciada pau-
sa de 90 dias nos contratos de 
financiamento habitacional, para 
clientes adimplentes ou com 
até duas parcelas em atraso, 
incluindo os contratos em obra; 
clientes que usam o FGTS para 
pagar parte das parcelas do 
financiamento poderão pedir 
a suspensão do pagamento da 
parte da prestação não coberta 
pelo fundo por 90 dias; clientes 
adimplentes ou com até duas 
prestações em atraso podem 
pedir a redução do valor da 
parcela por 90 dias; carência 
de 180 dias para contratos de 
financiamento de imóveis novos.

Produtores rurais -  CMN auto-
rizou a renegociação e a prorro-
gação de pagamento de crédito 
rural para produtores afetados 
por secas e pela pandemia de 
Coronavírus. Bancos podem 
adiar, para 15 de agosto, o ven-
cimento das parcelas de crédito 
rural, de custeio e investimento, 
vencidas desde 1º de janeiro ou 
a vencer (ABr).

para bens necessá-
rios ao combate à 
Covid-19

Contas de luz - 
as suspensões ou 
proibição de cortes 
de consumidores 
inadimplentes cabe 
a cada estado. No 
entanto, consumi-
dores de baixa ren-
da, que gastam até 
220 quilowatts-hora 
(kWh) por mês, 
estarão isentos de 

pagarem a conta de energia. O 
valor que as distribuidoras dei-
xarão de receber será coberto 
com R$ 900 milhões de subsídio 
da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE).

Contas de telefone - a Anatel 
comunicou a operadoras tele-
fônicas que não cortem o ser-
viço de clientes com contas em 
atraso. Serviços interrompidos 
deverão ser restabelecidos em 
até 24 horas. Decisão atende 
a liminares da 12ª Vara Cível 
Federal em São Paulo que valem 
para todo o país.

AçõES 
ESTRATéGICAS PARA 
AMENIzAR O IMPACTO DO 
FEChAMENTO DO COMéRCIO
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Adiamento, por 
dois meses, do 
prazo de entrega 
da declaração 
do IRPF e do 
pagamento da 
primeira cota ou 
cota única. A data 
passou de 30 de 
abril para 30 de 
junho

IRPF já são 10 milhões
A Receita Federal recebeu até 

às 11h de ontem (13) 10.324.134 
declarações de IRPF. A expectativa 
é que 32 milhões de contribuintes 
entreguem declaração neste ano. 
O prazo foi prorrogado do dia 30 
de abril para o dia 30 de junho. 
O cronograma de pagamento das 
restituições foi mantido, mesmo 
com o adiamento em dois meses 
do prazo de entrega da declaração.

O evento será 
online e terá a 
participação da 
especialista em 
treinamentos de 
Autoconhecimento 
e Inteligência 
Emocional, 
Heloísa Capelas.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/129832/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-14-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-pandemia-como-excludente-de-responsabilidade-por-inadimplemento-contratual/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sete-estrategias-de-marketing-digital-para-alavancar-o-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-industria-4-0-e-os-artesaos-da-era-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/ciume-e-virus-eleitoral/
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Internet: “é preciso beneficiar 
o cliente, sem onerar o 

empresário”, diz especialista

A essencialidade da Internet no 
atual cenário de enfrentamento 
do Coronavírus é inquestionável, 

mas isso não deve abrir precedente 
para manobras que possam prejudicar 
o setor – como, por exemplo, a equali-
zação do serviço ao status de essencial 
nos mesmos moldes de energia elétrica 
e água, isentando consumidores de 
corte dos serviços em caso de falta 
de pagamento durante os meses de 
isolamento social.

O presidente da Associação dos Pro-
vedores de Serviços e Informações da 
Internet (InternetSul), Ivonei Lopes, 
pede que a população entenda que 
o pequeno provedor necessita desta 
renda para garantir a qualidade de seu 
serviço, e também para convocar os 
poderes a encontrar soluções alinha-
das de apoio ao segmento de internet. 
“Precisamos beneficiar o cliente, sem 
onerar o empresário”, diz.

As informações são de que alguns 
provedores já estão contabilizando 
índices de até 40% de inadimplência 
nas últimas semanas. Lopes alerta que é 
preciso amparar de alguma forma estas 
empresas, ou pode ser uma sentença de 
morte para elas, e também um prejuízo 
para a própria distribuição de internet 
no Brasil.

Fabiano Vergani, conselheiro da 
InternetSul, explica que o mercado 
brasileiro de ISPs é único em todo o 
mundo. Cerca de um terço de todo con-
sumo de internet no país é atendido por 
empresas de micro ou pequeno porte.

Na última terça-feira, o secretário de 
Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul, Luís Lamb, esteve em 
reunião com os maiores representantes 
da internet no Brasil, InternetSul, Rede-
Telesul, Abramulti, Apronet, Abranet, 
Abrint e CGI.br, onde concordou que o 
setor de Internet é o sangue do corpo 
da nova economia.

A preocupação é justamente com 
pequenos empresários, neste caso, os 
provedores, pois a valorização do setor 
se dá pela relevância. Ou seja, sem os 
provedores, a Internet não chega às 
regiões a que tem que chegar, ao cam-
po, à pequena cidade, a determinados 
setores essenciais. Trata-se de comuni-
cação e, neste sentido, o provedor pode 
ser entendido, nesta batalha atual, tal 
qual o médico, o profissional de saúde: 
pessoas que estão lá na ponta, atuando 
na infantaria.

Vale ressaltar que só o Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina concentram 
em torno de 500 mil empregos neste 
setor, sendo 200 mil diretos e outros 
300 mil indiretos. Nos dois Estados, os 
profissionais empregados 
neste segmento são a mais 
alta renda de suas famílias, 
segundo dados divulgados 
pela InternetSul.

Ainda segundo o titular 
da SICT-RS, o momento 
exige que, tão impor-
tante quanto ter saúde 
pública de qualidade, se 
tenha Internet operante. 
“Este setor é crucial nes-
te momento, tanto do ponto de vista 
de saúde, quanto econômico e social. 
Sem Internet a sociedade entrará em 
colapso no enfrentamento da pande-
mia”, comentou.

Durante o encontro, o presidente da 
InternetSul pontuou que é importante 
receber o apoio do Estado neste mo-
mento. “É fundamental construirmos 
uma relação de ganha-ganha entre o 
governo, a sociedade e o setor de Inter-
net”, declarou o dirigente, lembrando 
que tal interação requer reconhecimen-
to, por parte das instâncias de gestão 
pública, de questões delicadas ligadas 
aos serviços tidos como essenciais – o 
que passa pela discussão da obrigação 
de fornecimento de serviço mesmo em 
caso de inadimplência.

A diretora Jurídica da InternetSul, 
Andréa Abreu Fattori, acrescenta que 
não é natural do modelo econômico 
atual que serviços essenciais sejam 
prestados por pequenas empresas, 
sendo, normalmente, fornecidos ou 

pelo governo, ou por grandes cor-
porações.

“No nicho de provedores, temos 
mais de dez mil pequenas companhias 

prestando serviço em todo 
o país. É evidente que 
precisamos de apoio do 
governo, seja em incentivo 
na seara tributária, seja na 
liberação de fundos seto-
riais, ou mesmo tendo o 
estado como comprador”, 
destacou Andréa.

Neste último caso, a 
advogada cita o exemplo 
do uso de EAD pelas esco-

las, altamente utilizado pela iniciativa 
privada no momento da pandemia, mas 
escasso no ambiente de ensino público. 
“O provedor de internet tem eficiência 
suficiente para manter este serviço no 
ar, beneficiando o público atendido, 
mas vai precisar de proteção”, avaliou 
a especialista.

Como parte da solução, Lopes acredi-
ta que "durante esta crise temporária, 
o Fust poderia liberar recursos, um 
voucher por exemplo, para cidadãos 
em situação de risco e que necessitem 
de conectividade possam pagar pelo 
serviço, sem onerar os provedores".

Segundo a Anatel, os 14,1 mil prove-
dores regionais atuantes em todo o País 
detêm, juntos, 31,5% da clientela de 
banda larga, fatia maior que da Claro, 
dona da Net (29,2%), Vivo (22,2%) 
e Oi (17,1%). Em outras palavras, os 
provedores abocanharam 10,3 milhões 
de assinantes, seguidos por Claro (9,5 
milhões), Vivo (7,2 milhões) e Oi (5,6 
milhões).
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Ciúme é vírus 
eleitoral

A lembrança de 
Hannah Arendt cai 
bem nesse momento: 
"a inveja era o vício 
nacional na antiga 
Grécia".

Pois é, o presidente 
da República tem 
usado seus espaços 

de expressão para azucrinar 
o ministro da Saúde, Luiz 
Mandetta. Seria o ministro 
um arrogante, o poder teria 
subido à sua cabeça e, mais, 
quem tem o poder da caneta 
é ele, que comanda o país. 
Foi um puxão de orelhas 
em Mandetta. No pronun-
ciamento da última quarta, 
Bolsonaro levantou bandei-
ra branca. Em termos. 

Garantiu que “grande 
maioria dos brasileiros quer 
voltar a trabalhar. Essa sem-
pre foi minha orientação a 
todos os ministros, observa-
das as normas do Ministério 
da Saúde”. Ou seja, repete 
a tese que defende, desta 
feita sob a obediência à visão 
do Mandetta. O ministro 
permaneceu no cargo por 
intercessão dos generais 
do Planalto, insistindo na 
defesa do isolamento social, 
barreira mais eficaz para 
atenuar a devastação cau-
sada pela Covid-19.

São muitos os exemplos de 
fritura de ministros ao longo 
dos ciclos políticos, mas 
nunca se viu uma situação 
tão constrangedora como 
esta última: um presidente 
da República destratando 
publicamente um dos seus 
mais importantes auxilia-
res. Que conta com maciço 
apoio da sociedade. Qual 
o motivo de tanta descon-
sideração e deselegância? 
Ciúme? Inveja? Se for isso, 
Bolsonaro puxa esse vício 
para o tabuleiro da política.

