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Apoio político: PP fica com
R$ 54 bi da área da educação

Consumidor de energia não
vai à festa, mas paga a conta

O Governo Bolsonaro acabou de espetar uma conta de
R$ 14 bilhões nos consumidores de energia elétrica para
bancar perdas das empresas do setor durante a pandemia.
Tão ruim como tratar igual os desiguais é tratar desigual
os iguais. O decreto federal consegue a proeza de errar
nos dois sentidos.
Primeiro, ao colocar todos os consumidores no mesmo barco. Os grandes compradores de energia, subsidiados por um mercado mal modelado desde as privatizações, com FHC, e piorado com Dilma, arcarão com
uma parte da benesse estatal. Mas o pequeno consumidor
residencial e comercial pagará igualmente, embora seja
achacado mensalmente com a terceira maior tarifa de
eletricidade do mundo.
Segundo, ao conceder mais um subsídio ao setor
elétrico, o governo privilegia um, enquanto há dezenas de setores que perderam tanto, e muitos que
perderam muito mais, com as medidas para combater
a Covid-19. A celeridade nesse caso contrasta com a
morosidade ou excesso de exigências em relação a
bares e restaurantes, cinemas e teatros, companhias de
aviação e hotéis.
Vejamos a conta que as empresas que atuam no setor
de energia apresentam. A Abraceel, que representa os
comercializadores, aponta para um prejuízo mensal de
R$ 200 milhões para o segmento de comercialização,
que pode chegar a R$ 2 bilhões neste ano, fruto do acionamento, pelos consumidores clientes, das cláusulas
de flexibilidade contratuais, em razão da redução de sua
necessidade energética. Nestas horas, não valem os contratos, nem o capitalismo; socializa-se o prejuízo. Nem
uma palavra sobre os anos de compra de energia abaixo
de R$ 50 e venda acima de R$ 800.

Certificado ianque

A certificação-raiz das autoridades certificadoras do
sistema financeiro brasileiro está sob controle de instituições norte-americanas. Este é um exemplo da fragilidade do país na área cibernética, como consta no
relatório da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado.
O senador Esperidião Amin, que foi relator de um
documento que aponta diagnósticos e proposições sobre segurança cibernética no Brasil (encaminhado no
final do ano passado ao Governo Federal), alertou,
durante o debate virtual “Defesa Cibernética”, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados
(Ieja) nesta segunda-feira, para a importância da soberania do país no controle de sistemas de segurança
cibernética.
Para o fundador e CEO da Apura, Sandro Süffert,
é necessário o entendimento geral de que a segurança
cibernética não é uma atividade-fim, mas sim área meio
de qualquer tipo de atividade. Nesse sentido, além do desenvolvimento de sistemas feitos por empresas brasileiras, tem sido importante também a atuação da academia
brasileira. “Os estudos, os sistemas feitos por universidades brasileiras têm sido fundamentais”, frisou o CEO
da Apura.

Isso a Globo não mostra

Devido ao mercado publicitário retraído, o SBT desistiu de lançar um canal educativo. Mas decreto de Bolsonaro permite às TVs abertas transmitir simultaneamente
mais 3 canais cada. Benesse da TV digital, que entrega
os sinais sem concorrência ou pagamento de milionária
outorga.

Rápidas

Estudantes da Administração podem obter benefícios
da categoria sem precisar sair de casa. O Conselho Regional de Administração do Rio (CRA-RJ) ampliou o
acesso ao aplicativo de autoatendimento, permitindo que
alunos de nível técnico e superior possam obter a Carteira do Estudante da Administração (CEA) digital *** A
Aasp realiza nesta quarta-feira, às 17h, o webinar gratuito
“Síndrome da alienação parental e o isolamento social”.
Inscrições: mla.bs/c588aa96 *** Dudu Godoy (Design
Aegis), Mauro Madruga (Unimed Rio) e Thomaz Naves
(Record TV Rio), falarão, dia 25, sobre “Que caminhos
e rumos vamos seguir a partir de agora?”, dentro do projeto Aprendizado e Experiências, da ABMN (Associação
Brasileira de Marketing de Negócios), em parceria com
o curso de Publicidade e Propaganda do Campus Tijuca,
da Universidade Veiga de Almeida. O evento será transmitido por meio do Canal do Youtube CasaCom Conecta
(youtube.com/channel/UCm3T-SP7n4fciBnYL_IdgzQ),
a partir de 15h.

