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Sem aumento real do mínimo,
economia perde R$ 10,5 bi
Mesmo com reajuste
de R$ 6, trabalhador
recebe R$ 220 a
menos por ano
O salário mínimo deveria ficar
em R$ 1.061 ou R$ 1.062 se fosse
mantida a lei que garantia aumentos reais, iniciada na década passada e renovada em 2015. A fórmula,
que garantia a reposição da inflação
mais um aumento real correspondente à elevação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes,
foi extinta pelo atual governo.
Se a regra valesse, o trabalhador
receberia R$ 16 ou R$ 17 a mais
por mês, ou cerca de R$ 220 de
acréscimo em relação ao salário
mínimo definido pelo Ministério
da Economia. Nesta terça-feira, foi
reposta a inflação, com o piso ficando em R$ 1.045.
Em 31 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro editou medida
provisória fixando o salário mínimo em R$ 1.039, acreditando que a
inflação ficaria em 4,1%. No entanto, o INPC fechou 2019 em 4,48%.
Para não ficar com a imagem de
que reduzira o piso salarial, Bolsonaro conseguiu da equipe econômi-

Delator acusa
Pezão de receber
R$ 40 milhões
em propinas

O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi
nesta terça-feira à 7ª Vara Federal Criminal onde seria ouvido na
condição de réu pelo juiz Marcelo
Bretas. O interrogatório se daria no
âmbito da ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF) a
partir das investigações realizadas
pela Operação Boca de Lobo, um
dos desdobramentos da Operação
Lava-Jato no Rio de Janeiro. O depoimento, no entanto, foi adiado.
O magistrado ouviu apenas Sérgio de Castro Oliveira, em interrogatório que durou cerca de uma
hora. Serjão, como é conhecido, é
apontado como operador financeiro dos esquemas de corrupção denunciados. Ele também é réu, assim
como Pezão. Inicialmente seu depoimento não estava previsto para
terça-feira, mas foi colhido em função de sua adesão a um acordo de
delação premiada. Pelas regras do
processo, delatores devem ser interrogados antes dos demais réus.
O adiamento do depoimento de
Pezão e de outros dois réus que estavam agendados para esta terça ocorreu por decisão de Bretas. O juiz
considerou prudente dar tempo às
defesas para analisar o depoimento
de Serjão, uma vez que ele é delator.
De acordo com o MPF, Pezão foi
um dos beneficiários dos esquemas
de corrupção liderados por Sérgio
Cabral e teria recebido cerca de
R$ 40 milhões em proprinas. Em
seu depoimento, Serjão afirmou
que entregava mensalmente ao exgovernador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão, valores que poderiam chegar até R$150 mil.
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ca um acréscimo de R$ 6, repondo,
ao menos, a inflação. A medida vai
representar R$ 2,13 bilhões aos cofres públicos este ano.
O diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, em comentário
na Rádio Brasil Atual, explica que
o fim do aumento real gera uma
perda na massa salarial por ano,
que chegaria a R$ 14 bilhões antes
do acerto feito nesta terça. Mesmo
com o acréscimo de R$ 6, o bolo
dos salários perde pouco mais de
R$ 10,5 bilhões.
De acordo com o Dieese, pelo
menos 48 milhões de trabalhadores
têm a remuneração referenciada no
salário mínimo. “O governo está
tirando da economia quase metade daquilo que se propôs a colocar
com a liberação do Fundo de Garantia”, compara Clemente.
“O crescimento contribuiria positivamente para melhorar as condições de vida das pessoas, porque
um salário mínimo com maior poder de compra significa maior capacidade do trabalhador e da trabalhadora financiar seu orçamento,
e a economia também ganha. Ganham as empresas, porque vendem
mais, ganha o governo, porque a
economia girando mais, gera mais
tributos e a arrecadação cresce. Ou
seja, todos ganham”, afirma o diretor técnico.

Ganz Lúcio: governo tira quase metade do que se propôs
a colocar ao liberar FGTS

Iedi vê reação incompleta nos serviços
O volume de serviços no país
caiu 0,1% em novembro de 2019 na
comparação com o mês anterior. A
pequena queda veio depois de uma
alta acumulada de 2,2% nos meses de setembro e outubro, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços
(PMS), divulgada nesta terça-feira
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com novembro de 2018, no entanto, o volume
cresceu 1,8%. Também houve altas
de 0,9% no acumulado de janeiro a
novembro de 2019 e no acumulado
de 12 meses.
Na passagem de outubro para
novembro, três das cinco atividades
do setor de serviços tiveram queda
no volume: transportes, serviços

auxiliares aos transportes e correio
(-0,7%), serviços prestados às famílias (-1,5%) e serviços de informação e comunicação (-0,4%). Por
outro lado, duas atividades tiveram
alta: outros serviços (1,7%) e serviços profissionais, administrativos e
complementares (0,1%).
Em relação à receita nominal,
os serviços tiveram queda de 0,5%
na comparação com outubro. Na
comparação com novembro do ano
anterior foi observada uma alta de
5%. Já nos acumulados de janeiro
a novembro de 2019 e de 12 meses,
foram registradas altas de 4,4%.
Para o Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (Iedi),
em novembro de 2019, o setor de
serviços não se saiu tão mal quanto

a indústria, mas também não obteve nenhum progresso. “Ou seja, o
ano passado trouxe expansão para
o setor de serviços, mas em um ritmo muito fraco. Ainda que existam
outras causas, muito disso se deve
ao segmento de transportes, que
representa algo como 1/3 do setor
como um todo, e que chegou a recuar 2,6% no período de janeiro a
novembro. Trata-se, então, de uma
reação fraca porque é incompleta”.
Ainda de acordo com o Iedi, este
entrave à recuperação dos serviços
não existiria, ou ao menos seria menos importante, se a indústria, que
é grande demandante de serviços
de transporte, não tivesse incorrido
em um período recessivo no ano
passado.

Irlanda dissolve Parlamento e convoca eleições antecipadas
O presidente irlandês, Michael Daniel Higgins, dissolveu esta
terça-feira o Parlamento e convocou eleições legislativas antecipadas para 8 de fevereiro, a pedido do
primeiro-ministro, Leo Varadkar.
“Temos um acordo para o Brexit
que garante que não vai haver fronteiras físicas, os direitos dos cidadãos vão ser protegidos e a Área de
Circulação Comum [anglo-irlandesa] vai permanecer em vigor. A Assembleia e o Executivo da Irlanda
do Norte reuniram-se novamente”,
explicou Varadkar, num discurso,
antes de se deslocar ao palácio presidencial.
No entanto, lembrou que o processo de saída do Reino Unido da
União Europeia não está resolvido,
pois falta um acordo de comércio

livre entre a UE, incluindo a Irlanda, e o Reino Unido, “que proteja
empregos, empresas, comunidades
rurais e economia”.
Políticas para as áreas da saúde,
habitação, ambiente e reforma fiscal dependem dessas negociações,
que o governo britânico quer concluir até ao final do ano, disse Varadkar. “Há uma janela de oportunidade para a realização de eleições
nacionais e a formação de um novo
governo antes da próxima reunião
do Conselho Europeu, em março,
com um mandato forte para se concentrar nessas negociações no verão e no outono”.
O primeiro-ministro deslocouse depois ao palácio presidencial,
Áras an Uachtaráin, onde, juntamente com Higgins, formalizou a

dissolução do parlamento irlandês
(Dáil), iniciando um período máximo de 30 dias para a realização das
eleições legislativas.
Ainda nesta terça, o primeiroministro britânico, Boris Johnson,
rejeitou formalmente o pedido do
governo escocês para a realização
de um novo referendo, em 2020,
sobre a independência da Escócia.
Em uma carta dirigida à chefe
do governo autônomo, Nicola Sturgeon, divulgada na própria terçafeira, Johnson lembrou que ela e o
antecessor, Alex Salmond, prometeram que o referendo de 2014 seria
uma oportunidade “única no espaço de uma geração”. Na consulta
pública realizada há cinco anos,
55% dos eleitores votaram contra a
independência.

País perde R$ 17
bi por ano
em impostos
sobre bebidas
O Brasil perdeu, em média,
R$ 17 bilhões ao ano em arrecadação de impostos em 2017
e 2018 depois que o Governo
Temer retirou a obrigatoriedade de uso de selos holográficos
pelas indústrias de bebidas frias
(cervejas e refrigerantes) e permitiu que fizessem uma autodeclaração de quanto produziam
e quanto vendiam, denuncia o
presidente do Sindicato Nacional dos Moedeiros (SNM), Aluízio Júnior.
Em 2017, o governo acabou
com a obrigatoriedade dos selos
holográficos, emitidos pela Casa
da Moeda, e usados por fabricantes como a Coca-Cola, Ambev,
Itaipava e Petrópolis. O serviço
que controlava a produção dos
envasadores dessas bebidas representava, naquele ano, 60%
do faturamento bruto da Casa da
Moeda, informa Aluízio Júnior
em entrevista ao site da Central
Única dos Trabalhadores (CUT).
Segundo o presidente do
SNM, o governo retirou R$ 1,4
bilhão do faturamento da Casa
da Moeda, fazendo com que,
após 320 anos de existência, a
estatal desse um prejuízo, segundo ele, parte do desmonte
da instituição.
A Casa da Moeda chegou
a possuir 3 mil trabalhadores
em 2014, mas após demissões,
está com 2 mil. O processo teve
início em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff. Primeiro, com mudanças na Desvinculação da Receita da União
(DRU), o governo passou a reter 30% do valor dos serviços
prestados pela Casa da Moeda,
alegando que eram impostos,
reduzindo a receita da estatal
em mais R$ 534 milhões. Ainda assim, naquele ano, obteve
lucro de R$ 60 milhões.
No mesmo ano, Temer quebrou a exclusividade da Casa da
Moeda na produção de cédulas
e moedas. Em 2017, além do
fim do selo holográfico, o então
presidente vetou um artigo da lei
que instituía a estatal como responsável pela produção do documento único na forma física.
“O prejuízo é fabricado pelo
próprio dono da empresa, que é
o governo, que retira seus serviços com vistas a sua substituição
por uma empresa estrangeira e
justificar a sua privatização”,
protesta Aluízio Júnior.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,1335

