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Agência coloca nota do Brasil em
perspectiva para rebaixamento
são paulo A agência de clas-
sificação de risco Fitchman-
teveanotadecréditodoBra-
sil, mas alterou sua perspec-
tiva de estável para negativa
nesta terça-feira (5).
Aalteraçãoindicaapossibi-

lidadedeumrebaixamentoe
sedeveaosproblemaseconô-
micosgeradospelapandemia
de coronavírus e ao agrava-
mentoda crise política.
Atualmente a nota do Bra-

sil é BB-, grau de risco seme-
lhanteaodepaísescomoUz-
bequistão eGuatemala.
A nota brasileira estava

comperspectiva estável des-
de 2018, quandoopaís foi re-
baixado pela última vez e fi-
cou três degraus abaixo do
grau de investimento, uma
espécie de selo de qualidade
paraos títulosdadívida, que
oBrasil perdeu em 2015.
AFitchafirmouqueocorte

naperspectiva refleteadete-
rioraçãodasexpectativaseco-

nômicasefiscaisdoBrasil,os
riscos negativos trazidos pe-
la incertezapolítica, alémda
incertezasobreaduraçãoea
intensidade da pandemia de
coronavírus.
Noiníciodeabril,aagência

de classificação de risco S&P
reduziuaperspectivadoBra-
sil de positiva para estável.
Nesta terça, a divulgação

do depoimento do ex-minis-
tro SergioMoro à PF causou
aversãoariscoaofimdopre-
gão. Logo após a veiculação
daíntegradodepoimentope-
laCNNBrasil,aoqualaFolha
também teve acesso, o dólar
foiaR$5,6030,máximadodia.
Odólarperdeuforçanosmi-

nutosfinaisefechouaR$5,59,
alta de 1,17%.
A alta da Bolsa brasileira,

por sua vez, perdeu fôlego
comodepoimento.OIboves-
pa, quechegoua subir quase
3% pela manhã, fechou com
altade0,75%,a79.470pontos.

Trabalhador poderá usar FGTS
como garantia em empréstimo
brasília OConselhoCurador
do FGTS, o fundo bilionário
comrecursosdotrabalhador,
deu aval nesta terça (5) para
quebancospossamantecipar
empréstimosaostrabalhado-
res que optaram pela moda-
lidadede saque-aniversário.
O saldo—enão somente o

valoranualdaretirada—po-
derá ser dado emgarantia, a
exemplodoquejáocorrecom
a restituiçãodo IR.
Criadoporleiem2019,osa-

que-aniversário permite reti-
radasumavezporanodecon-
tasativaseinativas,sempreno
mês de aniversário do titular
daconta, e sóvaleparaquem
optou em não receber parte
do que tem direito em caso
dedemissãosemjustacausa.
Em vez de ficar esperan-

do a data de saque para reti-
rarodinheiro,o trabalhador
poderáusar todoosaldodis-
ponível no FGTS para tomar
empréstimos embancos. JW

-Bernardo Caram, Danielle
Brant e Julia Chaib

brasília Em conflito com o
presidente da Câmara, Ro-
drigoMaia(DEM-RJ),ominis-
troPauloGuedes(Economia)
buscaalternativaparafazeras
propostasdaáreaeconômica
prosperaremnoCongresso.
ParadriblarMaia,ministro

e equipe apostam no presi-
dente do Senado, Davi Alco-
lumbre(DEM-AP),eemcon-
gressistasdocentrão,grupo
quereúnecercade200depu-
tados de partidos como PP,
PL, Republicanos, Solidari-
edade eMDB, entre outros.
Para Guedes, as ideias da

Economia encontramo res-
paldo de Alcolumbre. O se-
nador conduziu a operação
para reverter oque a equipe
econômica considerou uma
bombafiscal criadapelaCâ-
maranopacoteaosestados.
Membros do ministério

também comemoram as ar-
ticulaçõesdocentrãocomo
Planalto, apesar de afirma-
remque rejeitam investidas
do grupo sobre a pasta.
A avaliação é que o movi-

mento de aproximação des-
ses congressistas com o go-
vernopoderetirardeMaiaa
sensação de que aCâmara é
seudomínioe terá apalavra
final sobre todo projeto que
passa pelaCasa.
O conflito entre Guedes e