Não é preciso conheci-
mento avançado para se 
aduzir que o presidente 
Jair aprecia conviver com 
situações inseridas no de-
partamento das "coisas 
politicamente incorretas". 
Falar mal de ministros, 
dar pitos públicos, puxar a 
orelha de uns e outros, fazer 
piadas de mau gosto, apelar 
para símbolos sexuais e usar 
expressões misógenas e 
machistas, são pistas que 
apontam para a incivilida-
de do mandatário-mor da 
República.

Para quem acompanhou a 
vida do tenente aposentado 
como capitão e, depois, 
parlamentar por quase 28 
anos na Câmara Federal, 
sabe que a trajetória de Sua 
Excelência foi uma cruzada 
cheia de curvas, posições 
discriminatórias, exaltação 
aos anos de chumbo e a 
torturadores, enfim, um 
roteiro pavimentado com o 
cimento da polêmica. Quem 
imaginou que, no cargo de 
presidente, poderia agre-
gar algum refinamento e 
adotar a liturgia do poder, 
enganou-se. O presidente 

mudou pouco hábitos de 
outrora.

A par da ausência de 
saberes compatíveis com 
as exigências do cargo, o 
presidente dá sinais de que 
se vale de três assessores 
fundamentais:  os três filhos, 
o senador Flávio, o depu-
tado Eduardo e o vereador 
Carlos, sendo este apontado 
como coordenador do "ga-
binete do ódio", acusado de 
fabricar fake news. O fato é 
que os impulsos emotivos da 
filharada parecem pesar so-
bre o processo presidencial 
de decisão.

Nesse ponto, voltemos ao 
episódio que culminou com 
a execração pública do mi-
nistro Mandetta. Bolsonaro 
teria ficado com ciúmes do 
prestígio adquirido pelo 
ministro junto à opinião 
pública, nos moldes de pos-
tura assemelhada quando se 
distanciou de Sérgio Moro 
e Paulo Guedes. Com um 
drible, Mandetta referiu-
-se de maneira indireta ao 
assunto. Contou ter voltado 
a ler o "Mito da Caverna", 
que aparece na República 
de Platão. "Já li umas 20 ve-
zes e até hoje não consegui 
entender", frisou o ministro.

O mito platônico trata 
de conhecimento e igno-
rância. Fala da caverna 
escura onde homens vivem 
acorrentados, vendo apenas 
sombras. Platão – dizem os 
estudiosos - coloca na boca 
de Sócrates três imagens – 
o sol, uma linha divisória 
entre o inteligível e o mito 
da caverna, alegoria para 
explicar que a maior parte 
dos homens permanece na 
ignorância, sendo o filósofo 
aquele que sai da caverna e 
vê as coisas como são.

Seria uma ironia ao 'mito' 
como Bolsonaro é chama-
do? Os sábios nos brindam 
com aulas sobre a inveja. 
Bacon preconizava: "O ho-
mem que não tiver virtude 
própria sempre invejará a 
virtude dos outros. A razão 
disso é que a alma humana 
se nutre do bem próprio ou 
do mal alheio, e aquela que 
carece de um, aspira a obter 
o outro, e aquele que está 
longe de esperar obter méri-
tos de outrem, procurará se 
nivelar com ele, destruindo 
a sua fortuna".

Dante Alighieri reservou 
um dos espaços do pur-
gatório aos invejosos, que 
teriam os olhos costurados 
com arame. Nada vendo, 
não podem mais invejar. E 
Santo Agostinho definia a 
inveja como a tristeza pela 
felicidade dos outros ("tris-
titia alienum bonum"), a dor 
pelo sucesso alheio.

O presidente da Repúbli-
ca tem de sair da caverna, 
onde sofre com o sucesso de 
outros, para ver não apenas 
sombras, mas a verdade do 
mundo real.

 
 (*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Durante estas semanas de isolamento social, o tráfego de internet aumentou consideravelmente, com 
picos de até 40% a mais que o normal. É urgente a necessidade de olhar para os pequenos e médios 
provedores

“É fundamental 
construirmos 
uma relação de 
ganha-ganha 
entre o governo, 
a sociedade 
e o setor de 
Internet.”

News@TI 

Consultoria gratuita para ajudar empresas 
durante a crise

@A ilegra, empresa global de inovação presente no Brasil, Europa 
e EUA, está oferecendo, gratuitamente um serviço consultivo, 

que envolve várias frentes e ferramentas, para acelerar a adaptação ao 
modelo remoto e evitar quedas de produtividade. Depois de mapear 
internamente as principais dores do mercado nesse novo contexto, a 
ilegra trabalhou em soluções que visam ajudar as empresas em geral 
a acelerar a adaptação ao modelo remoto; adotar ferramentas e infra-
estrutura de digital workplace; cuidar e acompanhar as pessoas em 
um contexto de trabalho distribuído; além de manter a experiência do 
usuário em novos canais e formas de venda (https://materiais.ilegra.
com/atendimento-consultivo).

Plataforma gratuita para assinatura eletrônica 
cresce 330%

@Uma startup curitibana lançou o assinaturagratis.com,  plata-
forma gratuita para assinar contratos e documentos eletroni-

camente. Ela elimina o contato físico, impressão de papéis e idas ao 
cartório. Todo o processo se resolve por meio da internet. Assim, 
é possível assinar de qualquer lugar todo tipo de documento, de 
maneira gratuita e ilimitada. A assinatura eletrônica tem validade 
jurídica e é amparada pela MP 2.200/2001 que, entre outras coisas, 
diz respeito à garantia da autenticidade, integridade e validade 

jurídica dos documentos eletrônicos (https://contraktor.com.
br/?utm_term=Assinatura%20Digital).

Fones de ouvido

@Segundo o head da unidade de negócios da Anker no Brasil, Marcus de 
Paula Machado, as pessoas que buscam fones de ouvido de qualidade 

para trabalho remoto devem optar por modelos com tecnologia de redução 
de ruído no microfone. “Os sons externos tiram a atenção e dificultam a 
comunicação. Fones com esse tipo de funcionalidade minimizam ruídos 
e são ótimos para reuniões e conferências on-line.” Outras características 
a serem valorizadas durante a escolha do acessório é a qualidade do som 
e o volume alcançado (https://www.ankeroficial.com.br).

Evento virtual focado na adaptação das 
empresas frente ao Coronavírus

@A FICO lança um evento virtual destinado a ajudar empresas a gerenciar 
suas operações e seus clientes durante a crise atual. O evento virtual 

"FICO® - Construindo Resiliência" é gratuito e terá duração de um mês, 
com início em 20 de abril. Serão realizadas mais de 30 sessões gratuitas ao 
vivo, compartilhando ideias e melhores práticas emergentes em tópicos 
relacionados a cobrança, gerenciamento de crédito, gerenciamento de risco, 
prevenção a fraudes, entre outros tópicos. Entre os principais palestrantes 
estão Will Lansing, CEO da FICO; Mark Begor, CEO da Equifax; Peter Wan-
nemacher, analista principal da Forrester; e Dr. Scott Zoldi, Chief Analytics 
Officer da FICO (https://www.fico.com/en/virtual-events).

ricardosouza@netjen.com.br

Freepik



Expectativa para o 
crescimento econômico 

do Brasil para 2020

O relatório Focus 
trouxe uma 
expectativa de que a 
economia brasileira 
encolherá 1,18% 
contra uma queda 
de apenas 0,48% da 
semana passada

Infelizmente, a tendên-
cia é que nas próximas 
semanas esse indicador 

fique ainda mais negativo, 
pois nem todos os analistas 
atualizaram as suas proje-
ções. Estamos enfrentando 
uma crise inédita, em que 
é difícil dimensionar (i) o 
tempo de quarentena (ii) 
como vai ser a flexibilização 
do isolamento e (iii) qual 
vai ser a velocidade de re-
cuperação econômica. Na 
última pandemia, a do vírus 
H1N1, o mundo estava mais 
preparado. 

Já havia um medicamento 
que ajudava no tratamento 
dos casos graves, o Tamiflu, 
e os sistemas nacionais de 
saúde puderam responder 
ao aumento de internações. 
E no ano seguinte, a vacina 
contra a Influenza ampliou 
a sua cobertura virótica 
incorporando o H1N1. Nes-
sa pandemia da Covid-19, 
não há (até o momento) 
um medicamento com-
provadamente eficaz e os 
pacientes graves costumam 
ficar muito tempo nas UTIs 
fazendo uso intensivo de 
respiradores hospitalares. 

Essa é a grande preocu-
pação dos profissionais de 
saúde, pois a capacidade 
instalada de hospitais, o 
número de profissionais 
de saúde e os estoques 
de materiais básicos de 
proteção pessoal ficarão 
comprometidos se não 
houver nenhuma medida 
que diminua o ritmo de 
contaminação. Daí, a res-
posta da área médica é de 
impor medidas drásticas 
de isolamento social, di-
minuindo a circulação de 
pessoas e paralisando em 
grande parte a atividade 
econômica. 

Alguns países tentaram 
evitar a quarentena para 
manter a economia fun-
cionando, mas foram pou-
quíssimos países que con-
seguiram. Talvez o quadro 

mais dramático seja o da 
Lombardia, no norte da 
Itália, onde o prefeito pediu 
desculpas à população e 
se arrependeu de não ter 
adotado a quarentena mais 
cedo. Pois, ao tentar manter 
a economia funcionando, 
ele acabou tendo mais in-
fectados e mais mortos sem 
ter se livrado da recessão, 
ou talvez até piorado a 
recessão. 

O impacto na economia 
depende de como reagire-
mos à pandemia e quais no-
vas informações positivas 
e negativas chegarão. As 
projeções vão de uma que-
da de 1 a 6% no crescimento 
do PIB nesse ano. Como 
essa crise atinge o país no 
início do ano, acredito que 
estamos mais próximos do 
pior cenário. 