A luta por pedaços de polpudas verbas públicas em que
se encontram os partidos políticos do chamado Centrão,
o Partido Progressista (PP)
acabou levando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) responsável por um orçamento de R$
54 bilhões. A indicação foi do
senador Ciro (Piauí) Nogueira, que comanda uma rede de
concessionária da Honda. Já
o PL de Valdemar Costa Neto
levou o comando da milionária Diretoria de Ações Educacionais do fundo.

Desde dezembro do ano
passado que o FNDE estava
no comando de Karine Silva
dos Santos, avisada recentemente pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub,
que perderia o cargo.
O aviso foi feito durante uma reunião no início do
mês. Desde então o ministro vinha tentando evitar
que Jair Bolsonaro abrisse
as portas do fundo aos indicados políticos do Centrão.
Mas para conseguir proteção política no Congresso,
Bolsonaro acertou que a pre-

sidência do FNDE ficasse
com o PP de Ciro Nogueira.
A diretoria agora será
comandada por Garigham
Amarante Pinto, assessor do
PL na Câmara e ligado ao
presidente informal da legenda, Valdemar Costa Neto,
condenado a sete anos e dez
meses de reclusão no processo do mensalão. Oficialmente, a legenda é comanda
por José Tadeu Candelária.
O FNDE possui orçamento
de R$ 29,4 bilhões.
A nomeação do advogado foi publicada no Diário

Oficial da União (DOU)
desta segunda-feira. Com o
cargo, da categoria DAS-5,
Garigham receberá um salário de R$ 13.623,39. Apesar
de sempre ter condenado o
que chama de “velha política”, Bolsonaro vem intensificando a cooptação de
partidos do centrão visando
assegurar votações de seu
interesse e para barrar um
eventual processo de impeachment na Câmara. Os
partidos Republicanos e
Progressistas já foram agraciados com cargos.

Demanda por eventos no Rio e em SP cai mais de 80%
Até o momento, 23 estados aderiram ao isolamento
social e entre as restrições,
há a proibição da realização
de eventos, o que impacta
diretamente os profissionais
do ramo, principalmente os
autônomos. Tal impacto é
analisado em um levantamento feito pelo aplicativo
GetNinjas. Segundo a pesquisa, a categoria de eventos é a mais afetada nos
estados do Rio de Janeiro
e São Paulo, registrando
uma queda de 85% desde a
semana do dia 15 de março
até o momento.
A categoria, que engloba
desde churrasqueiros à animadores de festa, começou
com um declínio de 67% em
março e foi decaindo progressivamente até alcançar
os atuais 85%. Além disso, o
levantamento da plataforma
também revela que os serviços de garçons e copeiras,
churrasqueiro, animação de

festas e DJs sofreram queda
de mais de 90% nas duas regiões.
Por outro lado, algumas
categorias apresentaram aumento nos dois estados neste
mesmo período analisado,
como é o caso de moda e
beleza, que cresceu mais de
50% no Rio de Janeiro, e assistência técnica, que registrou um crescimento de 35%
em São Paulo.
Outro estudo, da Accenture, mostra que o setor de
turismo sofreu impacto de
75% em seu faturamento por
conta da cautela dos clientes, que passaram a diminuir
gastos pessoais durante o
isolamento social imposto
para contenção da Covid-19.
Enquanto o turismo liderou a baixa (-75%), seguido
por vestuário (-66%) e bares
e restaurantes (-60%), os supermercados viram seu faturamento crescer em 16%. A
queda total no faturamento

do varejo brasileiro no período, considerando desde
o início de março até 13 de
maio, é de 30,1%.
O estudo também projeto
a recuperação da economia
de forma distinta. Os setores de vestuário, produtos
de beleza, eletrodoméstico,
vendas diretas, serviços de
mobilidade e serviços médicos, hoje em baixa demanda,
deverão se recuperar em um
ritmo mais avançado. Já os
serviços de academias, eventos, turismo, bares e restaurantes, deverão avançar um
ritmo mais lento.
“O que está sendo discutido nesse período de pandemia tende a ser mais digital,
colaborativo e com menos
contatos pessoais. Com isso,
é possível que exista uma
aceleração da tendência de
digitalização dos serviços
bancários e de pagamentos,
assim como está sendo percebido em outras indústrias,