Dólar Turismo

R$ 4,2770

Euro

R$ 4,5997
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio
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IPCA-E
RJ (dez.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,15%
1,32%

Iuan

R$ 0,5988

Ouro (gr)

R$ 214,24

Selic
Hot Money

4,50%
0,85% a.m.
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Constituições autoritárias
As constituições deveriam representar os anseios,
as aspirações que um povo
demonstra em momentos
históricos e estarem moldadas pela cultura daquela sociedade. No entanto,
mais comumente, retratam
uma perspectiva político
filosófica das elites e de outros influentes poderes que
dominam a nação e impõem
seus objetivos à sociedade
que será vítima daqueles
enunciados.
Esta condição acaba por
afastar as denominadas
“constituições democráticas”, algumas vezes mais
do que as autoritárias, do
que podemos elencar como
os objetivos permanentes
da nação: a soberania decisória, a construção da sociedade integradora e justa e a
paz.
O Brasil República teve
seis constituições (1891,
1934, 1937, 1946, 1967
e 1988). Destas, três são
consideradas fruto do autoritarismo reinante no país
à época de suas promulgações.
Na verdade, a alcunha
autoritária tem muito do
epíteto ditador, que nem
sempre é usado para designar governantes que
não foram escolhidos pelo
povo, mas para aqueles que
contestam a dominação colonial, as imposições das
potências imperialistas ou
sistemas opressores estrangeiros.
Vejamos, como exemplo,
que denominam ditadura
o Governo da Venezuela,
eleito, reeleito, com programa de governo aprovado em plebiscito, onde nem
censura à imprensa existe.
No entanto, isso não ocorre
com o regime totalitário da
Arábia Saudita, onde não
há parlamento nem partidos
políticos, e que assassinam,
no exterior, quem, mesmo
da elite dirigente, ousa contestar o rei e seu séquito.
Porém, sendo o governo fiel aliado dos Estados
Unidos da América (EUA),
nunca é apresentado como a
ditadura saudita. Mas o presidente da Venezuela, sempre escolhido em eleições,
que tem acompanhamento
e auditagem internacional,
é chamado ditador.
Assim, ao denominarmos
autoritárias as constituições
de 1934, 1937 e 1967, não
o fazemos por concordar
com o apodo, mas para demonstrar que nem sempre
são aquelas que têm origem
em manifestações eleitorais
as que melhor defendem o
país e os interesses dos humildes, dos despossuídos,
dos brasileiros invisíveis,
aqueles que mais precisam
da ação protetora do Estado.
Marcello Cerqueira (A
Constituição na História –

origem & reforma, Editora
Revan, RJ, 1993), criticando os textos nascidos sob o
regime franquista, na Espanha, afirma que “carecem
das características liberais
mínimas de que precisa
uma Constituição para merecer esse nome, ainda que
sua eficácia tenha sido garantida durante 40 anos pelo
uso da força”.

Nem sempre as
que têm origem
eleitorais
são as que
melhor defendem
o país
Mais seriam “características liberais”, como também analisam Jordi Solé
Tura e Eliseo Aja (Constituiciones y períodos constituyentes em España – 18081936, Siglo Veinteuno de
España Editores, Madrid,
1988, 14ª ed.), a força de
uma Constituição, sendo
que estas poderiam ser mistificadas e deturpadas pelas
comunicações de massa, ou
esta força residiria na intransigente defesa do território e da população que ele
abriga?
A Constituição de 1934
teve origem na Comissão
criada por Getúlio Vargas,
em 1932, para apresentar o
projeto a ser submetido à
Constituinte, que seria eleita em 1933. Integravam-na
grandes nomes da política e
do direito, como Afrânio de
Mello Franco, Assis Brasil,
João Mangabeira, Agenor
de Roure, Oswaldo Aranha,
Themístocles
Cavalcanti, Oliveira Vianna, Góes
Monteiro, Arthur Ribeiro,
José Américo, Prudente de
Moraes e Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada. Reunidos no prédio do Ministério
das Relações Exteriores,
ficou conhecida como Comissão do Itamaraty.
O anteprojeto desta Comissão, como relata Pedro
Calmon, em sua História do
Brasil (A República e o Desenvolvimento Nacional),
continha linhas revolucionárias, não aproveitadas
pela futura Constituinte,
que ao progressismo da Comissão preferiu prender-se
ao republicanismo tradicional, às pressões da poderosa
elite agrária, que via no federalismo brasileiro a perpetuação de seu poder, além
da influência, já forte, dos
EUA no Brasil.
Triste e curioso, a um só
tempo, é verificar que pensadores brasileiros como
Marcello Cerqueira, na obra
citada, também o autor que
mais comentou nossas le-

apenas cinco anos antes, a
administração pública brasileira restringia-se a oito
ministérios: das Relações
Exteriores, dois militares
(Marinha e Guerra), o da
Justiça e Negócios Interiores, cuidando da política e
da polícia, e da Fazenda, da
Agricultura e da Viação e
Obras Públicas.
Era este modelo liberal
que a Comissão propunha
substituir por um que de
fato dotasse o Estado da
musculatura necessária para
regular e coordenar a Nação, tornando-a soberana..
Certamente
algumas
propostas como da eleição indireta podem ferir
os pruridos democráticos,
mas se observarem bem,
as comunicações de massa,
a partir da II Grande Guerra, transformaram o mundo
numa “aldeia global”, onde
a posse ou controle das comunicações, mais do que
qualquer outra ingerência,
conduzirá as eleições, as
preferências e as certezas
das pessoas.
Igualmente
importante era a mudança proposta
para o Poder Judiciário.
Havia, na Constituição de
1891, o sistema da Justiça
Federal e da Justiça Estadual, podendo os juízes terem
atuação política partidária,
o que dava força ao coronelismo, à agricultura exportadora.
Sobre a Dualidade da
Justiça, federal e estadual,
escreve o jurista e político
baiano Aliomar Baleeiro
(1905-1972) analisando a
Constituição de 1891: instituindo “a Justiça Federal, ao
lado da estadual e também o
Supremo Tribunal Federal.
Destes e dos Juízes Federais
– ditos “seccionais” – compunha-se a Justiça Federal,
embora a lei pudesse criar
outros Tribunais da União.
Mas ela não os criou, e os
juízes e Tribunais Federais
julgariam as causas fundadas na Constituição, as de
interesse da União; os crimes políticos e os contra a
União (moeda falsa, contrabando etc.); causas entre
um Estado e cidadão de outro; as de Direito Marítimo;
as de estrangeiro fundadas
em contrato com a união ou
em tratados internacionais.
Havia garantia constitucional da vitaliciedade, salvo
sentença condenatória, e irredutibilidade de vencimentos. Foi abolida a suspensão
de Juízes que, no Império,
o executivo podia fazer por
ato do Imperador” (disponível em www2.senado.
leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137570/Constituicoes_Brasileiras_v2_1891.
pdf?sequence=5).
A proposta da Comissão
da unidade, de um Judiciário Federal, perdeu para
a dualidade em vigor. A

gislações, o alagoano Francisco Cavalcanti Pontes de
Miranda, Fernando Whitaker da Cunha, entre tantos
outros, lamentam “ineditismos” do projeto da Comissão do Itamaraty, como se
o Brasil não se constituísse
de uma sociedade própria,
com território e população
únicos, que Darcy Ribeiro
chamará da Roma Tropical.
E, mesmo assim, como
transcrevo de Cerqueira,
“a Constituição teve suas
fontes diretas na anterior
de 1891, no corporativismo
fascista, na Constituição da
Espanha (1931), da Áustria
(1920) e na Constituição de
Weimar de 1919, (e) que
não teria sido indiferente às
prescrições de caráter social
da Constituição mexicana
de 1917 e naturalmente da
soviética de 1918”. Não
comenta aquele autor, contudo, a influência castilhistas (positivismo gaúcho) e
tenentista, certamente mais
determinantes que essas outras influências exógenas,
elaboradas em circunstâncias distintas das brasileiras.
Vamos assinalar algumas
propostas da Comissão, retiradas da análise minuciosa de Ronaldo Poletti (A
Constituição de 1934, Centro de Ensino à Distância,
Brasília, 1987):
– Adotava a eleição indireta para presidente da
República, um Conselho
Supremo, estabelecia amplas garantias sociais, preconizava a socialização de
empresas, a adjudicação
aos posseiros da terra produtiva, desde que ocupada por cinco anos, tornava
impenhorável a propriedade domiciliar, restringia o
direito de herança à linha
direta ou entre cônjuges,
cuidava da liberdade sindical, tratava da expropriação
do latifúndio, da assistência
aos pobres, do salário mínimo e criava o mandado de
segurança.

Os padrões de
soberania e
cidadania foram
fixados na
Constituição
de 1937
– Instituía normas sobre
orçamento e administração
financeira, cuidava da defesa nacional e das fronteiras terrestres, para as quais
criava territórios, quando
não possuíssem densidade
demográfica. Punha a família sobre a proteção do Estado e prescrevia normas para
o ensino e para cultura.
Pense o caro leitor que,

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

novidade ficou com a criação das Justiças Eleitoral e
Militar. Também, e pela primeira vez em nossa história, a Constituição de 1934
assegurava “a propriedade
das marcas de indústria e
comércio e a exclusividade
do uso do nome comercial”.
Pode-se dizer que, com o
Projeto da Comissão do Itamaraty, mesmo parcialmente acolhido pela Assembleia
Constituinte, foi o momento que o Estado Nacional
Brasileiro começa a existir.
Era avanço demasiado, não
apenas para as elites agropecuárias brasileiras, mas,
principalmente, para nossos colonizadores, à época
ainda a Inglaterra e, já crescendo, a presença estadunidense.