Maia se acentuou durante a

tramitação do pacote de so-
corro a estados e municípi-
os por causa dapandemia.
A equipe econômica che-

gouaapresentarumconjun-
to inicialdemedidasqueso-
mavaR$88,2bilhões,comre-
passes diretos aos entes, re-
negociaçãoesuspensãodedí-
vidasefacilitaçãodecrédito.
Partedopacotepreviame-

didasdeajustefiscala serem
feitas pelos governos regio-
nais.Textoalternativoarticu-
ladoporMaiaretirouascon-
trapartidas,amplioubenefí-
cios e passou a prever o pa-
gamentodeumacompensa-
ção variável aos entes.
Nosbastidores,Guedespas-

sou a atacar Maia. Ele disse
que o presidente da Câmara
seassociouagovernadorese
congressistasdaoposiçãopa-
raenfraquecerJairBolsonaro.
Apastamontouestratégiade
contra-ataque,comarticula-
ção no Senado e divulgação
de notas técnicas mostran-
do a ampliação do custo das
medidasaoscofrespúblicos.
Umdos documentos dizia

que o texto aprovado na Câ-
mara poderia gerar impac-
to superior aR$ 200bilhões.
Após a divulgação do cálcu-
lo, Maia acusou Guedes de
mentir e espalhar informa-
ções falsas.
Nos últimos dias, Maia e

Guedes chegaram a trocar
mensagens,segundocongres-
sistas aliados do presidente

daCâmara.Mas issonãosig-
nificou,deacordocomdepu-
tados,umatréguadefinitiva.
Aestratégiadapastanoso-

corroaestadosfoibem-suce-
dida. O Senado aceitou uma
contrapropostadogovernoe
alterouopacotedaCâmara.
Onovo texto reduziuo im-

pacto total para R$ 120 bi-
lhões.Apropostaincluiu,ape-
didodeGuedes,umcongela-
mentosalarialdeservidores.
Nesta terça-feira (5), Maia

fezquestãodeevidenciarque
a relação comGuedes ainda
está tensa.Aodefenderoes-
forço da Câmara para apro-
varosocorroaosentes fede-
rados, alfinetouoministro.
“Vimosaformacomoomi-

nistro daEconomia tratou a
Câmara,tratouprincipalmen-
te a minha pessoa, achando
que ataques iriam reduzir a
nossa certeza”, disse.
“Mas achava que aquela

agressãoirianoscolocarnu-
maposiçãode submissão. A
CâmaradosDeputadosnun-
ca será submissa a nenhum
governo,serásemprerespei-
tosaesemprevaitrabalharde
forma independente.”
Passadaavotaçãodosocor-

ro a estados, congressistas
têm à frente a análise de ou-
traspropostasquepodemge-
rarimpactofiscal.Asmedidas
sãocombatidasporGuedes.
Deputadosesenadoresar-

ticulam, por exemplo, um
aumento do valor pago pe-

lo governo a trabalhadores
que tiverem o contrato sus-
penso ou redução de jorna-
da e salário.
Outra medida já aventa-

danoCongressoevistacom
restriçõespeloMinistérioda
Economia é a eventual am-
pliação do número de par-
celas do auxílio emergenci-
al deR$600.
Técnicosdapastaafirmam

que os gastos públicos não
podemserampliados infini-
tamente porque a conta se-
rápagapelasociedadenofu-
turo,sejapordescontroleda
economia,sejacomaumento
dos juros, seja com inflação.
ParaauxiliaresdeGuedes,

Maia também faz acenos à
oposição,outrofatorquedi-
ficulta a relação.
Arelatoriadapropostaque

trata dos cortes de jornadas
esalários foidadaaOrlando
Silva(PcdoB-SP).Odeputado
é crítico a Bolsonaro e alia-
dodopresidentedaCâmara.
TécnicosdaEconomiaafir-

mamqueocomportamento
docentrãopodeserdecisivo
nos próximosmeses.
Paraeles,seaaproximação

dogrupoaoPlanaltosecon-
solidar, o governo ganhará
votosnoCongressoepoderá
reduzira influênciadeMaia.
Apesardaavaliação,mem-

brosdaEconomiafazemres-
salvas ao centrão. Eles afir-
mamque resistema investi-
das do grupo sobre a pasta.

Guedesaposta emAlcolumbre
e centrãoparadriblarMaia
Ministro articula com Senado e vê redução de poder do presidente da Câmara

Fila do auxílio da Caixa viramadrugada
com idosos, doentes e relatos de fome
-Havolene Valinhos

sãopaulo |agora Idosos,do-
entes e trabalhadoresque já
dependem de doações para
comerpassaramamadruga-
dadestaterça(5)emfilapara
receberoauxílioemergenci-
alemumaagênciasdaCaixa
Econômica Federal na peri-
feria de SãoPaulo.
Sem trabalhar há mais de

ummês, opedreiroLuciano
Teixeira da Silva, 40, entrou
nafilaàs21h30desegundaem
São Mateus (zona leste). “Já
tinha vindo às 4h damanhã

na segunda, mas a fila já es-
tavaenorme.Decidi voltar à
noiteeserumdosprimeiros.”
A geladeira vazia explica