como na implementação
de telemedicina e fortalecimento do Ensino à Distância”, avalia Edlayne Burr,
diretora-executiva e líder de
Estratégia para Pagamentos
da Accenture na América
Latina.
Neste contexto, o setor
de pagamentos precisou
passar por uma revisão de
suas projeções. Antes da
pandemia, operava-se com
a expectativa de crescimento de 24% no volume financeiro transacionado em cartões para 2020. Agora, os
números registram uma retração de 12 a 15% em relação ao ano anterior, com
uma receita potencial não
capturada que pode chegar
a R$ 16 bilhões. No longo prazo, o fator Covid-19
tende a acelerar e consolidar iniciativas de digitalização do dinheiro, como
transações contactless e pagamentos instantâneos.

Maia fala em
adiamento de eleições

Uso indevido
de advogados

sentando Weintraub em uma
ação de danos morais contra
o Brasil 247, no Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP). Seu escritório, Rosenthal Sarfatis Metta, entrou
com a ação em 3 de outubro
de 2019.

nomeado e empossado em
4 de maio, após o ministro
Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), ter anulado a nomeação de Alexandre Ramagem, atual diretor-geral da
Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para o cargo.
Moraes impediu a posse
de Ramagem após o então
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
ter pedido demissão alegando interferência política na
PF por parte do presidente
Jair Bolsonaro, a quem compete nomear o diretor-geral.
Para o MBL, a nomeação
de Rolando de Souza, que
trabalhava com Ramagem na
Abin, foi um meio encontrado pelo governo para burlar
a decisão do Supremo, o que
foi negado pela AdvocaciaGeral da União (AGU) na
ação popular.

O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmou
que, na semana que vem,
deve ser formado um grupo para debater o possível
adiamento das eleições
municipais deste ano por
conta do coronavírus. Autoridades de saúde recomendam que as pessoas
evitem aglomerações para
diminuir a propagação da
Covid-19.
De acordo com informações da rádio CBN, uma das
possibilidade é que as eleições ocorram em dezembro,
para evitar prorrogação de
mandatos de prefeitos e vereadores. “Seria o adiamento
da eleição sem prorrogação
de mandato. É posição quase de unanimidade”, disse o
parlamentar.

Dois assessores do Ministério da Educação (MEC)
atuaram como advogados do
ministro, Abraham Weintraub, em ações de interesse
privado na Justiça. Os advogados Auro Hadano Tanaka
e Victor Sarfatis Metta trabalharam como advogados
de Weintraub em prática que
configura improbidade administrativa , relata a jornalista Natália Portinari em O
Globo.
Os dois atuam em regime
de dedicação integral no Ministério, conforme reconhece a própria assessoria de
WeintraubAuro Tanaka foi
nomeado em 15 de abril de
2019. Victor Metta, em 28
de maio de 2019. O salário
de ambos é de R$ 13,6 mil.
Victor Metta aparece como
um dos advogados repre-

Juiz mantém
diretor da PF

O juiz federal Francisco
Alexandre Ribeiro, da 8ª
Vara Federa Cível de Brasília, negou pedido em ação
popular para que fosse anulada a nomeação do delegado Rolando Alexandre de
Souza como diretor-geral da
Polícia Federal. A suspensão
da nomeação havia sido pedida pelo advogado Rubens
Alberto Gatti Nunes, que coordena o grupo Movimento
Brasil Livre (MBL).
Rolando de Souza foi

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JOÃO FIUZA PEQUENO BARBOSA, CPF 111.039.607-41. DECLARA,
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na LECCA
DISTRIBUIBORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita
no CNPJ/ MF sob o nº 07.138.049/0001-54, com sede na Rua do CARMO, nº 8,
11º andar – parte, Centro/RJ. ESCLARECE que eventuais objeções à presente
declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no
endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