Redemocratização
em bases
antinacionais
cumpriu a
principal meta
do golpe de 64
Porém fixaram-se os nossos padrões de soberania e
cidadania na Constituição
de 1937. Escreve Walter
Costa Porto (Constituições Brasileiras Volume IV
1937, Senado Federal, Brasília, 2012, 3ª edição) que
“um aspecto que diferencia
a Carta de 1937 é que, sendo a segunda Constituição
outorgada do Brasil, foi, no
entanto, a que mais largo
espaço abriu às práticas plebiscitárias”.
Araujo Castro (A Constituição de 1937, Livraria
Editora Freitas Bastos, RJ,
1941, 2ª edição) resume:
“Os Estados são autônomos, mas a soberania reside
unicamente na União”.
A Constituição de 1937
foi autoritária na medida
em que construía e estabelecia a autoridade do Estado, enquanto representante
político-institucional
da
Nação para governar o país.
Evidentemente se chocou
com interesses particularistas, alheios à Pátria, defensores do liberalismo oligárquico-federalista da Carta
de 1891.
Como afirmou Azevedo
Amaral (A. Amaral, O Estado Autoritário e a Realidade Nacional, José Olympio
Editora, RJ, 1938): “Pela
primeira vez foi feita uma
tentativa de organizar a
nação em linhas traçadas
de acordo com um critério
realístico e em obediência
a um pensamento de dar
ao Brasil uma constituição
brasileira”.
A autoritária Constituição de 1937 não invocou o
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nome de Deus, como o fizera a de 1934 e o farão as
“democráticas” de 1946 e
1988, para um Estado que
se diz laico e não discriminador por questões de fé religiosa.
É curioso o preâmbulo
publicado no Diário Oficial
de 19/11/1937. Reconhece “fatores de desordem,
resultantes da crescente
agravação dos dissídios
partidários, que uma notória propaganda demagógica
procurar desnaturar em luta
de classes”, assinala “o estado de apreensão criado no
país pela infiltração comunista” e assegura “o apoio
das forças armadas”.
Dedica seus 37 primeiros artigos à Organização
Nacional, no que supera as
anteriores republicanas, e
denota a importância que,
pela primeira vez, se dará à
estruturação organizacional
do Estado Nacional.
A Constituição de 1967,
elaborada quando o lema
governamental foi Segurança e Desenvolvimento, dispõe (artigo 86) que
“toda pessoa, natural ou
jurídica, é responsável pela
segurança nacional, nos limites definidos em lei”. E,
coerentemente, subordina
a propriedade fundiária, as
construções de vias e instalações para transporte e
a explorações industriais à
segurança nacional.
Todas estas três Constituições tiveram em torno de
200 artigos, mas não cabe o
epíteto de prolixo aos constituintes de 1946 e 1988.
Eles precisaram atender às
pressões
estadunidenses
e dos capitais neoliberais,
sem descuidar de seus futuros políticos.
Concluindo, o jovem
cientista político Felipe
Quintas apresenta ao debate uma hipótese de trabalho
muito perspicaz: o golpe de
1964, ao aniquilar as forças
nacional-trabalhistas, originárias da Era Vargas, e permitir a penetração estadunidense nos mais diversos
setores do país, com ênfase
no financeiro, preparou o
Brasil para ser o Estado neoliberal que temos hoje.
A redemocratização em
bases antinacionais foi o
cumprimento da principal
meta do golpe de 64. Governo e oposição, direita
liberal e a esquerda identitária, os mais de 30 partidos
políticos atuais, todos são
sócios e agenciadores locais
da recolonização brasileira
pelos comandos financeiros
anglo-estadunidenses. Este
tema, que tem a comprovação na Constituição de 1988
e todas as emendas que ela
permitiu, merece cuidadosa
análise.

 Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.
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PIB em 2,40% para este ano
Governo eleva
projeção mas
ressalva que não
será imediata

Os militares estão
onde sempre estiveram
O período do regime militar brasileiro que teve Ernesto Geisel na Presidência “deixa muitos analistas confundidos quando o comparam com o ultraliberalismo do
atual governo ‘paramilitar’ instalado no Brasil em 2018”,
comenta o professor José Luís Fiori, da UFRJ.
“Na verdade – excluída a ‘excrecência bolsonarista’ –
os militares brasileiros seguem no mesmo lugar, ocupando a mesma posição que ocuparam nos golpes de 1954
e de 1964: aliados com as mesmas forças conservadoras
e com a extrema-direita religiosa, e alinhados de forma
incondicional e subalterna com os Estados Unidos”,
prossegue Fiori no artigo “A esquerda, os militares e o
imperialismo”, publicado no site Outras Palavras.
“E é por isto exatamente que não representa nenhum
constrangimento para eles o fato de terem sido ‘nacionaldesenvolvimentistas’ na segunda metade do século XX
e serem agora ‘nacional-ultraliberalistas’ neste início
do século XXI. Acreditam que, uma vez mais, seu alinhamento automático com os Estados Unidos lhes garantirá o mesmo sucesso econômico que tiveram durante a
Guerra Fria, só que agora através de mercados desregulados, desestatizados e desnacionalizados.”
“O que os atuais militares brasileiros ainda não perceberam, entretanto, é que a estratégia de desenvolvimento
ultraliberal esgotou-se em todo mundo, e em particular no
caso dos Estados e economias nacionais de maior extensão e complexidade, como o Brasil. E que os Estados Unidos já não estão em condições nem querem assumir a responsabilidade pela criação de um novo tipo de dominium
canadense ao sul do continente americano”, finaliza Fiori.
Um leitor comenta, com certo exagero, que aos militares interessa manter seus soldos, na ativa e na reserva,
sem se arriscar. “Nacionalismo da boa para fora.”

Me engana que eu gosto
A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping
(Alshop), que reúne as principais lojas-âncora, se envolveu em polêmica no início do ano ao divulgar um aumento de vendas contestado pelos donos de lojas menor.
Quem estava com a razão só poderá se saber quando os
próprios shoppings divulgarem dados; melhor ainda,
quando sair a Pesquisa Mensal do Comércio de dezembro do IBGE.
Se os números da Alshop sobre vendas merecem o direito à dúvida, a nota que a entidade divulgou sobre as
liquidações de verão com “descontos que podem variar
de 60% a 70%” só tem um destino: pasta de fake news.

Precedentes
A chefe da equipe econômica do Santander, Ana Paula
Vescovi, admite que a economia começa o ano em ritmo
lento. Apesar de afirmar que o crescimento deve se acelerar no decorrer de 2020, Ana Paula se arrisca a ter o
mesmo destino de Zeina Latif, cuja sinceridade desagradou a membros do governo.
Uma polêmica análise divulgada pelo banco espanhol
às vésperas da eleição presidencial de 2014 provocou
reações da equipe da presidente Dilma. Um analista foi
demitido. Na ocasião, o texto citava três fatores negativos: inflação alta, baixo crescimento e déficit em contacorrente. A primeira não se repete agora, mas a economia
piorou, e o déficit em 2019 foi o pior de todos os tempos.

Na ponta
Os inventores da IBM alcançaram um recorde de
9.262 patentes nos Estados Unidos em 2019, recorde
entre as concedidas a uma empresa norte-americana.
A companhia lidera o ranking de patentes pelo 27º ano
consecutivo. Em 2019, a IBM foi a número 1 em áreaschave de tecnologia, como IA, blockchain, computação
em nuvem, computação quântica e segurança.

Senzala
Ao não renovar a dedução no Imposto de Renda do
gasto com empregado doméstico, o governo atinge a
classe média e reduz a assinatura da carteira dos trabalhadores. Em 2016, 1/3 das domésticas tinha emprego formal; o contingente encolheu dois anos depois, atingindo
28,6%.

Rápidas
Neste sábado, o Caxias Shopping, em parceria com
o projeto Apaixonados por Quatro Patas, promoverá
a primeira edição de 2020 da campanha solidária de
adoção e vacinação de cães e gatos do projeto Busucão,
das 10h às 16h *** O Carioca Shopping anuncia o Gincana Kids, para atividades nas férias, até 20 de fevereiro
*** Neste sábado, o Grupo Rio Eco Trilhas da agência
Rio Eco Esporte levará interessados em conhecer a Pedra
do Pontal. No domingo, o grupo seguirá para as cachoeiras de Vargem Grande. Informações: (21) 99742-9191.

O governo aumentou a
projeção para o crescimento da economia para 2019 e
2020. A estimativa do Produto Interno Bruto de 2019
foi revisada de 0,90% para
1,12%. Para 2020, a previsão
é que o PIB tenha expansão
de 2,40%, ante a previsão de
2,32%. As estimativas estão
no Boletim Macrofiscal, da
Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da
Economia, divulgado nesta
terça-feira. Para o governo
a retomada de produtividade
pode não ser imediata, mas
está garantida.
Para justificar a mudança
de estimativa positiva o governo leva em conta a liberação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS)
para estimular o consumo.
Também está sendo considerado o crescimento na criação de empregos, sem levar
em conta o recorde visto na
informalidade (empregado
sem carteira assinada) e a
liberação do crédito responsável pelo crescimento do

endividamento.
Mas de acordo com o
Ministério da Economia,
os indicadores de atividade
têm apresentado resultados
acima da expectativa de
mercado, especialmente nos
setores de serviços, comércio e construção civil, o que
explica as revisões para cima
das projeções para o crescimento econômico. A liberação de recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) também foi
fundamental para estimular
a economia.
“No segundo semestre de
2019, uma parcela fundamental da retomada do crescimento veio dos estímulos
dados pela liberação de recursos do FGTS, que deve se
estender ao longo do primeiro trimestre de 2020. Além
disso, a criação do saqueaniversário tem o potencial
de mudar as perspectivas nos
mercados de trabalho e crédito, impulsionando a economia nos próximos anos”,
diz o boletim.
O Ministério da Economia destaca ainda que há
um crescimento na criação
de empregos formais, o que,
historicamente, leva a uma
aceleração na previsão de
crescimento do PIB. “O emprego formal tem apresentado aceleração nos últimos