a urgência do pedreiro, que
temrecebidodoaçõesdepa-
rentesedesconhecidospara
sobreviver. “Recebicestabá-
sicaeatégás”, dizSilva. “Vou
ganharmedalhadepratapor-
que souo segundodafila.”
Muitos na fila não usavam

máscaras e a distância reco-
mendada(cercade2m)entre
aspessoaseradesrespeitada.
Às 8h, quando o atendi-

mentofoi iniciado,haviacer-

ca de 200 pessoas em linha,
ocupandotodooquarteirão.
Por voltadas8h30, assisten-
tes sociais daprefeitura ten-
taram organizar o distanci-
amento.Mashaviamedode
perderolugarnafila.“Aspes-
soas têmmedodequeoutra
pessoacorteafila”,disseuma
das profissionais.
Afaltadecuidadostornava

ainda maior a preocupação
entreaspessoasque,apesar
de serem do grupo de risco
para a Covid-19, precisaram
encararamadrugadanafila.
Asmática,aauxiliardecozi-

nhadesempregadaCíntiado
Nascimento Fernandes, 36,
chegou às 5h30desta terça.
“Fizdetudoparaevitarvir

aqui,masnãoteve jeito.Não
geravacódigo[desaquepelo
aplicativo Caixa Tem] e não
conseguiatransferirparaou-
trobanco,mesmocomsaldo
noaplicativo”,dizCíntia,que
sacouobenefício às 12h30.
O aposentado Luiz Rosa,

64, guardava lugarparaaes-
posa, Eliúde Rosa, 60, que é
autônoma.“Elaestácomden-
gue,masdisseramqueelate-
riaquevir. Jávimaquiquarta,
quinta, sexta, segunda e ho-
je [terça]. Sempredizempa-
ravoltaramanhã.Éabsurdo.”
A autônoma Marinês Ma-

chado, 42, era a primeira da
fila. Chegou às 21h25 de se-
gunda comumcobertor.
Após 12 horas de espera,

Marinês, que antes da qua-
rentenavendiarefeiçõesem
suacasa,recebeuobenefício.
“Apóstantaesperafinalmen-
te consegui fazer o saque”,
afirmou.
Oajudantedepedreiro Jo-

seveltonSilva,24,viveháqua-
sedoismesescomaajudada
família e doações. “No apli-
cativo diz que o valor caiu.
Tenteiatétransferirparaou-
traconta,masnãoconsegui.”
ACaixaEconômicaFederal

informouquenãohánecessi-
dadedepassaramadrugada
nafilaparareceberoauxílio
e que, em parte das agênci-
as, omovimento cai após as
primeiras horas damanhã.
Opresidente daCaixa, Pe-

dro Guimarães, disse que
quemchegar entre entre 8h
e 14h será atendido. Sugeriu
queaidaàsagênciassejaum
poucomais tarde,poisoho-
ráriodemaiormovimentoé
o início damanhã.

Aglomeraçãona frente de agência daCaixa, emSP, por auxílio emergencial Zanone Fraissat/Folhapress

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO NOROESTE BRASILEIRA
CNPJ 17.340.112/0001-94

PUBLICAÇÃO DE BALANÇO DEZEMBRO 2019
Em atendimento as leis vigentes e demais obrigações acessórias, comunicamos a todos interessados que as
demonstrações contábeis da Instituição Adventista de Educação Noroeste Brasileira (IAENoB), CNPJ
17.340.112/0001-94, tendo sua sede na Rua Ministro João Gonçalves de Araújo, 10. Distrito Industrial. CEP
69.075-840, Manaus, Am, se encontra a disposição no endereço eletrônico: http://ia7.org/contabil

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA / HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as
empresas interessadas em participar do Caderno de Informações

nº SE-004/2020 – ID 2008, realizado para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE CHILLER PARA
SISTEMA DE AR CONDICIONADO. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

SPECTRUM GEO DO BRASIL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA
CNPJ 11.368.070/0001-13

AVISO DE LICENÇA. Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Prorrogação da Licença
para Pesquisa Sísmica - LPS 129/2019 - Processo Ibama nº 02001.004308/2018-87
“Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de Santos - Spectrum Santos 3D”.