Em compensação, o ano 
de 2021 deve ter um cres-
cimento acima de 3%, 
assumindo uma recupe-
ração cíclica somada a um 
novo ciclo de crescimento 
sustentável baseado nas 
reformas econômicas apro-
vadas recentemente (pre-
vidência e trabalhista), as 
que estão em discussão no 
congresso (plano Mansueto 
e PEC emergencial) e as 
que deverão ser debatidas 
e implementadas até 2021, 
como a reforma tributária 
e flexibilização do orça-
mento. 

Talvez tenhamos nesse 
ano "a pior recessão da 
história", mas dessa vez não 
foi culpa de nenhum plano 
econômico mal concebi-
do, todos os países foram 
impactados em maior ou 
menor grau. De qualquer 
forma, não podemos abrir 
mão de nossas conquistas 
do ponto de vista de política 
econômica, com uma taxa 
de inflação e taxa de juros 
historicamente baixas e, 
principalmente, gastos do 
governo sob controle e com 
trajetória sustentável. 

Com essas "âncoras de 
credibilidade" o Brasil 
poderá sair da crise e 
apresentar um crescimento 
econômico mais robusto e 
menos volátil no futuro. 

(*) - Graduado em Economia, mestre 
e doutor em Administração 

de Empresas, é professor 
da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Josilmar Cia (*)

www.netjen.com.br
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D - Jogos de Tabuleiro
A Galápagos Jogos - principal editora de jogos modernos de tabuleiro 
e cartas no Brasil - lançou uma página com diversos conteúdos e ativi-
dades para crianças. O conteúdo inclui desenhos para pintar, jogo dos 
7 erros, ligue os pontos, exercícios de criação de histórias, atividades 
educativas, recorte-e-cole e diversos outros, todos inspirados nos títulos 
de sucesso da editora. Também, jogos de tabuleiro e cartas infantis no 
formato Imprima & Jogue, incluindo os queridinhos Dixit, Timeline, 
Black Stories Júnior e Combo Color. A página pode ser acessada em: 
(https://bit.ly/2xYfcZ9).

E - Cursos Gratuitos do BID 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vem transfor-
mando as experiências adquiridas, no âmbito das operações que 
financia e dos estudos que desenvolve em cursos online para o 
Brasil e toda a região, tanto sob o formato de Massive Open Online 
Courses, quanto cursos online com tutores, com turmas menores.  
São cinco oportunidades para que profissionais possam avançar em 
suas carreiras: Gestão de riscos em projetos; Gestão de projetos de 
desenvolvimento; Economia Digital; Consultas públicas significativas; 
e Princípios para a revisão de avaliação de impacto ambiental. Saiba 
mais: (https://www.iadb.org/pt).     

F - Patrocinador Máster 
A torcida são-paulina ganhou um motivo para comemorar neste perí-
odo atípico do futebol brasileiro. O Banco Inter, patrocinador máster 
do São Paulo Futebol Clube, anunciou que renovará a parceria com 
o clube até o fim do mandato da atual gestão. O maior destaque da 
parceria tem sido uma Conta Digital exclusiva, que leva o nome e 
as cores do clube e já conta com 500 mil correntistas. Mais do que a 
personalização, a conta também é uma fonte de receita para o clube, 
que recebe 50% do resultado gerado pelas compras feitas com o 
"Cartão Morumbi". 

A - Vagas no Boticário
Olhando constantemente para o futuro, o Grupo Boticário está ampliando 
sua equipe de profissionais em tecnologia. São 76 vagas para diferentes 
postos de trabalho na área, distribuídas em Curitiba e São Paulo. Os 
profissionais deverão colaborar no desenvolvimento de produtos digitais 
para toda a cadeia, da indústria às lojas. Em virtude das necessárias 
restrições à circulação de pessoas em todo o Brasil, o processo de sele-
ção e as entrevistas serão conduzidas virtualmente. Para se inscrever, 
acesse (www.eufacobonito.com.br) e se candidate até o próximo dia 30. 

B - Direitos Autorais
Oito associações que fazem a gestão coletiva da música no Brasil decidiram 
ajudar artistas e compositores profissionais que foram impactados por 
cancelamento de shows e apresentações em estabelecimentos fechados 
em razão da pandemia de Coronavírus. A ajuda, no total de R$ 14 milhões, 
será viabilizada por meio de um adiantamento, em dinheiro, dos valores 
referentes a direitos autorais. A medida emergencial vai atender 22 mil 
profissionais, entre músicos, compositores e intérpretes de todo o país. 
Serão contemplados titulares de direitos autorais com rendimentos com 
rendimento médio anual, nos últimos três anos, entre R$ 500 e R$ 12 
mil, em uma faixa; e entre R$ 12 mil e R$ 36 mil em outra faixa.

C - Desafios da Empresa
No intuito de ajudar, a Palas, consultoria de inovação e gestão, está 
lançando o Help!, programa que vai selecionar uma empresa para uma 
consultoria gratuita. Durante quatro semanas, uma equipe de consultores 
irá ajudar esta empresa a analisar seus riscos e oportunidades, além de 
ensiná-la sobre mindset da inovação, o desafio da liderança e o funil da 
inovação. Interessados devem acessar o formulário de inscrição em: 
(https://bit.ly/2RkpJoi). É preciso listar quais os maiores desafios da 
empresa frente à pandemia; que medidas já foram adotadas; e como a 
Palas pode ajudá-la. A empresa escolhida será aquela com maior potencial 
de adesão ao programa de inovação.

G - Compra do Ano
A Mitsubishi Pajero Sport, modelo que sintetiza toda a proposta de tecnologia, 
luxo e desempenho dentro e fora de estrada, foi considerada pelos jornalistas 
da Revista Motor Show como a melhor opção de compra na categoria SUV 
4X4 no prêmio Compra do Ano 2020. Divididos em 22 categorias entre 
hatchs, sedãs, SUVs, picapes, conversíveis, esportivos, híbridos e elétricos, 
os melhores de cada segmento foram escolhidos pela equipe de jornalistas 
da publicação. Na categoria SUV 4X4, os jurados levaram em consideração 
aspectos como luxo, potência, capacidade 4x4, dirigibilidade e design.  

H - Setor Varejista
A Endeavor conecta empreendedores para alterar a lógica de competição 
para uma mentalidade colaborativa. O programa brMalls Partners está 
em busca de 15 varejistas (com atuação on-line e off-line) com soluções 
inovadoras capazes de transformar o setor. As empresas selecionadas 
terão sete meses de mentoria com lideranças da Endeavor e da brMalls, 
holding que atua no ramo de administração de shoppings centers. Além 
da aceleração, o programa oferece suporte técnico dos executivos da 
brMalls e networking com as principais lideranças que estão revolucio-
nando o segmento no Brasil. As inscrições podem ser feitas por meio  
do site: (https://endeavor.org.br/scaleup/brmallspartners). 

I - Apoio aos Idosos 
Apesar do panorama adverso e as inúmeras inseguranças que o permeiam, a 
tecnologia pode ser uma importante aliada para garantir a saúde dos idosos 
ao mesmo tempo que têm acesso à aposentadoria. A Planetun, insurtech 
que desenvolve soluções disruptivas para o mercado de seguros e auto-
motivo, conta com o aplicativo web Mobi Previdência, com o qual o idoso 
consegue resolver diversos processos de forma remota, sem sair de casa, 
como a concessão da aposentadoria e a prova de vida. Ainda pode solicitar 
o resgate do valor investido e os beneficiários, em caso de falecimento do 
titular, podem enviar a documentação necessária para o pagamento do 
sinistro (https://grupoplanetun.com.br/tag/mobi-previdencia/).

J - Novo Imóvel 
Um levantamento exclusivo do Grupo ZAP, responsável pelos portais 
imobiliários ZAP e Viva Real, sobre o mercado imobiliário e os efeitos do 
Coronavírus no setor, revela que para 36% das pessoas, a busca por um 
novo imóvel para compra será adiada por até 6 meses. O levantamento 
foi feito com mais de 3500 pessoas das regiões metropolitanas de todo 
o Brasil. Para 28%, a transação pode ser adiada por mais de 1 ano. Para 
¼ dos consumidores, os preços de compra durante a pandemia devem 
permanecer os mesmos e 12% acreditam que o valor dos imóveis pode 
até mesmo aumentar nesse período (www.grupozap.com).

A mudança de com-
portamento de con-
sumo fez com que 

as pequenas e médias lojas 
virtuais encerrassem o 
mês de março com alta de 
140%, aponta levantamento 
realizado pela Nuvemshop, 
plataforma de e-commerce 
líder para PMEs na América 
Latina. 

Com o susto inicial da po-
pulação com a Covid-19 na 
primeira metade do mês, as 
lojas virtuais sentiram uma 
queda de 45% até o dia 22. 
A partir de então, iniciou-se 
uma retomada até o final do 
mês, alcançando uma alta 
de 140% até o dia 31. Na 
análise setorial durante o 
período, as lojas de comidas 

As lojas de comidas e bebidas foram 
as que mais aumentaram suas vendas.
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A FecomercioSP acom-
panha os desdobramentos 
que a pandemia tem provo-
cado em diversos setores 
da sociedade, em especial 
o de comércio e serviços, 
e entende e aceita as res-
trições impostas ao funcio-
namento do comércio e à 
circulação de pessoas, mas 
tem cobrado dos governos 
estadual e federal mais 
profundidade e velocidade 
das ações já anunciadas 
para a manutenção das 
empresas e dos empregos, 
bem como um plano de 
retomada da economia – 
que sofrerá consequências 
severas.

Para compreender me-
lhor o cenário atual e o que 
esperar dos próximos me-
ses, a Federação produziu 
uma estimativa exclusiva 
com base na retrospectiva 
de crises anteriores, como 
a que o País enfrentou em 
2015 e 2016, quando o 
faturamento do comércio 
varejista sofreu 10% de 
retração nas vendas, o 
equivalente a um prejuízo 
de quase R$ 600 bilhões 
no período.  