meses, dando sinais de aquecimento da economia, o que
é fundamental para a atividade, uma vez que a produtividade no setor formal é maior
que a do setor informal.”
De acordo com a pasta,
uma das fontes importantes para o aumento da atividade e da produtividade
foi a expansão consistente
do crédito livre (em que os
bancos têm autonomia para
emprestar o dinheiro captado no mercado e para definir
as taxas de juros) às famílias
e às empresas, que é alocado para investimentos com
maior retorno.
A substituição do crédito
direcionado (empréstimos
com regras definidas pelo
governo, destinados, basicamente, aos setores habitacional, rural e de infraestrutura)
pelo crédito livre, segundo
o ministério, também contribui para a redução efetiva
dos juros de equilíbrio, mais
participação social no sistema financeiro e está em linha com a política liberal do
governo.
“A redução das taxas de
juros deve começar a apresentar efeitos na atividade no
primeiro semestre de 2020,
especialmente a partir do
segundo trimestre. A aprovação da Nova Previdência e
as demais medidas de ajus-

te fiscal contribuíram para a
redução substancial do risco
país, levando à redução dos
juros reais de equilíbrio,
possibilitada pelas expectativas de inflação ancoradas e
cadentes”, diz o boletim.
“As medidas estruturais
de ajuste fiscal, redução de
direcionamento de crédito, eliminação de custos e
cunhas ao setor privado e no
mercado de trabalho produzirão efeitos permanentes na
produtividade e na renda do
país.”
O boletim divulgado nesta terça-feira também traz a
previsão para a inflação de
2019, calculada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que
subiu de 3,26% para 4,14%.
“O principal responsável
pela forte alteração foi o
subgrupo ‘alimentação no
domicílio’, impactada sobretudo pela pressão sobre o
preço de carnes. A elevação
do preço da carne brasileira
se deve ao forte aumento de
demanda chinesa, que busca
suprir as perdas da produção interna, resultantes de
gripe suína”, diz o boletim.
Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) confirmou a elevação da inflação,
que fechou o ano de 2019 em
4,31%.

PEC dos fundos públicos deve ser aprovado ainda nesse semestre
O governo prevê a aprovação ainda no primeiro semestre da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
Emergencial e da PEC dos
fundos públicos, disse nesta
terça-feira o secretário especial de Fazenda, Waldery
Rodrigues. Em coletiva de
imprensa, ele afirmou que
o déficit primário de 2019
ficará próximo de R$ 70 bilhões, com estabilidade para
a dívida bruta.
Para 2020, ele destacou
que a dívida bruta como proporção do Produto Interno
Bruto (PIB) não ultrapassará
80%, flutuando com pequenas elevações e reduções ao
longo dos meses. Segundo
Waldery, o resultado primário necessário para estabilizar a dívida bruta/PIB é bem
menor do que o calculado
anteriormente, tendo caído

“praticamente pela metade”.
“Se o valor era de 2% em
superávit primário, esse número já ficou bem melhor”,
afirmou.
Conforme a Reuters, o
secretário ressaltou que o
governo deve seguir focado
em seus esforços de ajuste
fiscal, uma vez que o endividamento médio de países
com perfil similar ao do Brasil é mais baixo, da ordem de
50% do PIB.
A Proposta de Emenda à
Constituição Emergencial é
parte de um pacote de emendas constitucionais sugerido
pelo atual Ministro da Economia, Paulo Guedes, para
reequilibrar as finanças do
Estado. Este pacote chama-se
Plano Mais Brasil e é formado
pela PEC do Pacto Federativo
e a PEC dos Fundos Públicos.
Em termos gerais, o Plano

Mais Brasil pretende reduzir
gastos públicos e facilitar a
gestão do orçamento estatal,
adotando medidas como a
redução salarial de servidores, suspensão de concursos
e até mesmo a extinção de
municípios incapazes de se
sustentar financeiramente.
Conforme o site Politize,
a PEC Emergencial não é
nada mais que uma Proposta
de Emenda à Constituição.
Carrega, portanto, todas as
suas características: pretende alterar o texto constitucional, deve ser aprovada
em dois turnos nas duas casas legislativas (Câmara dos
Deputados e Senado Federal) por pelos menos 3/5 de
seus membros. A PEC Emergencial (PEC 186/2019) foi
apresentada ao Senado Federal por Paulo Guedes em
05 de novembro de 2019, e o

Governo espera que ela seja
aprovada ainda este ano.
Fundo
De acordo com a PEC, o
patrimônio acumulado em
cada fundo será transferido
para o ente federado ao qual
estiver vinculado. Entre as
alterações, a proposta é resguardar fundos que foram
criados por lei, mas que têm
obrigações constitucionais,
ou seja: que foram criados
para operacionalizar vinculações de receitas estabelecidas pelas constituições ou
pelas leis orgânicas dos entes
federativos. Um exemplo é o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), destinado ao
custeio do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial,
que poderia ser extinto sem
a mudança.

Produção industrial recua em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE
A produção industrial
recuou em 11 dos 15 locais
pesquisados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), na passagem de outubro para novembro de 2019. Segundo a
Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada nesta terça-feira,
a maior queda foi observada no Paraná (-8%).
Outros locais que tiveram
queda acima da média nacional (-1,2%) foram o Espírito
Santo (-4,9%), Pernambuco
(-4,1%), a Bahia (-3,5%),
Minas
Gerais
(-3,4%),
São Paulo (-2,6%), Goiás
(-2,1%), o Pará (-1,8%) e
Rio Grande do Sul (-1,5%).

Também tiveram queda a
Região Nordeste (-1%) e
Santa Catarina (-0,4%). Por
outro lado, três estados tiveram alta na produção no período: Rio de Janeiro (3,7%),
Ceará (3,4%) e Mato Grosso
(2,7%).
Além de uma queda bastante intensa e da difusão de
sinais negativos pelos diferentes ramos, sabemos agora que a maioria dos parques regionais da indústria
também ficou no vermelho.
Ou seja, a parada brusca foi
geral e não explicável por
resultados pontuais.
As quedas foram particularmente fortes em alguns

casos, notadamente no Paraná (-8,0%), e geralmente mais intensas do que no
agregado nacional (9 dos
11 parques no vermelho),
mas o dado a ser destacado
é que praticamente nenhum
dos principais núcleos industriais do país conseguiu
escapar das perdas.
São Paulo, que tem grande
diversidade de atividades industriais, registrou -2,6% em
novembro frente a outubro,
isto é, uma queda duas vezes
mais intensa que o total Brasil. Este foi o pior resultado
paulista na série com ajuste
sazonal desde set/18 (-3,1%)
e deu continuidade a uma tra-

jetória marcada por acentuada oscilação de resultados.
Se comparado ao mesmo
período do ano anterior, o
declínio da produção industrial de São Paulo (-2,0%)
também foi mais agudo que
o total Brasil (-1,7%), com
o agravante de ter interrompido três meses de alta consecutiva. Como resultado, o
desempenho acumulado entre jan/19 e nov/19 é de mero
0,3%, metade do já baixíssimo resultado de 2018 como
um todo (+0,7%). A principal engrenagem industrial
do país está parada, com
metade de seus ramos no
vermelho.

Inflação: 4,43% para
pobre e 4,16% para rico

indicador subiu 0,99% em
dezembro, sendo mais impactado pelo aumento nos
transportes. Em 2019, a inflação para as famílias mais
ricas foi de 4,16%. Os dados foram divulgados nesta
terça-feira pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

apresentada pelo Ministério
Público Federal (MPF) em
dezembro contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe
Santa Cruz, que foi acusado
de caluniar o ministro da
Justiça e Segurança Pública,
Sergio Moro. Na denúncia, o
procurador Wellington Divino Marques de Oliveira pedia o afastamento de Santa
Cruz do cargo. Para o MPF, o
presidente da OAB teria caluniado Moro em entrevista
ao jornal Folha de S.Paulo,

concedida em julho do ano
passado, e de agir como “militante político”.
Na entrevista, Santa Cruz
afirmou que Moro “usa o
cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e
ainda banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabe das
conversas de autoridades
que não são investigadas”.
Ele fez referência à Operação Spoofing, da Polícia Federal, responsável por investigar a invasão de celulares
de autoridades da República.

O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda
apontou alta em todas as
classes sociais, em dezembro de 2019, especialmente para as famílias de renda
mais baixa, de 1,19%, devido aos preços dos alimentos
no domicílio. No acumulado
do ano, a inflação para as
famílias mais pobres ficou
em 4,43%. Para as famílias
de maior poder aquisitivo, o

OAB: Justiça nega
denúncia de Moro
A Justiça Federal de
Brasília rejeitou denúncia
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Reconstrução da estação na
Antártica custou US$ 100 milhões
Os tempos mudam
– Bob Dylan, Prêmio Nobel de Literatura 2016, entre
outras preciosidades, lançou a música The times, they are
a-changing, em 1964. Poderia ter sido hoje, o alerta não
altera a sua atualidade. Em tradução livre de trecho da
música, diz ele:
– (...) “Senadores, congressistas, respondam ao chamado. / Não fiquem parados em frente à porta / Não impeçam a passagem. / Quem vai se machucar será aquele
que impedir a passagem. / Venham mães e pais de toda a
nação / e não critiquem o que não podem entender. Seus
filhos e suas filhas estão fora do seu comando. / Sua estrada usada está envelhecendo rapidamente. / Por favor,
saiam da nova estrada se não puderem ajudar / Reúnam-se
onde quer que estejam / E admitam que as águas ao nosso
redor estão subindo. / Reconheçam isso rápido / pois logo
estarão molhados até os ossos. / Se você acha que vale a
pena salvar o seu tempo / então é melhor começar a nadar
/ ou você vai afundar como uma pedra / pois os tempos
estão mudando.”