João Carlos Correa - Gerente Geral

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA / HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR. FRANCISCO
MORAN, convida as empresas interessadas em participar do Caderno de

Informações nº SE-023/2020 – ID 2007, realizado para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
AUTOCLAVE, TERMODESINFECTORA E SECADORA. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/HOSPITALMUNICIPALDEBARUERIDR. FRANCISCOMORAN,
convida as empresas interessadas em participar do Caderno de Informações

nº SE-024/2020 – ID 2005, realizado para a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOCIRURGIA
C/ INSTRUMENTAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE
TAUBATÉ, convida as empresas interessadas em participar do

Pregão Eletrônico SE nº 005/2020, realizado para a contratação de
empresa especializada em manutenção de autoclave, secadora de traqueia
e lavadora ultrassónica. Para informações e condições de participação
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO E NO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - FETAM/CUT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Federação dos Trabalhadores na Administração e no Serviço Público Municipal do Estado de São
Paulo - FETAM/CUT, com sede na Rua Caetano Pinto n° 575, 3° andar, Bairro do Brás, Cidade de
São Paulo - SP, CEP: 03041-000, devidamente inscrita sob o número de CNPJ: 00.116.530/0001-08
e Registro Sindical nº 46736.006440/2012-19, neste ato representado por seu Presidente, abaixo
nomeado, que no uso de suas atribuições legais e estatutárias nos termos do Artigo 29 c.c o Artigo
51 e seus parágrafos, bem como com o que determinam os Artigos 25, 26 e 48, todos do Estatuto
Social, CONVOCA todos os Sindicatos associados à Federação dos Trabalhadores na Administração
e no Serviço Público Municipal do Estado de São Paulo - FETAM/CUT e em dia com suas obrigações
estatutárias a comparecer a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na data de 23 de
maio de 2020 no Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município
de São Paulo - SINDSEP-SP, situado na Rua da Quitanda n° 162, Centro de São Paulo/SP, CEP
01012-010, às 13h00 em primeira convocação e às 14h00 em segunda e última convocação, esta,
com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prestação de Contas do exercício financeiro do período de 1º de maio de 2019 a 21 de maio de
2020; b) Eleição da Diretoria Executiva e Suplentes, Conselho Fiscal membros efetivos e suplentes
da FETAM/CUT em cumprimento ao Artigo 51 e seus parágrafos do Estatuto da Federação para
o quadriênio relativo ao período de 08 de junho de 2020 a 07 de junho de 2024. Em virtude da
pandemia provocada pelo coronavírus e tendo em vista que, para conter a disseminação da
COVID -19, o Ministério da Saúde recomenda o isolamento social com a permanência das pessoas
em suas residências, não sendo, pois, possível realizar esta assembleia geral extraordinária de
forma integralmente presencial, será realizada também por meio telemático, portanto, com processo
de deliberações presenciais e em plataforma digital (internet). O processo de votação será realizado
presencialmente, cumprindo-se aqui o distanciamento de pessoas na forma da legislação sobre a
COVID-19, bem como será, concomitantemente, realizado de forma telemática. Encerrado o processo
de votação, os votos serão apurados e o resultado será publicado simultaneamente. O link para acesso
ao 10° Congresso e participação no processo de votação obedecendo a ordem dia será enviado a
cada delegada e delegado do 10° Congresso pelo seu e-mail (endereço eletrônico) indicado na sua
inscrição e/ou pelo aplicativo whatsapp de multiplataforma de mensagens instantâneas.

São Paulo -SP, 06 de maio de 2020
Luciano Manoel do Nascimento - CPF 253.995.248-80 - Presidente da FETAM/CUT

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDCONTAS-SP
CNPJ 18.046.329/0001-59

ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÕES ORDINÁRIAS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os servidores do quadro do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tiverem se integrado ao Quadro Social deste Sindicato até a data de publicação
desta Convocação, tanto os inativos quanto os ativos, lotados na Capital e nas Unidades Regionais do Estado de São Paulo,
instaladas nos municípios de Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araras, Araraquara, Bauru, Campinas, Fernandópolis,
Guaratinguetá, Itapeva, Ituverava, Marília, Mogi Guaçu, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São José dos
Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÕES ORDINÁRIAS
que se realizarão no dia 24/06/2020 (quarta-feira) conforme Edital Completo disponível no endereço https://sindcontas-sp.
org/les/editais. A votação ocorrerá em endereço eletrônico na Internet que será oportunamente informado aos associados
do Sindicato com direito a voto através de e-mail, nos termos do Edital. As eleições se regerão pelos Artigos 7º, Inciso IV e
§2º; 8º, Inciso VI; 9º, § 1º; 12, 13, 16 a 19 dos Estatutos do Sindicato com a nalidade de eleger nova Diretoria Executiva e
novo Conselho Fiscal para um mandato regular de 03 (três) anos. Concorrerão somente chapas completas para os cargos de
DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, Tesoureiro, Diretor Jurídico, Diretor de Servidores
Inativos, Diretor de Administração e Diretor de Comunicação; CONSELHO FISCAL: 1º Conselheiro Efetivo, 2º Conselheiro
Efetivo, 3º Conselheiro Efetivo e Suplente. São Paulo, 24 de abril de 2020, Cristiane Waithmann Antonio Trindade, Presidente
(RG 28.216.506-X SSP-SP, CPF 258.481.818-37), Rua Roberto Simonsen, nº 72/78, CEP 01017-020, São Paulo, SP.