Com três tipos de cená-
rios que podem ocorrer 
durante a pandemia, as 
projeções levam em consi-
deração uma redução das 

Também é importante a manutenção das empresas e dos 
empregos e um plano de retomada da economia.
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Metade dos 
brasileiros 
teve renda 

afetada
A crise já afetou a 

renda de metade dos 
brasileiros, segundo pes-
quisa do Instituto Loco-
motiva. Entre os que já 
sentiram os impactos no 
orçamento familiar, 52% 
têm 50 anos ou mais, 48% 
possuem ensino superior 
completo e 38% moram 
na Região Sudeste. A 
pesquisa ouviu, por te-
lefone, 935 pessoas com 
16 anos ou mais em 72 
cidades do país. Segun-
do o levantamento, 16% 
dos trabalhadores foram 
dispensados tempora-
riamente e 57% afirma-
ram que suas empresas 
ou negócios não estão 
funcionando durante a 
quarentena. 

O índice dos que con-
t inuam trabalhando 
normalmente é 37% e 
47% declararam estar 
trabalhando em casa. 
A maioria dos entre-
vistados declarou que 
as perspectivas para o 
futuro são ruins. 88% 
estão preocupados em 
perder o emprego, mes-
mo percentual dos que 
acreditam que a crise 
gerada pela pandemia 
deve afetar a renda fa-
miliar (ABr).

Vendas das PMEs no comércio 
eletrônico aumentaram 140%

Com a quarentena adotada como medida de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus e o consequente 
fechamento das lojas físicas e centros de compras, a Internet tornou-se alternativa até mesmo para quem 
ainda não vendia on-line

Na última semana do mês, 
mais positiva para a maioria 
dos segmentos, as maiores 
altas foram notadas em 
vendas de livros, educação 
e presentes, com mais de 
50%, enquanto eletrônicos 
e pets registraram entre 
10% e 20%. 

Para impulsionar as ven-
das, os lojistas optaram por 
estratégias como descontos 
nos produtos e frete gra-
tuito. Com isso, o tíquete 
médio caiu até 15% em 
comparação com um mês 
normal, já o número de 
lojistas que arcaram com 
o envio da mercadoria au-
mentou de 30% para 55%. 
Fonte e mais informações: 
(www.nuvemshop.com.br).

e bebidas foram as que mais 
aumentaram suas vendas, 
com crescimento de 80%. 
Os lojistas de insumos 
médicos chegaram a zerar 
o estoque em 72 horas, 
durante os dias 21 e 23 de 

março. Já os segmentos 
que mais sentiram foram 
os de Serviços, com queda 
de 60% nas vendas, e o 
de viagens, que quase não 
chegou a realizar vendas 
a partir de 15 de março. 

Varejo: crise pode provocar perda 
de R$ 115 bilhões

vendas nos meses de abril, 
maio e junho em relação às 
estimativas feitas pré-crise 
causada pelo Coronavírus. 

Antes do período, a pers-
pectiva da FecomercioSP 
era de que o comércio bra-
sileiro atingisse quase R$ 
2 trilhões de faturamento 
em 2020, registando cresci-
mento de 2,4% em relação 
ao ano passado, ou R$ 5,4 
bilhões de vendas diárias 
nos 366 dias deste ano. No 
entanto, em um cenário 
moderado, a Federação 
prevê queda de ao menos 
5,9% em cada um dos três 
meses citados e, depois, 
retorno gradual ao ritmo 
normal. Dessa maneira, 
haveria retração anual de 
vendas de R$ 115 bilhões, 
o equivalente a uma baixa 
de 3,6% sobre 2019, con-

siderando as estimativas 
pré-crise. 

Para se ter uma ideia, o 
valor dessa baixa equivale 
a 21 dias de todos os esta-
belecimentos comerciais 
do País completamente 
fechados. Já em uma con-
juntura mais grave diante 
da pandemia, o varejo 
brasileiro pode registrar 
recuo mensal de 10% nas 
vendas de abril, maio e 
junho. A queda anual se-
ria de R$126 bilhões. Por 
fim, em uma circunstância 
aguda, a queda poderá ser 
de 15% em cada um desses 
três meses. O recuo anual 
ficaria em torno de R$ 
138 bilhões. Esse impacto 
financeiro representa 25 
dias dos estabelecimentos 
com faturamento zero (AI/
FecomercioSP).



Todas as manchetes 
e noticiários, nas 
últimas semanas, por 
motivos evidentes e 
por razões de saúde 
pública, estamparam 
com extremo destaque 
a necessidade de 
quarentena em razão da 
pandemia da Covid-19

Entretanto, um dos gra-
ves e danosos reflexos 
impostos pelo isola-

mento social se observou na 
atividade comercial, uma vez 
que estabelecimentos empre-
sariais que exercem os mais 
variados processos sociais 
passaram a ficar impossibilita-
dos de funcionar, com exceção 
dos serviços essenciais. 

Especificamente, o setor de 
bares e restaurantes foi um 
dos segmentos diretamente 
afetados, pois, diante da pos-
sibilidade de contágio não se 
pode mais atender presencial-
mente seus clientes, devendo, 
por precaução, executar seus 
serviços exclusivamente, por 
meio de delivery, seja próprio 
ou por aplicativos. 

Observe-se que em razão do 
atual cenário, estes estabele-
cimentos acabaram operando 
de maneira muito inferior ao 
normal, com salões vazios e 
funcionamento somente das 
suas cozinhas, o que gerou e 
ainda gerará inúmeros preju-
ízos, principalmente, porque 
toda a equipe de garçons, 
atendentes e ajudantes não 
poderão trabalhar, mas con-
tinuarão a onerar a folha de 
pagamento. 

Foi justamente com o in-
tuito de evitar demissões em 
massa que o governo editou 
e publicou em 1º de abril, a 
Medida Provisória n. 936, a 
qual trouxe alternativas para 
a preservação do emprego e 
a continuidade das atividades 
empresariais durante a crise 
do covid-19. 

Basicamente, se trata da 
possibilidade de os estabe-
lecimentos suspenderem os 
contratos de trabalho ou com-
binarem com seus funcioná-
rios uma redução na jornada 
e no salário de até 70%. A MP 
estabelece que o governo fe-
deral arcará com o percentual 
de redução com base no valor 
do seguro desemprego. 

A MP serve para todos os 
empregados com carteira 
assinada, que ao aderir ao 
acordo, terão estabilidade 
durante sua duração. Aqueles 
que não se enquadram são 
os que já estão recebendo o 
seguro-desemprego, funcio-
nários do setor público ou 
de subsidiárias de empresas 
públicas. 

Por conseguinte, para os 
que optarem pela suspensão 
das atividades, o governo 
pagará a parcela integral de 
seguro-desemprego, que gira 
em torno de R$1.045,00 à 
R$1.813,03. Já para empresas 
que faturam mais de R$4,8 
milhões ao ano, podem sus-
pender suas atividades em 
70%, mas devem manter o 
salário de um terço para os 
trabalhadores em contrato de 
suspensão, como uma com-
plementação salarial. 

E, em caso de demissão, não 
terá nenhuma implicação no 
recebimento do competente 
benefício previdenciário. 

Quanto à redução de jornada, 
ela varia em conformidade 
com os grupos de proteção. 
Todas essas novas práticas 
adotadas pelo governo - elo-
giosas -, foram estruturadas 
para evitar demissões em 
massa; contudo, caberá, ain-
da, ao Poder Público, cada vez 
mais, adotar outras medidas 
contínuas, como: isenção de 
taxas e impostos e demais 
espécies de auxílios e subsí-
dios aos empresários, a fim 
de viabilizar a preservação da 
empresa e sua função social. 

Vê-se, assim, que o mo-
mento é de solidariedade e 
união, onde o particular e o 
governo deverão andar juntos, 
sem ataques, revanchismos e 
ideologias vazias (diga-se de 
passagem, muitas vezes essas 
ditas "ideologias" tratam-se de 
conceitos ultrapassados e ina-
propriados para a discussão, 
somente colocados à baila, 
para encobrir e escamotear 
escândalos e tirar o foco de 
acusações e de desvios na 
função pública). 

A pandemia do Coronavírus 
é algo sério. Estamos tratando 
de vidas humanas e não de 
commodities que podem ser 
trocadas ou compradas no 
livre mercado. A pandemia 
não pode ser tratada de ma-
neira amadora, superficial, 
com politicagem ou provei-
to eleitoreiro ou, ainda, de 
forma jocosa, como se fosse 
algo "fantasioso" - quem as-
sim pensa ou se expressou, 
se arrependerá -, ficará nos 
anais da história os ridículos 
rompantes de ignorância, 
imaturidade e desprezo à vida 
humana. 

Ademais e por fim, no sen-
tido específico de preservar 
a atividade empresarial e 
resgatar a economia, deve-
remos passar a estudar o 
melhor papel que deverão 
ter, neste momento histórico, 
as instituições financeiras e 
as recém-criadas Empresas 
Simples de Crédito, as quais 
terão fundamental participa-
ção no fomento da atividade 
empresarial, viabilizando a 
concessão de crédito com 
taxas de juros baixos e sem 
burocracia. 

Em suma, deveriam ser es-
sas as verdadeiras preocupa-
ções de nossos governantes, 
pensando já, na simplificação 
de procedimentos, na desbu-
rocratização empresarial total 
e com atitudes concretas, 
como, por exemplo: a desne-
cessidade de apresentação de 
certidão negativa de débito, 
quando da busca de crédito 
aos empresários em dificulda-
de e sem capital de giro, facili-
dades para o desenvolvimento 
empresarial e incentivos 
plenos para a livre iniciativa 
dos empreendedores. Seriam 
esses os importantes passos a 
serem seguidos neste momen-
to de crise. 

Enfim, ficamos na torcida 
por melhores tempos, com 
o absoluto e necessário iso-
lamento social, método de 
rigor técnico científico e, 
essencialmente, apreço e 
respeito à vida humana. Com 
perseverança e fé, em breve 
retomaremos nossas vidas. 