Primavera Secundarista
Quando, no final de 2015, o então governador de São
Paulo, Geraldo Alkmin, ameaçou com a comunicação de
fechamento de 91 escolas públicas estaduais secundaristas, alunos de diversas dessas escolas posicionaram-se
contra a ameaça e, como forma de manifestação, passaram a ocupar estas escolas. Este posicionamento dos estudantes foi chamado de Primavera Secundarista, uma analogia com movimentos como a Primavera Árabe.
Três semanas após o anúncio da “reorganização” da
rede escolar (assim denominada pelo governador de SP),
estopim da manifestação estudantil, o Governo do Estado
anunciou oficialmente o recuo da vontade de fechar as
quase cem escolas (sem trocadilho...).
Ângela Meyer, eleita em 2014 presidente da União
Paulista dos Estudantes Secundaristas (Upes), aos 19
anos, assim avaliou o movimento de ocupação das escolas. “Uma aula de cidadania” que ficará na memória de
todos os que dele participaram.
O movimento obteve do Governo do Estado uma vitória relativa. Se não conseguiu a retirada do “projeto” de
reorganização (consistia em manejo de alunos de 91 escolas que seriam fechadas, orientado por critérios de lotação
das salas de aula e percurso casa-escola-casa), conseguiu
ao menos o compromisso de adiamento da implantação
do “projeto” por um ano, que seria utilizado para discutilo com a comunidade escolar. Isto, estribado na extensão
da credibilidade da palavra do governador. O mesmo que,
quando anunciou a suspensão do “projeto”, citou uma
declaração do Papa Francisco, em que este ressaltava a
importância do diálogo. Dias após, em confronto com a
PMESP, morreria o estudante Lucas Eduardo.
Ângela Meyer questionou também a ênfase do governo
em um controle da população em sala de aula, quando outros aspectos muito mais ponderáveis para a qualidade da
educação não estavam contidos na proposta (a exemplo
da qualificação continuada dos professores, qualidade de
currículo e de material escolar, laboratórios de informática e de ciências adequadamente equipados etc). A propósito, estavam incluídos nas reivindicações do movimento
o repúdio à PEC 241 (teto para investimentos sociais em
educação e saúde) e à reforma proposta do ensino médio.
Ao todo, no Estado de São Paulo, chegaram a ser ocupadas 200 escolas.
Este número foi superado pelo obtido no Paraná, de
800 escolas públicas secundaristas ocupadas. No estado,
obteve notoriedade a jovem liderança Ana Júlia (1999),
por um pronunciamento incisivo à porta da Assembleia
Llegislativa: “O que verdadeiramente estamos vivendo é
uma disputa da essência da educação brasileira. O corte de
gastos não é uma questão exclusivamente orçamentária.
Ele diz respeito, também, admitam ou não, com quem no
último período passou a estar no ambiente universitário”.
“A disputa é por uma educação emancipadora e popular para todos. Não é à toa que o ministro da Educação
tenta nos intimidar, proibindo que estudantes e professores falem dos atos dentro das instituições de ensino, não é
à toa que defendem o Escola Sem Partido. Os atos dos estudantes são a mais pura e sincera expressão de defesa da
educação. Ontem, quando recolocamos a faixa na fachada
da UFPR, também depositamos ali toda a nossa perseverança em defender a educação pública e enfrentar esse
governo que ousa querer nos afastar da universidade.”
O ex-secundarista Gabriel Richard acrescenta: “Que
fique claro que este não é um diálogo de hoje. Há muito
tempo que, de dentro das escolas, cobra-se uma educação
laica, emancipatória, de qualidade e, acima de tudo, pública.”
Os tempos estão mudando...

Parceria com a
Marinha, por
meio do Proantar,
apoiará pesquisa
científica
A Estação Comandante
Ferraz - base de pesquisa do
Brasil na Antártica - foi criada em 1984, mas em 2012
sofreu um incêndio de grandes proporções e foi parcialmente destruída. Na ocasião,
dois militares morreram e
70% das suas instalações foram perdidas.
Para recuperar o que foi
destruído e melhorar as condições, o governo federal
investiu cerca de US$ 100
milhões na obra, e a unidade recebeu os equipamentos
mais avançados do mundo.
No local, pesquisadores vão
realizar estudos nas áreas de
biologia, oceanografia, glaciologia, meteorologia e antropologia.
Se o tempo ajudar o vicepresidente da República,
Hamilton Mourão, deve reinaugurar nesta quarta-feira
a Estação Comandante Ferraz. O mau tempo impediu a
chegada no local de Mourão
nesta terça-feira e das autoridades que vão participar da
cerimônia. A informação foi
confirmada pela Marinha do
Brasil via twitter.
“(A estação) vai dar melhores condições de trabalho
aos nossos pesquisadores,

vai manter nossa presença
no trabalho que está sendo feito pela comunidade
científica internacional, de
buscar respostas e avanços
no conhecimento, na tecnologia, outras áreas que são
pesquisadas lá. Ao mesmo
tempo, permite que a Marinha faça um adestramento
em termos de logística, em
termos de deslocamento em
águas, que não são tão tranquilas assim”, afirmou Mourão.
Importância
Apoiada pela Petrobras por meio do Programa Antártico Brasileiro
(Proantar) e operada pela
Marinha do Brasil, a instalação é destinada a pesquisas científicas nas áreas
ambiental, meteorológica,
biodiversidade e química.
O diretor de Transformação
Digital e Inovação da Petrobras, Nicolás Simone, explica que o acordo permite à
companhia participar de pesquisas e ter acesso a informações que possibilitam o aprimoramento dos modelos de
previsão meteorológica, de
ondas e correntes marinhas
utilizados pela Petrobras,
diante da sensibilidade da
região polar austral às mudanças climáticas globais.
Com a parceria entre Petrobras, por meio do seu Centro de Pesquisas (Cenpes) e
a Marinha, são viabilizadas
pesquisas, missões de pesquisadores e equipes para a
região, compra de equipamentos para os navios e la-

Nissan nega fim da
aliança com Renault e
Mitsubishi Motors

Há muitas especulações
envolvendo a Nissan e suas
parceiras Renault e a Mitsubishi Motors. Nesta terçafeira a fabricante japonesa,
em comunicado, respondeu
as informações publicadas
no dia anterior pela imprensa
de planos internos que colocariam fim a aliança entre as
três empresas. “Essa aliança
é a razão da competitividade
da Nissan. Com essa aliança,
que busca gerar crescimento
estável e de longo prazo, a
Nissan continuará obtendo
resultados positivos” para
as três empresas, informou
o grupo.
Uma fonte próxima ao
grupo japonês também negou
à AFP as informações publicadas pelo Financial Times
a esse respeito e considerou
que eram provenientes de
“pessoas insatisfeitas” dentro do grupo que “desejam
espalhar sua frustração”. Mas
restaurar a confiança entre os
dois grupos “levará tempo”,
mesmo que seus líderes estejam convencidos de que, sem
essa aliança, as duas empresas não vão a lugar algum,
disse esta fonte interna.
Na semana passada, durante uma coletiva de imprensa
em Beirute após sua fuga do
Japão, onde ele é acusado de
desfalques financeiros, o expresidente do grupo, Carlos
Ghosn, fez uma espécie de
ajuste de contas com seus
sucessores e afirmou que “.já
não havia mais aliança Renault-Nissan”.
“A aliança Renault-Nissan não está morta! Em breve provaremos”, reagiu nesta terça-feira seu presidente,
Jean-Dominique Senard, em
entrevista ao jornal belga
L’Echo.
“A aliança não está nesse
ponto. Estamos recriando
seu espírito original. O conselho do grupo que presido
é de qualidade excepcional.

Nunca vi uma relação cordial tão boa entre os diferentes líderes de nossos três
grupos (Renault, Nissan e
Mitsubishi) para avançar na
direção certa”, acrescentou.
“Nenhum diretor de nossos três grupos duvida da
utilidade fundamental dessa
aliança. Não temos escolha.
Temos que alcançá-la”, insistiu.
Segundo o presidente,
neste momento, “estão previstos investimentos consideráveis para explorar as
tecnologias do futuro”, devido a uma indústria automobilística em plena mutação
que só reforça a aliança. “O
que foi escrito não tem ligação com a realidade atual
da aliança. Eu me pergunto
sobre a origem dessa informação. Não tenho certeza de
sua boa intenção”, disse ao
jornal belga.
Nissan e Renault tentam
acabar com a era Ghosn,
cuja prisão e acusação no Japão no final de 2018 paralisaram sua aliança. Embora a
Renault ainda não tenha nomeado um sucessor, Thierry Bolloré, a Nissan tem
desde dezembro um novo
CEO, Makoto Uchida, e um
novo diretor de operações,
Ashwani Gupta, duas pessoas claramente a favor da
aliança.
No entanto, no final de
dezembro, o número três da
Nissan, Jun Seki, mais desconfiado dessa aliança, apresentou sua demissão, o que
sugere possíveis divisões internas no grupo japonês.
Esses rumores publicados
pelo Financial Times sobre
o fim da aliança NissanRenault tiveram um impacto
nas ações dos dois grupos.
Na segunda-feira, a ação da
Renault perdeu 2,82% na
bolsa de Paris. Nesta terça,
a ação da Nissan caía 2,96%
na bolsa de Tóquio.

boratórios, desenvolvimento
de combustíveis especiais
para o ambiente Antártico, entre outras atividades.
“A parceria com o Proantar
existe desde 1987 e durante
esse período foi desenvolvido um combustível resistente a temperaturas extremas
menores que 40 graus negativos, aprimorado para diminuir o seu impacto ambiental
com redução do teor de enxofre e melhora da qualidade de ignição e lubricidade”,
ressalta Nicolás.
A estação tem 4,5 mil metros quadrados, 17 laboratórios e pode acomodar até 64
pessoas. A base também conta
com um sistema de energia híbrido, voltado para a redução
do consumo de diesel e consequente redução de emissões
locais de gases de efeito estufa. O sistema complementar
ao diesel possui oito geradores de energia eólica e 30 paineis fotovoltaicos.
Além do Proantar, a Petrobras apoia o Plano Setorial para os Recursos do
Mar (PSRM), que viabiliza

a pesquisa científica e a formação de recursos humanos
na Amazônia Azul, e engloba o estudo e monitoramento dos recursos naturais, dos
fenômenos oceanográficos e
climáticos das áreas marítimas, englobando o ambiente offshore onde a Petrobras
atua.
Limiar
A Petrobras exibirá uma
série chamada “Limiar:
Fronteiras do Conhecimento”, com minidocumentários
que mostram os desafios do
dia-a-dia em condições extremas e o limiar do conhecimento humano.
O primeiro episódio, que
entrou no ar nesta terçafeira, conta o trabalho dos
pesquisadores no continente
antártico e a viagem até a
Estação Antártica Comandante Ferraz. Os episódios
poderão ser assistidos no
portal Nossa Energia (www.
petrobras.com.br/nossaenergia) e no canal da marca no
YouTube.