(*) - Doutor em Direito pela PUC/
SP e ex-presidente da JCESP e ex-
secretário do Senacon, é professor 

de Direito Político, Econômico e 
Comercial da Universidade Presbiteri-

ana Mackenzie e da PUC/SP.

Armando Luiz Rovai (*)

MP 936 - suas aplicações e 
consequências para o setor 
de bares e restaurantes
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Com restrições, Espanha 
começa a reabrir indústrias

Em uma tentativa de retomar a indústria 
e alguns serviços não essenciais, come-
çou ontem (13) um afrouxamento do 
"lockdown" por toda a Espanha. Voltaram 
a trabalhar as indústrias de produtos não 
essenciais - que não conseguem operar 
de maneira remota - e também o setor da 
construção civil, com ações de segurança 
reforçadas, como a implantação de medi-
das de higiene obrigatórias e checagem 
de temperatura.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, 
pediu ainda que as empresas façam turnos 
de trabalho com horários diferenciados, 
para evitar aglomerações nos deslocamen-
tos dos funcionários, e se comprometeu a 
distribuir milhões de máscaras de proteção 
no transporte público. 

Bares, restaurantes, aparelhos culturais 
e comércio não essencial continuam fecha-
dos sem prazo determinado.

A medida foi duramente criticada por 
especialistas no combate à Covid-19, que 
afirmam que o país ainda não conseguiu 
estabilizar a transmissão do vírus e que não 
seria a hora de relaxar medidas. 

Também foi alvo de protestos do governo 
da Catalunha - o segundo em número de 
casos e mortes -, que chamou a medida de 
"imprudência" e uma "temeridade".

A Espanha vem registrando uma leve e 
gradual queda nos números, que ainda se 
mantém muito altos, tanto nos contágios 
como nas vítimas. Nas últimas 24 horas, 
foram registradas 517 mortes, elevando o 
total de falecimentos para 17.489 (alta de 
3% na comparação com o dia anterior), e 
um aumento de 2% no número de casos 
totais, chegando a 169.496 contaminados. 
Já nas curas, são 64.727 pessoas que con-
seguiram se recuperar da doença (ANSA).

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de montagem de elevador, nascido em Moreilândia, PE, no dia (14/05/1979), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Grigorio Sebastião Pereira 
e de Abedisia Ferreira de Carvalho. A pretendente: ERIVANIA AGUSTINHO ALVES, 
estado civil solteira, profissão cuidadora de idosos, nascida em Moreilândia, PE, no dia 
(08/05/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agustinho 
Antonio Alves e de Maria Gorete Alves.

O pretendente: RENATO FERREIRA CHAGAS, estado civil divorciado, profissão professor 
de educação física, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (30/10/1977), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ursulino Ferreira Chagas e de Selsa Garcez 
Chagas. A pretendente: JEMIMA CASSIA DERZIÉ, estado civil solteira, profissão gerente 
ecommerce, nascida em Osasco, SP, no dia (24/08/1978), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Monteiro Derzié e de Doroty Paiva Derzié.

O pretendente: DERMIVAL OLIVEIRA SANTANA, estado civil solteiro, profissão prensita, 
nascido em Lajedinho, BA, no dia (24/03/1970), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Agenário Santana Reis e de Ana Maria de Oliveira. A pretendente: 
SOLANGE HERCULANO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de acabamentos, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (07/06/1967), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Anelio Herculano e de Maristela Fernandes Herculano.

O pretendente: MARCOS PAULO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão empaco-
tador, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (15/08/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Astolfo da Silva e de Isaura Biajolli da Silva. A pretendente: 
LUCILENE DA SILVA DE ARAÚJO, estado civil viúva, profissão empregada doméstica, 
nascida em Jaboatão dos Guararapes, PE, no dia (03/10/1965), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cosme Cassimiro da Silva e de Rute Alves da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DE ALMEIDA PINTO, estado civil divorciado, profissão pin-
tor, nascido em Campinas, SP, no dia (03/07/1974), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Pinto. A pretendente: MARIA JOSE DE LIMA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Escada, PE, no dia (04/07/1973), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Jacinto de Lima e de 
Josefa Francisca de Lima.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: PAULO DA SILVA BARROS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/01/1966, cobrador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Edesio Feliciano de Barros e de Zaira da Silva Barros; A preten-
dente: ELIZABETH CARILO MARTINS, brasileira, divorciada, nascida aos 19/02/1971, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Athildes Vicente Martins e de Catarina Carilo Martins.

O pretendente: TARLEy RIBEIRO COSTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/07/1989, pastor, natural de Teófilo Otoni - MG, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jaime Francisco da Silva Júnior e de Grecia Apareci-
da Ribeiro Costa; A pretendente: ANDREA CARVALHO DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/01/1998, confeiteira, natural de Santaluz - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Basilio Carvalho dos Santos e de 
Marcina Carvalho dos Santos.

O pretendente: VITOR ARAUJO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/02/1999, 
balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Lucio Mauro Vieira da Silva e de Fatima de Araujo da Silva; A pretendente: 
BEATRIZ FLAUSINO NOEL, brasileira, solteira, nascida aos 28/09/2000, auxiliar ad-
ministrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Eli Marcos Noel e de Ana Lucia Pereira Flausino Noel.

O pretendente: THIAGO ANDRADE RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/12/1983, 
farmacêutico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, filho de Natalino de Oliveira Ramos e de Maria José Andrade Souto Ramos; A 
pretendente: LUANA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/01/1995, 
auxiliar de costura, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Manoel Jose da Silva e de Maria Lucia Pereira da Silva.

O pretendente: WEDERSON APARECIDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/09/1984, motorista, natural de Andradina - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de João Bosco dos Santos e de Ednilda Pereira Bosco dos Santos; 
A pretendente: ANDREZA SILVESTRE DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida aos 
10/05/1996, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, filha de Jeildo Silvestre da Rocha e de Valdecir Silvestre da Rocha.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOELSON COSTA MODESTO, profissão: bombeiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/02/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jose Modesto Neto e de Maria da Paz Costa Modesto. A 
pretendente: MARIA JOSÉ GONÇALVES SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Tapiranga, BA, data-nascimento: 19/03/1967, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio Horacio dos Santos e de Maria Gonçalves dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Com a pandemia do Coronavírus mui-
tas pessoas passaram a fazer compras 
on-line e a adotar o home office, passando 
a utilizar mais a internet. Com tanta gente 
“navegando” por aí os cibercriminosos 
tem mais oportunidades, e a cada dia tem 
um novo meio de roubar dados. Muitos 
deles utilizam uma prática conhecida 
como Phishing – e-mails ou sites falsos 
induzem o usuário a revelar informações 
pessoais, como senhas ou cartão de cré-
dito, CPF e número de contas bancárias.

Recentemente identificaram envio de 
e-mails em que os criminosos fingem ser 
de algum hospital local, informando aos 
destinatários que eles foram expostos ao 
novo Coronavírus e precisam ser testa-
dos. “Os cibercriminosos estão tentando 
tirar proveito da pandemia. Usando o 
medo e a ansiedade gerada pela doença. 
Os autores dessas ameaças surgem para 
assustar as pessoas e fazê-las abrir arqui-
vos maliciosos”, afirma Achiles Batista 
Ferreira Junior, professor e especialista 
em marketing do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

No e-mail, visto a primeira vez no 
Canadá, o criminoso informa ao desti-
natário que ele deve fazer um teste para 
saber se está contaminado pelo novo 
Coronavírus, porque entrou em contato 
com um amigo ou parente que testou 
positivo para Covid-19. Ainda solicitam 
que a vítima imprima o anexo, com o 
nome EmergencyContact.xlsm, e o leve 
à unidade de saúde mais próxima para 
a realização do exame. Junior ressalta 
que é importante entender como é feito, 

A situação incomum 
fez com que dúvidas 
e dilemas surgissem 

na mente das pessoas e de 
investidores. Para ajudar 
a elucidar esse momento 
econômico, Claudio Mu-
nhoz, consultor financeiro 
que atende pelo GetNinjas, 
maior aplicativo de con-
tratação de serviços da 
América Latina, explica 
sobre o efeito da crise nos 
investimentos. 

A Renda Fixa é um tipo 
de investimento conhecido 
por sua segurança e por 
ter baixos riscos e volatili-
dade para os investidores. 
Porém, a crise da Covid-19 
impactou o rendimento 
de tal investimento, pois 
o Copom reduziu a Taxa 
Selic para 3,75% ao ano, o 
menor valor histórico. Além 
disso, outros investimentos 
em renda fixa indexados 
ao IPCA e CDI também so-
freram quedas. Apesar do 
baque, os investidores não 
tiveram tanto prejuízo com 

Em momentos de instabilidade, é comum que o interesse dos 
investidores se guiem pela segurança.
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Como a pandemia afeta a 
saúde financeira dos brasileiros
De uma semana para outra, a bolsa de valores brasileira despencou, o dólar bateu recordes e até os 
investimentos no Tesouro Direto vacilaram um pouco

Em momentos de insta-
bilidade, é comum que o 
interesse dos investidores 
se guiem pela segurança e 
por isso, há maior compra 
de dólar, por exemplo. Po-
rém, há outro tipo de ativo 
financeiro que oferece tanto 
rentabilidade quanto estabi-
lidade: o ouro. Porém, antes 
de qualquer investimento 
por impulso, Cláudio reco-
menda que o interessado 
busque estudar e entender 
todas as nuances desse in-
vestimento. 

"O cuidado que se deve ter 
é exatamente conhecer bem 
suas características e ten-
dências", aconselha o con-
sultor financeiro. Além disso, 
o profissional ressalta que 
para os investidores se reor-
ganizarem financeiramente, 
é necessário consultar boas 
fontes de informações sobre 
finanças e que aprimorem 
a maneira de se pensar e 
investir o dinheiro. Fonte 
e mais informações: (www.
getninjas.com.br).

a alteração da Taxa Selic. 
"Aqueles que investem em 
renda fixa não tiveram gran-
des perdas, e sim, deixaram 
de ganhar o que não significa 
propriamente um prejuízo", 
comenta o consultor finan-
ceiro. 

Apesar de trazer ganhos 
mais expressivos em um 
menor espaço de tempo, 
se comparado com a Ren-
da Fixa, a Renda Variável 
apresenta riscos mais altos 
para seus investidores. 
Sendo assim, o impacto 

da pandemia aumentou 
a volatilidade das ações. 
Quando essa volatilidade 
irá diminuir é uma questão 
que ainda não tem uma res-
posta definida, assim como 
o fim da pandemia. "Pode-se 
levar a crer que a crise na 
bolsa deve levar o mesmo 
prazo que a pandemia, cer-
ca de 4 a 5 meses" projeta 
o profissional. Além disso, 
Cláudio pontua que a pos-
sibilidade de uma recessão 
pós-Coronavírus não deve 
ser descartada. 

Cibercriminosos aproveitam pandemia 
para roubar dados de usuários

Atenção às mensagens e e-mails 
que lhe peçam para clicar em links 

muito generosos.
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para não ser atraído ou prejudicado por 
essa prática virtual maldosa. 

“Nesse processo de isolamento social, 
as pessoas tendem a buscar algumas 
recompensas causadas pela insegurança 
e falta de atenção, e é nesse momento 
que você tem que ficar mais ligado”, 
afirma. O nome phishing (que em inglês 
corresponde a pescaria), já sugere como 
é a prática. A ação ocorre quando se tem 
o objetivo criminoso de “pescar” infor-
mações e dados pessoais utilizando do 
envio de mensagens não reais (fakes). 
Lembre-se do ditado: ‘Quando a esmola 
é demais o santo desconfia’”, aconselha 
Junior.

O professor explica que o melhor meio 
de se prevenir é ser pudente, não abrir 
links de e-mails não solicitados ou nas 
redes sociais, não passar suas senhas e 
dados para ninguém, verificar se a URL do 
site (endereço) está escrita corretamen-
te e, em site de compras, sempre buscar 
o cadeado (que fica perto da URL). Para 
saber mais acesse: (www.uninter.com).
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As perdas da Covid-19 
e o IR das empresas

Já não é de hoje a 
preocupação com 
o vírus em si e, 
principalmente, 
com seus efeitos, que 
podem se espraiar 
por diversas áreas

Nessa esteira, os hos-
pitais começam a 
operar próximos de 

suas capacidades máximas, 
equipamentos começam 
– ou continuam – a faltar, 
as projeções de cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto – PIB foram (todas) 
revisadas – indicando-se, 
inclusive, um cenário de 
contração econômica... en-
fim, inúmeras são as conse-
quências.

Porém, os reflexos tri-
butários não têm recebido 
tantos olhares quanto de-
veriam, seja em razão das 
constantes modificações 
trabalhistas editadas ou 
dos programas de “auxílio” 
anunciados.

Em relação aos efeitos tri-
butários, o primeiro golpe a 
ser sentido por quase todas 
as empresas é a redução da 
receita, que, num segundo 
momento, afetará em cheio 
os cofres públicos, dada a 
diminuição dos valores a 
serem recolhidos a título 
de tributos.

No entanto, as perdas às 
quais as empresas estão 
sujeitas em função, por 
exemplo, da redução de 
suas vendas podem gerar 
um efeito tributário ines-
perado, a majoração do 
Imposto de Renda – IR a 
ser recolhido durante o 
calendário de 2020.

Isso porque o Regula-
mento do Imposto de Ren-
da – RIR, editado no fim 
de 2018, já estabelece no 
artigo 260 que apenas as 
perdas admitidas pelo pró-
prio Regulamento podem 
ser dedutíveis. É dizer, com 
a baixa do estoque, lança-se 
contabilmente uma despesa 
que reduz o lucro (contá-
bil) do período, que será o 
pontapé inicial da apuração 
do IR, e na apuração serão 

acrescidas ao cálculo todas 
aquelas perdas que a le-
gislação não admitir como 
uma efetiva perda para fins 
tributários.

Um pouco à frente, o 
artigo 303 disciplina que 
serão dedutíveis dois tipos 
de perdas: as razoáveis e 
aquelas que independem 
da razoabilidade.

Quanto às primeiras, se-
rão dedutíveis as “[...] per-
das razoáveis, de acordo 
com a natureza do bem e 
da atividade, ocorridas 
na fabricação, no trans-
porte e no manuseio;”. O 
problema está exatamente 
na interpretação do adje-
tivo “razoável”, pois, por 
vezes, o Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais 
– CARF compreende que 
é razoável a perda de 5% 
ocorrida na fabricação, no 
transporte e no manuseio 
de determinado item, num 
contexto de normalidade.

Já em relação às segun-
das, exige-se a certificação 
da perda pelas autorida-
des competentes indicadas 
em cada situação. Então, 
para que as perdas tam-
bém diminuam a base do 
IR, é necessária a visita da 
autoridade competente às 
instalações da empresa, em 
pleno isolamento social, já 
que a manutenção de itens 
inservíveis às empresas lhes 
gera ainda mais custos.

Em outras palavras, não 
bastasse às empresas amar-
gurar as perdas decorrentes 
da redução de suas vendas 
e as perdas de mercadorias, 
é preciso ter sabedoria ao 
descartar os itens inserví-
veis e reconhecer a baixa 
contábil destes, para que 
não sejam surpreendidas 
com a adição de tais baixas 
ao cálculo do IR do período, 
o que apenas majoraria o 
total de perdas sofridas.

(*) - Sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas 

áreas de Direito Público e 
Direito contábil IFRS - edison.

fernandes@fflaw.com.br

(**) - Advogado do FF 
Advogados, atua nas áreas 

de Contencioso tributário 
e procedimento 

administrativo tributário 
jorge.ferreira@fflaw.com.br

Edison Carlos Fernandes (*)
Jorge Guilherme Ferreira da Fonseca (**)
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BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de abril de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-
000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as De-
monstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro 
de 2019; 1.2. Destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 1.3. 
Fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 1.4. Eleição do Dr. Ricardo Annes Guimarães como 
membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Ad-
ministração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Au-
mento do capital social da Companhia no montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sujeito à autorização 
prévia do Banco Central do Brasil, caso necessário; 2.2. Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada 
a deliberação anterior; e 2.3. Ratifi car a utilização, pela Companha, do Comitê de Pessoas e Remuneração, instituído pelo Banco 
BMG S.A. (“Banco”) para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que 
compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco. 2.3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as alterações 
acima mencionadas. Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

São Paulo, 10 de abril de 2020.
Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

A. E. R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ Nº 60.594.660/0001-70

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 11:00 horas do dia 28 de
abril de 2020, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.357, 1º Subsolo, Conjunto
01, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão
e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. São Paulo, 13 de abril
de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.                                   (14, 15 e 16)

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 28 de
abril de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demons-
trações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. São Paulo, 13
de abril de 2020. André Kissajikian - Diretor Executivo.                         (14, 15 e 16)

A pandemia é um novo vetor que mudará a concepção de 
trabalho para sempre.
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A Mercer, líder global 
de consultoria em 
carreira, saúde, pre-

vidência e investimentos, 
desenvolveu uma pesquisa 
especialmente direcionada 
para que as organizações 
identifiquem e avaliem suas 
experiências e práticas de 
trabalho durante este mo-
mento de crise.  

A pesquisa “Práticas de 
Trabalho Flexível e Re-
moto”, realizada com 609 
empresas no Brasil, revela 
que 78% das organizações 
oferecem pelo menos uma 
das seguintes modalidades 
de atividade laboral: home 
office, trabalho remoto ou 
jornada flexível. Dessas 
empresas, entretanto, 15% 
oferecem essas alternativas 
apenas devido à pande-
mia. Também dentre essas 
companhias que oferecem 
pelo menos uma das moda-

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151

Extrato da Ata de Assembléia
Geral Extraordinária - 16.03.2020

Data, Hora, Local: 16.03.2020 às 15 hs, na sede social. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickel-
berg. Deliberações aprovadas: a) reduzir o capital so-
cial, por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, 
totalmente subscrito e integralizado, de R$ 4.000.000,00, 
passando então o capital social de R$ 17.000.000,00 
para R$ 13.000.000,00. Redução do capital social se dará 
mediante a restituição de parte do valor reduzido às acio-
nistas, em moeda corrente nacional. Recebendo cada Acio-
nista o valor de R$ 2.000.000,00. Encerramento: Nada 
mais. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendi-
mentos e Participações por seu Diretor Financeiro Miguel 
Maia Mickelberg e sua procuradora Sandra Esthy Attié Pet-
zenbaum / Lucio Empreendimentos e Participações Ltda, 
por Wilson Pinto Rodrigues.. Mesa: Wilson Pinto Rodrigues 
- Presidente, Claudio Carvalho de Lima - Secretário.