A

Capital Research divulgou esta semana um relatório
sobre o mercado de cervejas no Brasil. Entre as informações, a casa de análises destaca as mudanças de
hábito do brasileiro, influenciadas pela Lei Seca de 2008 e
pela crise econômica de 2014, que levaram à queda do consumo per capita da bebida no país - com pico de mais de 65
litros anuais por pessoa em 2012 e queda para 60 litros em
2017, segundo o Euromonitor. Segundo os analistas da casa,
as mudanças dos hábitos de consumo com relação à bebida
explicam por que mesmo com a melhora da economia, o incremento das receitas para o setor não é esperado.

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO.
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, matrícula nº
036, JUCERJA, estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227 –
Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro – RJ., tel. (21) 2533-7978, www.
machadoleiloes.com.br, faz saber que, devidamente autorizada
pela fiduciária/credora CONSTRUTORA SANTA ISABEL S/A,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-48, venderá em
segundo público leilão presencial, no dia 24/01/2020, com início
às 14:30 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 – Centro
/RJ., o imóvel identificado como Apartamento 1001 do Bloco 03
do prédio situado nesta cidade, na Avenida Salvador Allende, nº
6.300, Recreio dos Bandeirantes, na freguesia de Jacarepaguá,
com direito a 1 vaga de garagem coberta indistintamente
situada na Área 3 do subsolo e correspondente fração ideal de
1162500/536843666 para o apartamento e de 231973/536843666
para a vaga de garagem, construído no terreno que tem as
medidas, características e confrontações constantes da matrícula
nº 330355 do 9º Ofício de Registro de Imóveis, conforme previsto
na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova redação dada pela Lei
nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada com as cláusulas do
Contrato de Compra e Venda, de financiamento imobiliário, de
Alienação Fiduciária em garantia e outros pactos firmado em
18/08/2011, e escritura de renegociação lavrada em 29/08/2014
nas notas do Tabelião do 10º Ofício, às fls. 107, do livro 7113,
ato 047, e instrumento particular de rerratificação firmado em
18/12/2017, para garantia da dívida regendo-se o contrato pelas
demais cláusulas e condições constantes do título, registrados na
matrícula nº 330355 sob os nos R-13, R-14 e AV-15, venda essa
que se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida,
vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não
foram pagos pelos fiduciantes/devedores BERNARDO PIRES
E ALBUQUERQUE ALVARES PENNA, CPF nº. 974.643.76749 e sua mulher ÉRIKA TRIGUEIRO DE ANDRADE PENNA,
CPF nº. 014.904.047-40 nos termos do Contrato e Escritura
supra mencionados, tendo eles sido previamente constituídos
em mora, não a emendaram e, em consequência, consolidada
a plena propriedade em nome da fiduciária/credora, consoante
ato AV-18 da matrícula 330355 do 9º Ofício do Registro de
Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que
igual ou superior ao valor de R$ 615.443,92 (seiscentos e quinze
mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois
centavos), fixado com base no valor da dívida mais os acréscimos
especificados nos §§ 2º. e 3º. do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, e
atualizado para o dia do leilão, que já contempla o débito informado
pelo condomínio dos meses dezembro/2019 e janeiro/2020, no
valor de R$ 2.348,16 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais
e dezesseis centavos). Ficam cientes os interessados de que
a arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato pelo
arrematante do lanço vencedor, acrescido de 5% de comissão à
Leiloeira incidentes sobre o valor da arrematação. Caso o imóvel
objeto do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo, na forma do art.
30 da Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima identificados, e seus
procuradores, Sr. Fernando Sousa Penna, CPF nº 002.144.34753 e Sra. Maria Cecília Pires e Albuquerque Penna, CPF nº
736.082.627-68, ficam desde já cientificados do dia, hora e local
de realização do presente leilão. A Leiloeira acha-se habilitada a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o
imóvel objeto do leilão, bem como apresentar as certidões inerentes
ao imóvel e à fiduciária/credora proceder os atos necessários à
formalização da arrematação. Rio de Janeiro, 13 de janeiro de
2020. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.
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Azul assina acordo para comprar TwoFlex

Negócio passará
ainda pelo crivo
regulatório

A companhia Azul anunciou nesta terça-feira acordo para comprar a rival de
menor porte TwoFlex. O
negócio é avaliado em R$
123 milhões e dará à malha
da Azul 36 novos destinos
regionais. A ação da Azul
reagiu com ganhos após o
anúncio e, às 16h49 subia
0,99%, enquanto o Ibovespa
recuava 0,11%.
A oferta está sujeita a condições como conclusão da
auditoria, negociação de um
contrato de compra e venda,
e aprovações regulatórias.
A Azul disse que manterá o
mercado informado sobre
quaisquer desenvolvimentos
relevantes.
A TwoFlex oferece serviço regular de passageiros e
cargas para 39 destinos no
Brasil, dos quais apenas três

estão sendo atendidos pela
Azul. A companhia também
conta com 14 horários diários de partidas e chegadas
na pista auxiliar de Congonhas, o principal terminal
doméstico do país. Sua frota
é composta por 17 aeronaves
Cessna Caravan próprias,
um turboélice regional monomotor com capacidade
para nove passageiros.
“Nos últimos dez anos, a
Azul liderou o desenvolvimento da aviação regional
no Brasil, atendendo a mais
de 100 destinos domésticos e
trazendo novos serviços para
mais de 50. Nosso objetivo
é continuar levando serviço
aéreo para novas e diversas
partes do Brasil. As aeronaves Cessna Caravan serão a
maneira mais adequada para
alcançar cidades e comunidades menores”, diz John
Rodgerson, CEO da Azul.
Na opinião do executivo, a aquisição do TwoFlex
ajudará a Azul a aumentar
a demanda de clientes, pois
poderá levar o serviço aéreo
a lugares onde não são ser-

vidos hoje, além de conectar cada vez mais pessoas à
sua malha de voos e destinos, que é a maior da América Latina. A operação de
carga da TwoFlex também
será uma adição estratégica
à Azul Cargo Express, pois
poderá levar carga para cidades hoje não atendidas
“Construímos um ótimo
negócio na aviação regional
nos últimos anos, conectando cidades menores a grandes capitais em todo o país.
Estou ansioso para conectar
nossa rede regional à rede
doméstica e internacional
da Azul”, disse Rui Aquino,
CEO da TwoFlex.
O mercado está apostando
em aviação regional. “Está
de olho em licenças adicionais para voos ligando o aeroporto de Congonhas (SP)
ao Rio de Janeiro”, destacou reportagem da Reuters.
Os 36 destinos são operados pela TwoFlex, empresa
oriunda da fusão das operadoras de táxi aéreo Flex
Aero e Two Aviation, a TwoFlex. O negócio com a Azul

envolve 18 aeronaves Cessna Grand Caravan, com as
quais atende principalmente
o Centro-Norte do país.
Ao mesmo tempo, a Azul
amplia as opções para ligação entre as capitais paulista
e fluminense, já que a TwoFlex obteve em setembro
passado licenças da Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) para voos entre o aeroporto de Jacarepaguá, na
Barra da Tijuca, e o terminal de Congonhas, com seis
voos diários, três partindo
de cada cidade. A Two Flex
tem 14 horários diários de
partidas e chegadas na pista
auxiliar de Congonhas.
A TwoFlex opera destinos
de Monte Dourado, Almeirim, Porto de Moz e Breves,
além de Maués e Parintins,
no Amazonas. No CentroOeste, a TwoFlex atende
Cuiabá, Água Boa, São Félix do Araguaia, Tangará
da Serra e Juína. Partindo
de Cuiabá, a empresa opera
Água Boa (MT), São Félix
do Araguaia, Tangará da Serra e Juína, no Mato Grosso.

Fitch retira ratings de subsidiárias da Energisa
A Fitch Ratings retirou,
nesta terça-feira em sua página na internet, o Rating
Nacional de Longo Prazo
‘AAA(bra)’ das propostas de
13ª emissão de debêntures
da Energisa Mato Grosso do
Sul - Distribuidora de Energia S.A., sétima emissão
de debêntures da Energisa
Paraíba - Distribuidora de
Energia S.A. e da segunda
emissão de debêntures da
Energisa Transmissão de
Energia S.A..
A Fitch atribuiu o Rating Nacional de Longo Prazo às propostas de
emissão de debêntures em

12 de novembro de 2019.
Segundo a Fitch, as informações utilizadas na análise
são provenientes da Energisa S.A. “A Fitch adota todas
as medidas necessárias para
que as informações utilizadas na classificação de risco
de crédito sejam suficientes e provenientes de fontes
confiáveis, incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros”, disse em comunicado a agência de classificação
de risco.
Histórico dos ratings
Energisa Mato Grosso do

Sul - Distribuidora de Energia S.A.: data na qual a classificação em escala nacional
foi emitida pela primeira
vez: 15 de agosto de 2017; e
data na qual a classificação
em escala nacional foi atualizada pela última vez: 1 de
abril de 2019.
Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A.:
data na qual a classificação
em escala nacional foi emitida pela primeira vez: 7 de
fevereiro de 2008; e data na
qual a classificação em escala nacional foi atualizada
pela última vez: 1 de abril
de 2019.