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  50.957.538 55.787.217
Caixa e equivalentes de caixa  7.061.844 6.717.083
Contas a receber e outros recebíveis  29.479.059 30.758.416
Estoques  8.753.238 11.699.079
Impostos e outras antecipações  5.663.396 6.612.639
Não Circulante  321.811.380 318.883.055
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital  257.532.016 250.072.308
Títulos a Receber  34.473.812 34.473.812
Depósitos e Cauções  2.542.542 2.854.098
Investimentos  5.379.459 5.380.684
Imobilizado  21.669.265 26.074.337
Intangível  214.287 27.816
Total do Ativo  372.768.918 374.670.272

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  70.755.386 57.161.862
Fornecedores e outras contas a pagar  12.111.511 11.567.059
Empréstimos  26.651.578 29.701.019
Impostos a recolher  25.373.178 10.138.883
Adiantamentos de clientes  4.712.795 5.005.788
Provisões  1.906.323 749.114
Não Circulante  190.577.105 206.301.918
Fornecedores e outras contas a pagar  42.738.114 42.757.389
Empréstimos  5.577.084 7.672.585
Impostos a recolher  142.261.908 155.871.945
Patrimônio Líquido  111.436.427 111.206.492
Capital social  46.485.104 46.485.104
Ajustes de avaliação patrimonial  15.119.671 15.119.671
Reservas de lucros  49.831.652 49.601.717
Total do Passivo  372.768.918 374.670.272

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
  2019/R$ 2018/R$
Receita líquida de vendas  146.020.636 145.437.114
Custos dos produtos vendidos  (71.399.716) (72.446.851)
Lucro bruto  74.620.921 72.990.263
Despesas com vendas  (28.589.039) (28.420.522)
Despesas administrativas  (31.174.468) (28.577.954)
Impostos e taxas  (1.213.095) (2.329.224)
Depreciações  (239.779) (224.107)
Outros ganhos (perdas), líquidos  48.360 (63.451)
Lucro operacional  13.452.900 13.375.005
Receita financeira  85.291 613.461
Despesas Financeiras  (12.628.213) (13.506.497)
Resultado financeiro, líquido  (12.542.922) (12.893.036)
Lucro antes do IR e CS  909.978 481.969
Imposto de renda e contribuição social  (680.043) (418.062)
Lucro líquido do exercício  229.935 63.906
Lucro líquido po ação  0,000007 0,000002

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Ajuste de
  Capital avaliação Reserva
  social patrimonial de lucros Total
Em 31/12/2017  46.485.104 15.119.671 49.537.810 111.142.585
Reserva de lucro    60.711 60.711
Reserva legal    3.195 3.195
Em 31/12/2018  46.485.104 15.119.671 49.601.717 111.206.492
Reserva de lucro    218.438 218.438
Reserva legal    11.497 11.497
Em 31/12/2019  46.485.104 15.119.671 49.831.652 111.436.427

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2019/R$ 2018/R$
 operacionais
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  229.935 63.906
Ajuste por: Depreciações e Amortizações  5.454.303 
5.441.467
Provisão Crédito Difícil Liquidação  1.603.868 94.345
Resultado de Venda ou Baixa 
 de Ativo Imobilizado  13.838 293.132
Equivalência Patrimonial  1.226 266
Lucro Líquido Ajustado  7.303.170 5.893.116
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber e outros recebíveis  (324.510) 1.680.923
Estoques  2.945.841 1.287.656
Impostos e outras antecipações  1.518.893 2.352.747
Outros ativos  (252.426) (63.241)
Fornecedores e outras contas a pagar  544.452 4.594.392
Impostos a recolher  15.177.086 (3.595.908)
Imposto de renda e contribuição social  57.210 (401.365)
Outros passivos  (12.765.096) 545.313
Caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais  14.204.619 12.293.633
Adiantamento p/futuro aumento de capital  (7.459.708) (16.693.488)
Aquisição de Imobilizado  (1.024.015) (978.057)
Recebimento pela Venda de Imobilizado  5.305 27.055
Aquisição de Intangível  (230.830) (7.329)
Caixa líquido proveniente 
 das atividades de investimento  (8.709.249) (17.651.819)
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  (5.150.609) 10.040.815
Caixa líquido proveniente 
 de financiamentos  (5.150.609) 10.040.815
Aumento líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa  344.762 4.682.629
Saldo no início do exercício  6.717.083 2.034.454
Saldo no final do exercício  7.061.844 6.717.083
Fluxo de caixa do exercício  344.762 4.682.629

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

Refinaria Nacional de Sal S.A.
C.N.P.J. 60.560.349/0001-00

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de V.S.as., o 
Balanço, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Estamos à 
disposição de V.S.as., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 11 de março de 2020.

da transação (R$ 32.183 em 2019 e R$ 31.859 em 2018), reduzido 
pela provisão para crédito de liquidação duvidosa (R$ 2.704 em 2019 
e R$ 1.100 em 2018), que foi constituído com base na legislação 
vigente e adequado ao CPC. 2.3 - Estoques: são demonstrados ao 
valor de custo ou líquido de realização, dos dois o menor. O custo 
é determinado pelo método custo-padrão elevado ao real até o fim 
do exercício, composto por matéria-prima, mão de obra e material 
para embalagem. Os produtos acabados representam 13% do total 
dos estoques. 2.4 - Investimentos: São contabilizados pelo método 
de equivalência patrimonial quando consideradas coligadas, reco-
nhecido sua proporcionalidade no resultado. 2.5 - Imobilizado: são 
demonstrados ao custo histórico de aquisição (R$ 93.708 em 2019 e 
R$ 92.803 em 2018) menos o valor da depreciação e outras perdas 
(R$ 72.038 em 2019 e R$ 66.729 em 2018). O método de deprecia-
ção é linear e utilizamos as taxas de depreciação apontadas pela 
legislação, qual também faz sentido à nossa operação. As adições 

A Diretoria
Edney Oliveira de Avila - CRC SP 199355/0-5

Notas Explicativas (em milhares de reais)
1- Informações gerais: A Refinaria Nacional de Sal S.A. produz, 
comercializa e distribui sal para consumo humano direto e como 
insumo à produção de indústrias dos mais variados segmentos. So-
mos a única empresa nacional a produzir cloreto de sódio através 
de processo industrial por evaporação forçada a vácuo - tecnologia 
mais avançada que existe no Brasil e no mundo - o que nos permite 
garantir que a qualidade e pureza do sal sejam constantes e nos 
habilita como único fornecedor nacional de sal (NaCl) de altíssima 
pureza para a indústria farmacêutica. O compromisso em oferecer 
sempre o melhor é a razão do nosso trabalho. 2- Resumo das prin-
cipais políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas e apresentadas de acordo com o CPC PME, em con-
cordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2.1- 
Caixa e equivalentes de caixa / investimentos: Incluem depósitos 
bancários (R$ 7.019 em 2019 e R$ 6.653 em 2018), com vencimen-
tos em até 3 meses, e o caixa (R$ 42 em 2019 e R$ 64 em 2018). 
2.2 - Contas a receber de clientes: são reconhecidos pelo valor 

e baixas foram demonstradas no fluxo de caixa. 2.6 - Empréstimos: 
São reconhecidos pelo valor da transação. Os juros são calculados 
por taxa efetiva ao longo do prazo do empréstimo e reconhecido nas 
despesas financeiras. 2.7 - Provisões: São obrigações presentes 
com probabilidade de saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos. Referem-se à venda para entrega futura e os cálculos 
foram estimados com segurança e mensurados a valor presente. 2.8 
- Reconhecimento das receitas: É o valor da contraprestação pela 
comercialização de produtos, líquido dos impostos. O valor da receita 
equivale ao descrito na nota fiscal.

O uso de home office e práticas 
de trabalho remoto e flexível

O distanciamento social imposto como resposta a COVID-19 tem levado as empresas a repensar e, 
em muitos casos, a reestruturar suas práticas de trabalho para garantir, na medida do possível, a 
continuidade dos negócios

da companhia.
“A pandemia do Corona-

vírus é um novo vetor que 
está acelerando a quebra 
de paradigmas laborais e 
que mudará a concepção 
de trabalho para sempre”, 
afirma Rafael Ricarte, líder 
de produtos de carreira da 
Mercer Brasil. 

“O principal objetivo da 
pesquisa é consolidar e apre-
sentar informações valiosas 
sobre o que há de mais atual 
nos modelos de trabalho re-
moto e flexível, possibilitan-
do às empresas que tomem 
decisões precisas e cada 
vez mais imprescindíveis no 
processo de transformação 
das formas de trabalho”, 
explica o executivo. As or-
ganizações interessadas na 
pesquisa podem obter mais 
informações pelo correio 
eletrônico (HRProducts@
mercer.com).

lidades, 34% possuem uma 
política formal de trabalho 
remoto. 

Desse total, 22% relata-
ram problemas com infra-
estrutura na implementação 
da política. Já entre as 

empresas que não possuem 
política formal, 88% con-
sideram que a inclusão de 
uma dessas modalidades se-
ria vista como um benefício 
pelos funcionários e seria 
positiva para os resultados 

AA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PAA - EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ nº. 09.285.493/0001-28

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas esclarecedoras
das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31.12.2019. Colocamo-nos à disposição dos Srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários. São Paulo, 27.01.2020. A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo       31.12.2019       31.12.2018
Ativo Circulante 14.770.307,75 16.711.669,31
Disponibilidades 33.906,46 19.046,95
Títulos de Renda Fixa 30.204,30 2.442.416,68
Imposto a Compensar 61.155,99 57.164,68
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 2.151.906,00 1.699.906,00
Outros Ativos 12.493.135,00 12.493.135,00
Ativo Não Circulante 377.236.114,53 359.409.728,35
Imobilizado 7.124.592,37 6.727.258,72
Veículos 9.201.943,91 8.703.277,82
Outras Imobilizações 5.442,80 5.442,80
( - ) Depreciações Acumuladas (2.082.794,34) (1.981.461,90)
Investimentos 370.111.522,16 352.682.469,63
Participação em Sociedades
  Coligadas/Controladas 200.439.103,25 200.439.103,25
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas 169.672.418,91 152.243.366,38
Total do Ativo 392.006.422,28 376.121.397,66

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado
 em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Despesas e Receitas Operacionais       31.12.2019       31.12.2018
Outras Despesas Administrativas (49.425,32) (15.800,17)
Despesas Tributárias (162,83) (156,95)
Despesas Patrimoniais (101.332,44) (101.019,81)
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (3.113.275,29) 29.464.097,07
Outras Despesas (414,76) (79,63)
Receitas Financeiras 146.379,00 359.632,71
Dividendos Recebidos 36.800.698,53 14.061.951,72
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas 20.542.327,82 29.464.097,07
Resultado Antes dos Impostos 54.224.794,71 73.232.722,01
Provisão para Contribuição Social (13.174,11) (32.366,95)
Provisão para Imposto de Renda (26.837,75) (70.433,22)
Resultado Líquido do Exercício 54.184.782,85 73.129.921,84
Reserva Legal (2.709.239,14) (3.656.496,09)
Lucro Líquido do Exercício 51.475.543,71 69.473.425,75
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (17.429.052,53) (29.464.097,07)
Saldo à Disposição da Diretoria 34.046.491,18 40.009.328,68