Energisa Transmissão de
Energia S.A.: data na qual
a classificação em escala
nacional foi emitida pela
primeira vez: 17 de dezembro de 2018; e data na qual
a classificação em escala
nacional foi atualizada pela
última vez: 1 de abril de
2019.
A classificação de risco
foi comunicada à entidade
avaliada ou a partes a ela relacionadas, e o rating atribuído não foi alterado em virtude desta comunicação. Os
ratings atribuídos pela Fitch
são revisados, pelo menos,
anualmente.

Mercado global de drones tem 70% em poder dos chineses
O governo do Japão estuda oferecer apoio financeiro
para o desenvolvimento de
drones da próxima geração. O objetivo é estimular
os fabricantes nacionais em
um mercado global no qual
os chineses detêm uma fatia
de 70%. Conforme a NHK
(emissora pública de televisão do Japão), a assistência
inclui empréstimos a juros baixos por instituições
afiliadas ao governo. Tratamentos fiscais preferenciais e subsídios também

estão sendo estudados.
Os futuros fabricantes
precisarão se submeter a um
conjunto de condições para
receber o apoio.
Eles têm de adotar medidas para evitar vazamento de
imagens de seus drones. O
domínio global da China no
setor faz com que cresçam as
preocupações quanto à segurança de dados.
Mercado
O drone é uma das tec-

nologias que mais tem chamado a atenção nos últimos
meses. Equipados para resistir a trabalhos pesados
e ambientes hostis, esses
equipamentos podem ter
diversas utilidades. As indústrias de logística e agrícola, por exemplo, devem
fazer mais uso de drones no
futuro.
O drone, na verdade
UAV (Unmanned Aerial
Vehicle), em português
VANT (Veículo Aéreo Não
Tripulado), é um tipo de ae-

ronave que, como o nome
diz, não é tripulado e sim
controlado remotamente (e
alguns deles funcionam de
maneira autônoma, como
robôs voadores).
O mercado de drones no
Brasil está em estágio iniciante, mas já é utilizado em
uma série de segmentos da
economia, como agronegócios, segurança e infraestrutura. No Brasil, a estimativa
em junho de 2019 era a existência de cerca de 100 mil
drones.

VALE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF 02.207.392/0001-90 - NIRE 33.3.0016641-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03
DE DEZEMBRO DE 2019. 1. Data, hora e local: No dia 03 de dezembro de
2019, às 10:00 horas, na sede social da Vale Energia S.A. (“Companhia”),
localizada na Praia de Botafogo, n° 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 2. Convocação,
Presença e Quorum: Dispensada as formalidades de convocação nos
termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a
presença da totalidade dos acionistas da Companhia, sendo a acionista
Vale S.A. (“Vale”) e sua controlada Docepar S.A. (“Docepar”), neste ato,
representadas, respectivamente, por seu procurador, Sr. Ricardo Batista
Mendes (procuração outorgada em 24/09/2019), e por seus Diretores, Srs.
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis e João Marcelo de Moura e Cunha,
que cumprem orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da
Vale, Srs. Alexandre Gomes Pereira e Carlos Henrique Senna Medeiros
(Decisão de Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 323, de 21/11/2019).
Verificado, portanto, quorom suficiente para a instalação desta assembleia
geral e para a deliberação constante da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Ricardo
Batista Mendes - Presidente; e Sra. Larissa de Souza Lima - Secretária.
4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar a eleição
de membro da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas
da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas: 5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos
ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1°, da Lei 6.404/76, ficando
a Secretária autorizada a emitir tantas cópias quantas forem necessárias
para cumprir com as disposições legais em vigor. 5.2. A Assembleia tomou
conhecimento da renúncia do Sr. Claudemir Chateaubriand de Sousa
ao cargo de Diretor da Companhia, a quem foram consignados votos de
agradecimentos pelos relevantes serviços prestados. 5.3. Tendo em vista
o disposto no item 5.2 supra, a eleição do Sr. Mauricio Dall’Agnese,
brasileiro, solteiro, economista, portador do documento de identidade n°
7639631-0 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o n° 045.297.059-86, residente
e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na
Rua Dr. Marco Paulo Simon Jardim, 3580, Prédio 4, 2° andar, no município
de Nova Lima, estado de Minas Gerais, CEP 34.006-200, para o cargo de
Diretor, em substituição ao Sr. Claudemir Chateaubriand de Sousa, que
renunciou ao cargo em 31 de outubro de 2019. 5.4. O Diretor ora eleito, que
cumprirá o restante do prazo de mandato de seu antecessor, tal seja, até a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2021, tomará posse
mediante assinatura de Termo de Posse lavrado em livro próprio, momento
em que declarará estar totalmente desimpedidos para o exercício das suas
funções, nos termos do artigo 147 da Lei n° 6.404/76. 6. Encerramento:
E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada
conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, RJ, 03
de dezembro de 2019. Assinaturas: Mesa: Ricardo Batista Mendes Presidente; Larissa de Souza Lima - Secretária. Acionistas: Vale S.A.
- p.p. Ricardo Batista Mendes; Docepar S.A. - João Marcelo de Moura
e Cunha - Diretor-Presidente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis Diretor. Certidão: JUCERJA - Certifico o arquivamento em 10/01/2020 sob
o nº 00003833706. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

MERCK S.A.
CNPJ nº 33.069.212/0001-84 NIRE 3.330.002.278-3
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local da
Assembleia: Realizada no dia 20/11/19, às 14h, na sede social à Estrada
dos Bandeirantes n° 1099, Jacarepaguá/RJ. 2. Convocação: Dispensadas
as formalidades de convocação por estarem presentes os acionistas
titulares de ações representativas de 100% do capital social da Cia, nos
termos do art. 124, § 4°, da Lei 6.404/76. 3. Presenças: Presentes acionistas
representando a totalidade do capital votante da Cia, constituindo, portanto,
quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da
ordem do dia, conforme Lista de Presença de Acionistas (Anexo I). 4. Mesa:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Alberto Barreto, e secretariados
pela Sra. Priscila Nobre Rodrigues. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(a) o aumento do capital social da Cia e consequente alteração do art.
5° do Estatuto Social da Cia; e (b) a consolidação do Estatuto Social da
Cia. 6. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa
esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos
fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas,
conforme faculta o artigo 130, § 1°, da Lei 6.404/76. Informou, ainda, que
documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as
matérias a serem deliberadas, deveriam ser apresentadas por escrito à
Mesa. Os srs acionistas apreciaram as matérias constantes da ordem
do dia e tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade dos votos
proferidos e sem qualquer ressalva: (a) Os acionistas aprovaram o aumento
do capital social da Cia no montante de R$ 110.000.000,00 passando o
capital social de 623.689.398,00 para R$ 733.689.398,00, mediante a
emissão de 110.000.000 de ações ordinárias, nominativas e com valor
nominal de R$ 1,00, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada, valor definido
conforme os critérios estabelecidos pela Lei das S.A., todas subscritas
pela Millipore International Holdings S.à R.L., a serem integralizadas neste
ato em moeda corrente, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à
presente ata como Anexo II; (b) Fica consignado que a acionista Merck
Chemicals B.V. presente à esta assembleia, renunciou expressamente ao
exercício de seu direito de preferência para subscrever, na proporção de
sua participação no capital social da Cia, o aumento de capital aprovado no
item “(a)”; (c) Em decorrência da aprovação constante do item “(a)” acima,
os acionistas aprovam a alteração do caput do art. 5° do Estatuto Social da
Cia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 733.689.398,00, dividido em
733.689.398 ações ordinárias, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas
nominativas, não conversíveis em outras formas.” (d) Resolvem os acionistas
aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia, que passa a vigorar com
a redação constante do Anexo III à presente ata. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram
os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata,
que, depois de lida e aprovada, é por todos assinada. RJ, 20/11/19. Luiz
Alberto Barreto - Presidente; Priscila Nobre Rodrigues - Secretária.
Jucerja nº 3820967 em 10/12/19.

Blackrock reduz investimentos
em empresas que exploram carvão
A Blackrock estava sendo acusada de não usar sua
influência pela causa ambiental. A diretoria da maior
gestora de fundos de investimento do mundo, com patrimônio de cerca de US$ 7 trilhões, então, decidiu fazer
substanciais alterações, e a principal delas é a redução
dos investimentos nas empresas que tiverem mais de
25% das suas receitas obtidas em atividades ligadas
à exploração de carvão. Enquanto isso, vai duplicar a
quantidade de aplicações nas companhias que tiverem
foco sustentável, chegando em pouco tempo a umas 150
unidades. Isso consta da carta anual que o seu CEO,
Larry Fink, escreveu para os clientes e diretores da instituição e que foi divulgada nesta terça-feira, na qual
ressalta que o investimento sustentável é a base mais
forte para o futuro das carteiras de aplicadores em sua
empresa.
O CEO da Blackrock advertiu que as mudanças climáticas representam um risco maior para os mercados, tornando a crise diferente das anteriores, pois é muito mais
estrutural e de longo prazo. Assim, as empresas, os investidores e os governos devem se preparar para uma redefinição e realocação do seu capital. Flarry acredita que
os portfólios integrados em sustentabilidade e clima podem fornecer melhores retornos ajustados aos riscos para
os investidores. E adiantou que a Blackrock vai começar a
pressionar as suas empresas a divulgarem o risco climático associado à sua atividade, de acordo com os padrões
estabelecidos pelo Sustainability Accounting Standards
Board.

Com Now, B2W entregará alimento em 2 horas
Sem revelar o valor da transação, a B2W Digital informou que adquiriu a totalidade das ações do SuperNow
Portal e Serviços de Internet, empresa que administra a
plataforma Supermercado Now, focada no varejo alimentar
pelo e-commerce. O Now é uma plataforma que começou
a operar em 2016 e atualmente tem parceria. Através dela,
o cliente escolhe um supermercado e seleciona os produtos que quer comprar, com opções de entrega no endereço
definido por ele em até duas horas ou em horário agendado. Segundo nota da B2W, os consumidores cadastrados
são de alta recorrência, realizando em média de duas a três
compras por mês. Será que as entregas serão feitas com as
bicicletas do Itaú?

Petrobras se livra de perder dinheiro
A Petrobras comunicou a decisão de colocar em hibernação a fábrica de fertilizantes, único ativo da Araucária Nitrogenados, no Paraná, e vai demitir os 396
empregados da unidade. A estatal se esforçou em se
desfazer da subsidiária que, desde que foi adquirida,
em 2013, só gera prejuízos, sendo que nos primeiros
nove meses do ano passado gerou perdas de cerca de
US$ 250 milhões, e as previsões para 2020 indicavam
que o resultado negativo poderia superar R$ 400 milhões, afirmou a Petrobras. O pitoresco é que o preço
do resíduo asfáltico, matéria-prima utilizada na fábrica,
é maior que o valor de mercado da amônia e da ureia,
seus produtos finais.

Risco é elevado, mas Citi recomenda Marfrig
Apesar de ressaltar que o risco é elevado, os analistas
do Citi estão indicando a compra das ações da Marfrig
por causa das perspectivas da empresa nos Estados Unidos. Bem animados, elevaram o preço-alvo das ações de
R$ 11,50 para R$ 14, o que significa potencial de alta de
27%. No relatório do banco norte-americano, são apontados três motivos para a melhoria da recomendação:
a) a possibilidade de que o consumo de carne cresça
neste ano nos EUA; b) a projeção de que maior geração
de caixa, após a aquisição da fatia de 31% que a Jefferies Financial Group detinha na National Beef e c) a
saída do BNDES do seu quadro de acionitas, reduzindo
o risco de interferências do banco estatal na gestão da
companhia.
Ressaltam que a recente injeção de R$ 901 milhões
na caixa da companhia, por meio de um follow-on, e o
uso desse dinheiro para quitar antecipadamente dívidas
com juros altos mostram que a empresa está mais preocupada em reforçar seu balanço, do que em expandir
seus negócios por meio de aquisições.

Fitch eleva nota da JSL

A Fitch Ratings elevou de negativa para estável
a nota do JSL do Brasil. Os IDRs foram mantidos
em BB, mas a agência ressalta a liderança e resiliência do grupo no mercado brasileiro de logística,
afirmando que entregará um fluxo de caixa robusto e
margens razoáveis.

DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 06.877.631/0002-50 / CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA
torna público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a
AVERBAÇÃO AVB004320, Esta averbação da Licença de Operação nº
LO IN033461 foi emitida por decisão do Conselho Diretor em sua 508ª
Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental, realizada em 11.12.2019,
por força do art. 8º, inc V, c/c art. 14, inc. III, do Decreto Estadual n. 46.619,
de 2.4.2019; I-Fica alterado o objeto: Aterro sanitário para disposição
de resíduos sólidos Classe IIA, em área de 105.362 m² referente à área
antiga e para nova fase 1 com 49.500 m² e unidade de autoclavagem para
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS); II-Ficam incluídas as condições
de validade: 58, 59, 60; na ESTRADA PAU FERRO, S/N - ALECRIM,
município SÃO PEDRO DA ALDEIA. Processo n° E-07/505181/2012.
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Petrobras quer ficar com ativos de maior retorno financeiro
Hibernação
encerra
atividade
deficitária
da Ansa
Após finalizadas as tentativas para venda da subsidiária Araucária Nitrogenados S/A (Ansa), a Petrobras
aprovou nesta terça-feira a
hibernação da fábrica de fertilizantes localizada na cidade de Araucária, no Paraná.
A decisão está provocando
a demissão de cerca de mil
trabalhadores.
De acordo com a Petrobras, os resultados da Ansa,
historicamente,
demonstram a falta de sustentabilidade do negócio: somente
de janeiro a setembro de
2019, a Araucária gerou um
prejuízo de quase R$ 250
milhões. “Para o final de
2020, as previsões indicam
que o resultado negativo
pode superar R$ 400 milhões”, prevê a petroleira.

Arquivo/ABr

Subsidiária da Petrobras,
com autonomia estatutária
e personalidade jurídica distinta, patrimônio e gestão
própria, a Ansa vem apresentando recorrentes prejuízos desde que foi adquirida
da Vale Fertilizantes, em
2013. No contexto atual de
mercado, a matéria-prima
utilizada na fábrica (resíduo asfáltico) está mais cara
do que seus produtos finais
(amônia e ureia) e as projeções para o negócio continuam negativas. A Ansa é
a única fábrica de fertilizantes do país que opera com
esse tipo de matéria-prima.
Com a decisão de hibernação, a Petrobras segue com a
sua estratégia de sair do segmento de fertilizantes e focar
em ativos que gerem maior
retorno financeiro e estejam
mais aderentes ao nosso negócio. “Foram empenhados
todos os esforços para a venda da empresa, cujo processo
de desinvestimento iniciouse há mais de dois anos. As
negociações avançaram com
a companhia russa Acron
Group mas, conforme comunicado ao mercado em

26 de novembro, não houve
efetivação da venda”, acrescentou a Petrobras. Estavam
em curso conversas entre as
empresas para a venda de
100% da participação detida
pela Petrobras na Araucária
Nitrogenados
Processo
A fábrica permanecerá
hibernada em condições
que garantam total segurança operacional e ambiental, além da integridade dos equipamentos.
Desligamento de empregados prevê pacote de benefícios adicionais, considerando que a fábrica a ser
hibernada é o único ativo
da Ansa, a empresa desligará seus 396 empregados.
Eles receberão, além das
verbas rescisórias legais,
um pacote adicional composto de valor monetário
entre R$ 50 mil e R$ 200
mil, proporcional à remuneração e ao tempo trabalhado; manutenção de
plano médico e odontológico, benefício farmácia
e auxílio educacional por

Estão demitidos cerca de mil trabalhadores
até 24 meses, além de uma
assessoria especializada de
recolocação profissional.
Quando adquirida pela
Petrobras, a Ansa já contava com o atual quadro de
empregados. Os executivos da empresa se reuniram
na manhã desta terça-feira

com o sindicato para tratar
desse tema.
A Ansa também está em
fase final de negociação
de convênio para oferecer
programas de capacitação e
requalificação profissional
para as comunidades que ficam no entorno da fábrica,

no município de Araucária.
Serão oferecidas 1000 vagas para moradores destas
comunidades. Desta forma,
a empresa reforça seu respeito e compromisso com a
sociedade, especialmente na
região de influência de suas
atividades.

Empresas privadas
lideram importações e
exportações da China
Em 2019, as empresas
privadas
ultrapassaram
pela primeira vez as companhias de capital estrangeiro como as maiores
contribuidoras para o comércio exterior da China,
mostraram os dados aduaneiros nesta terça-feira.
As importações e exportações agregadas geradas pelas empresas privadas da China aumentaram
11,4% em termos anuais,
para 13,48 trilhões de iuanes (US$ 1,95 trilhão).
O número corresponde a
42,7% do total do país,
saltando 3,1 pontos percentuais em relação a
2018, segundo a Administração Geral das Alfândegas.
Em 2019, as exportações das empresas privadas aumentaram 13%,
para 8,9 trilhões de iuanes
(US$ 1,27 trilhão), ocupando 51,6% das exportações chinesas, enquanto
suas importações se expandiram 8,4%, para 4,58
trilhões de yuans, respondendo por 32% das importações do país.
Conforme a agência
Xinhua, as empresas com
investimento estrangeiro
responderam por 39,9%
do comércio exterior da
China, com o volume comercial caindo 3,2%, para
12,57 trilhões de iuanes.
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O quarto censo econômico nacional, divulgado em novembro do ano
passado, mostrou que a
China tinha 15,61 milhões

de empresas privadas até
o final de 2018, subindo
178,6% em relação ao fim
de 2013.
Cerca de 84,1% das
empresas eram privadas
no final de 2018, ante os
68,3% cinco anos antes,
de acordo com um relatório sobre o quarto censo econômico divulgado
pelo Departamento Nacional de Estatísticas. O
número de empresas controladas pelo Estado ficou
em 242 mil no final de
2018, aumento de 10,9%
em comparação com o fim
de 2013, disse o relatório.
Segundo o documento,
as empresas sob o controle do Estado ainda são
cruciais para a economia
nacional. Elas respondiam
por apenas 1,3% do total,
enquanto seus funcionários representavam 15,7%
do total no final do ano
passado.
A indústria terciária se
tornou mais importante
nos últimos cinco anos
com 17,16 milhões de entidades jurídicas no final
de 2018. Elas ocupavam
78,8% do total, uma alta
de 4,1 pontos percentuais
ante o fim de 2013.
O número de funcionários na indústria terciária
foi de 210,68 milhões, representando 55% dos funcionários totais, e a taxa
era 9,1 pontos percentuais
a mais que o fim de 2013,
acrescentou.
Nos últimos cinco anos,
as indústrias emergentes
registraram uma expansão
rápida no número de empresas.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE WINDSURF – ACW, CNPJ n°
08.076.561/0001-86, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SMAC, através do processo n° 14/200.247/2019, Licença Ambiental Municipal Prévia para construção de guardaria (deposito) de
windsurfe no subsolo do calçadão localizado na Av. do Pepe, próximo ao n°
1.430 – Barra da Tijuca.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE BELAS ARTES
CNPJ 34.262.196/0001-04
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Vimos através desta convocar todo quadro de associados da SBBA , para
no dia 20/Fev/20 (5a Feira ) às 14hs , sito à Rua Do Rezende 26 / 3⁰ Andar
Centro RJ sede da OAB. Para juntos deliberarmos sobre a aprovação
da nova MESA DIRETORA da Nova Junta Administrativa que doravante
assumirá os desígnios de nossa Conceituada Instituição. Face a constatação junto ao Cartório do 1⁰ Ofício, da existência da VACÂNCIA DO
CARGO DIRETOR de nossa histórica e centenária entidade , sendo esta
: á pauta principal de nossa AGE que conta para este dia , com o endosso
, aprovação e posse imediata da Nova Mesa Diretora da aclamada Junta
Adm . Prof. Roberto Pumar Silveira - SÓCIO BENEMÉRITO/1981 junto
aos Irmãos Conscientes , pelo resgate de nossa SBBA com sede no RJ .