Investimentos em Coligadas e Controladas em 31 de Dezembro de 2019
Capital Patrimônio Resultado Nossa Participação no

Empresas            Social            Líquido    do Exercício                   Patrimônio Líquido
Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários 76.000.000,00 130.148.542,38 24.048.591,46 78,055701% 101.588.357,10
Comercial e Empreendimentos Brasil S/A 63.115.652,00 159.414.926,91 22.239.540,29 95,744433% 152.630.917,89
Companhia Iniciadora Predial 4.134.773,52 15.231.338,83 4.938.305,21 99,684550% 15.183.291,57
AVSK - Empreendimentos e Participações Ltda 5.000.000,00 6.039.622,49 215.680,74 99,994000% 6.039.260,11
Limeiratec Tecnologia S/A 6.452.148,00 6.113.851,93 (5.345,01) 43,998850% 2.690.024,54

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

      31.12.2019       31.12.2018
Atividades Operacionais 36.857.062,76 43.766.844,58
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 54.184.782,85 73.129.921,84
Depreciações 101.332,44 (101.019,81)
Variação de Investimentos
  em Coligadas/Controladas (17.429.052,53) (29.464.097,07)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (954.657,40) (32.383.412,76)
Aumento do Investimentos - (31.663.151,70)
Aumento do Imobilizado (498.666,09) (410.232,73)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar (3.991,31) (7.528,33)
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital (452.000,00) (302.500,00)
Acréscimo e Decréscimo de Passivo (38.299.758,23) 12.084.129,69
Credores Diversos 402.000,00 -
Valores à Integralizar (9.052.000,00) 9.700.000,00
Contas à Pagar 17.061,07 -
Contribuição Social e Imposto de Renda (16.761,49) (15.870,31)
Dividendos Distribuídos (29.650.057,81) 2.400.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (2.397.352,87) (700.697,87)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 2.461.463,63 3.162.161,50
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 64.110,76 2.461.463,63
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (2.397.352,87) (700.697,87)

Passivo       31.12.2019       31.12.2018
Passivo Circulante 456.726,86 9.106.427,28
Valores à Integralizar - 9.052.000,00
Credores Diversos 402.000,00 -
Contas à Pagar 54.601,07 37.540,00
Provisão para Contribuição Social 125,79 16.887,28
Patrimônio Líquido 391.549.695,42 367.014.970,38
Capital Social 154.750.000,00 154.750.000,00
Reserva Legal 22.030.076,03 19.320.836,89
Variação de Investimentos 169.672.418,91 93.315.172,24
Reserva de Lucros 45.097.200,48 99.628.961,25

Total do Passivo 392.006.422,28 376.121.397,66

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Capital Reserva Variação de Reservas
Patrimônio Líquido              Social            Legal  Investimentos         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2017 154.750.000,00 15.664.340,80 122.779.269,31 32.555.535,50 325.749.145,61
Dividendos Distribuídos - - - (2.400.000,00) (2.400.000,00)
Variação de Investimentos - - (29.464.097,07) - (29.464.097,07)
Lucro Líquido do Exercício - - - 73.129.921,84 73.129.921,84
( - ) Reserva Legal - 3.656.496,09 - (3.656.496,09) -
Saldo em 31.12.2018 154.750.000,00 19.320.836,89 93.315.172,24 99.628.961,25 367.014.970,38
Dividendos Distribuídos - - - (29.650.057,81) (29.650.057,81)
Ajuste de Investimentos - - 58.928.194,14 (58.928.194,14) -
Variação de Investimentos - - 17.429.052,53 (17.429.052,53) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 54.184.782,85 54.184.782,85
( - ) Reserva Legal - 2.709.239,14 - (2.709.239,14) -
Saldo em 31.12.2019 154.750.000,00 22.030.076,03 169.672.418,91 45.097.200,48 391.549.695,42

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de Imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à
venda. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2019, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os títulos de renda fixa, estão representados por aplicações financei-
ras de curto prazo e registrados ao custo de aquisição. Os outros ativos
representam as CEPAC’s contabilizadas ao custo de aquisição. O imobiliza-
do está registrado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-
econômica dos bens e reconhecida no resultado do exercício. Os investi-

mentos em sociedades coligadas e controladas, estão avaliados pelo méto-
do de equivalência patrimonial, e o ajuste da variação de investimentos com-
putado no resultado do exercício. Credores diversos são dividas contraídas
com terceiros que serão pagas no próximo exercício. A provisão para a con-
tribuição social sobre o lucro é devida sobre o 4º trimestre de 2019, e será
recolhida no devido prazo. Conforme previsto na Legislação, a contribuição
social sobre o lucro, foi constituída à alíquita de 9% sobre a receita ajustada,
e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajus-
tada, acrescido do adicional de 10% sobre o excedente em cada trimestre.
As receitas e despesas do presente exercício, foram contabilizadas pelo
regime de competência. O regime tributário adotado pela empresa no ano
calendário de 2019, foi o de lucro presumido. O capital social totalmente
subscrito e integralizado, está representado por 154.750.000 ações, sendo
80.130.000 ações ordinárias nominativas e 74.620.000 ações preferenciais
nominativas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. Foi distribuído aos acio-
nistas no ano de 2019, dividendos no valor total de R$29.650.057,81. O lucro

líquido apurado em 31 de dezembro de 2019, fica à disposição da diretoria.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consis-
tem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de bancos e
aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluí-
dos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos =
R$33.906,46; Aplicações financeiras de curto prazo = R$30.204,30; Caixa e
equivalentes de caixa = R$64.110,76.

São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
André Kissajikian - Diretor             Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 14 de abril de 20206

A Abiesv – Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo - está com uma série de iniciativas que visam 
auxiliar fornecedores e varejistas neste período em que as lojas estão fechadas e alguns já sofrem inadimplência. Entre as ações da 

entidade estão a assinatura junto com outras organizações nacionais do setor, de ‘carta aberta à sociedade’; realização de encontros 
online semanais com associados, para troca de ideias e informações que possam ser úteis neste momento.
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Também, a realização de pesquisas periódicas 
junto aos associados para saber como está 
a situação e definir ações que beneficiem 

a todos, e intensificação de troca de informações 
entre dirigentes da Abiesv e associados, em um 
grupo já criado no WhatsApp. “É importante tro-
carmos frequentemente informações e estarmos 
juntos para planos de ações e ideias criativas para 
assim, passarmos por mais este desafio, até que 
seja dissipada a pandemia de COVID-19 no Brasil, 
e ficar mais fácil a retomada. E que esta retomada 
seja o mais rápido possível, mesmo que de forma 
parcial”, afirma Marcos Andrade, presidente da 
Abiesv. 

A entidade tem o compromisso permanente, 
que neste momento se intensifica, de levar a for-
necedores e varejistas informações atualizadas. 
“Hoje esse conteúdo é em quase sua totalidade 
referente à suspensão das atividades. Mantemos 
os associados a par de medidas do governo, 
pesquisas do impacto da pandemia no varejo 
e iniciativas de algumas empresas maiores que 
podem servir de referência aos pequenos, entre 
outras notícias”. 

Ações 
esTrATégicAs 

pArA 
AMenizAr o 
iMpAcTo do 
fechAMenTo 
do coMércio

A carta foi escrita sobretudo em função das 

consequências econômicas do período de sus-

pensão das atividades e descrevem propostas 

destinadas aos bancos e instituições financei-

ras – como aumento da oferta de crédito no 

mercado, facilidade do acesso, flexibilização 

da análise de crédito, 

entre outros – e ao 

Governo Federal e aos 

Governos Estaduais, 

referentes a impostos 

e outros. 

Carta na íntegra: 

(http://portaldovarejo.

com.br/carta-aberta-

-a-sociedade/). 

Para Andrade é im-

portante ter uma voz 

forte perante os go-

vernos para prorro-

gar vencimento de 

impostos, “pois têm 

ainda muitas medidas 

incertas ou que mudam a toda hora”. Já nas 

reuniões online promovidas pela Abiesv com 

seus associados, todos têm dado ideias sobre 

estratégias e compartilhado ações de empresas 

ou entidades e decisões das indústrias. “Será 

um ano de muitas negociações. A tentativa é 

que haja negociação nos pagamentos que temos 

para receber e não a simples suspensão dos 

mesmos, da mesma forma que haja negociações 

nos pagamentos a serem feitos para que sejam 

cumpridos”, diz o presidente da Abiesv. 

Para que a entidade tenha uma ideia geral 

do que está acontecendo no comércio, mesmo 

antes de iniciar essas reuniões online, realizou 

pesquisa junto a seus associados, e já se nota 

uma deterioração do ambiente de negócios. 

“Vamos continuar fazendo pesquisas que nos 

servem de parâmetros para uma atuação mais 

eficaz a cada momento”, conclui Andrade 

(AI/EBC).

 
Segundo Andrade, a ‘carta aberta à sociedade’ 

está entre as iniciativas da Abiesv de se unir a 
demais associações reforçando a representativi-
dade junto aos órgãos governamentais para trazer 
benefícios aos associados. A carta foi assinada 
por associações nacionais que representam 105 
mil lojas em todo o Brasil, mantém 4 milhões 
de empregos diretos, e tem faturamento de 
R$ 192 bilhões. 

“será um 
ano de muitas 

negociações. A 
tentativa é que 

haja negociação 
nos pagamentos 
que temos para 
receber e não a 

simples suspensão 
dos mesmos, da 

mesma forma que 
haja negociações 
nos pagamentos 

a serem feitos 
para que sejam 

cumpridos
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