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Balança inicia
2020 com pior
resultado em
quatro anos

correntes são compras e vendas 
de mercadorias e serviços e trans-
ferências de renda do Brasil com 
outros países.

Em janeiro de 2020, as exporta-
ções caíram 20,2% pela média di-
ária, atingindo US$ 14,43 bilhões. 
As importações encerraram o mês 
em US$ 16,175 bilhões, com recuo 
de 1,3% pela média diária.

Contribuiu para o resultado ne-
gativo a retração das exportações 
de produtos industriais. Desde 
2008, a balança comercial da in-
dústria de transformação brasilei-

ra tornou-se sistematicamente de-
ficitária. “Em 2019, completamos 
12 anos de resultados comerciais 
negativos”, aponta o Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi).

“O agravante em 2019 é que o 
déficit se ampliou em 32% frente a 
2018, atingindo US$ 34,1 bilhões. 
Embora longe das piores marcas 
do período (US$ 63 bi, em 2014), é 
um patamar de déficit cinco vezes 
maior do que o de 2008”, assinala 
o Iedi.

A forte desaceleração do comér-

cio internacional, em função das 
tensões entre EUA, China e Euro-
pa, e a crise econômica argentina, 
contribuíram muito para o mau 
desempenho exportador da indús-
tria brasileira em 2019, que regis-
trou variação de -7,9% ante 2018. 
Foi a primeira queda desde 2016. 
“É como se tivéssemos regredido 
dez anos, já que o valor exportado 
de US$ 126,9 bilhões em produ-
tos da indústria de transformação 
em 2019 é equivalente ao de 2010 
(US$ 124,5 bilhões)”, lamenta a 
entidade.

Exportações da 
indústria vêm 
registrando perdas 
e recuaram ao 
nível de 2010

A balança comercial iniciou o 
ano com déficit de US$ 1,745 bi-
lhão. É o pior resultado para janei-
ro desde 2015, quando a diferença 

entre exportações e importações re-
gistrou perda de US$ 3,875 bilhões. 
O Ministério da Economia atribuiu 
o resultado à queda na cotação de 
commodities e à redução do embar-
que de alguns itens.

O déficit é mau sinal para o saldo 
em transações correntes, principal 
indicador sobre a saúde externa do 
país, que ano passado atingiu rom-
bo de US$ 50,762 bilhões (2,76% 
do Produto Interno Bruto, PIB) 
contra US$ 41,540 bilhões (2,20% 
do PIB) em 2018, o pior resulta-
do em quatro anos. As transações 

Indústria desmente
discurso da recuperação

A indústria fechou 2019 com 
uma coleção de resultados negati-
vos. O faturamento real caiu 0,8% 
em relação a 2018; as horas tra-
balhadas na produção diminuíram 
0,5%; o nível de emprego recuou 
0,3%; a massa salarial, 1,9%; e o 
rendimento médio real, 1,5%. De 
positivo, só o pequeno aumento, de 
0,4 ponto percentual, na utilização 
da capacidade instalada.

Os dados da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) mostram 
que houve piora dos indicadores in-
dustriais em dezembro, frustrando 
os que esperavam uma recuperação 
do setor e levando projeções nega-
tivas para 2020.

Na comparação entre dezembro 
e novembro de 2019, já descontan-
do as diferenças entre os dois me-
ses (ajuste sazonal), o faturamento 
real recuou 1%. É a segunda queda 
consecutiva do índice, após uma 
sequência de cinco meses de alta. 
Ainda que o faturamento de dezem-
bro de 2019 seja ligeiramente supe-
rior ao registrado em dezembro de 
2018 (alta de 0,1%), o ano se en-

cerra com queda de 0,8% do fatu-
ramento na comparação com 2018, 
lamenta a CNI.

As horas trabalhadas na produ-
ção também caíram 1% na compa-
ração com novembro, na série com 
ajuste sazonal. Em 2019, as horas 
trabalhadas registraram altas men-
sais em apenas três meses e queda 
em oito (incluindo dezembro).

O emprego industrial recuou 
0,1%. Ao longo de todo 2019, fo-
ram sete meses de queda contra 
apenas um de crescimento. A mas-
sa salarial aumentou 0,1%, segunda 
alta consecutiva. Mas, na compara-
ção com dezembro de 2018, houve 
queda de 4,9%.

O rendimento médio real pago 
aos trabalhadores da indústria caiu 
1,3% em dezembro sobre novembro 
e 4% na comparação com o pago em 
dezembro de 2018. A capacidade 
instalada recuou 0,5 ponto percen-
tual. Para a CNI, a expectativa para 
2020 é que o setor consiga uma ten-
dência de recuperação. Nesta terça-
feira, o IBGE divulga os dados ofi-
ciais da produção industrial.

Governo cria mais 
uma secretaria 
para acelerar 
privatizações

Transferido da Casa Civil 
para o Ministério da Econo-
mia, o Programa de Parce-
rias de Investimentos (PPI) 
será incorporado na forma de 
uma nova secretaria especial, 
informou a pasta no fim des-
ta tarde. A secretária Martha 
Seillier continuará à frente do 
PPI, responsável pela coorde-
nação do programa de con-
cessões e privatizações e par-
cerias entre os setores público 
e privado.

Em nota, a pasta informou 
que o ministro Paulo Guedes 
orientou o PPI a atuar de for-
ma coordenada com a Secre-
taria de Desestatização, De-
sinvestimentos e Mercados, 
comandada por Salim Mat-
tar, para acelerar o programa 
de privatização de empresas 
estatais.

Com a decisão, o Minis-
tério da Economia passa a 
ter oito secretarias especiais. 
Além das duas secretarias re-
lacionadas à desestatização, 
a pasta tem as Secretarias 
Especiais de Fazenda; da Re-
ceita Federal; de Previdência 
e Trabalho; de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo Di-
gital; do Comércio Exterior e 
Assuntos Internacionais e de 
Produtividade e Competitivi-
dade.

Na semana passada, o pre-
sidente Jair Bolsonaro tinha 
transferido o PPI da Casa Ci-
vil para o Ministério da Eco-
nomia. O órgão estava sob a 
responsabilidade do ministro-
chefe da Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni, desde junho do ano 
passado.

Reforma não deve reduzir nem 
tornar impostos mais justos

Nas eleições deste ano nos Es-
tados Unidos, a questão tributária 
é um dos temas centrais dos candi-
datos que disputam a indicação do 
Partido Democrata na disputa contra 
o republicano Donald Trump. Até 
mesmo representantes da ala mais 
moderada do partido, como o bilio-
nário Michael Bloomberg, defen-
dem a elevação de impostos sobre 
os mais ricos para arrecadar recur-
sos que seriam investidos em saúde 
e educação. Por aqui, as propostas 
de reforma tributária em discussão 
tratam apenas da “simplificação”.

Esta é a visão da economista e 
pesquisadora do Centro de Estu-
dos Sindicais e de Economia do 
Trabalho da Universidade Estadu-
al de Campinas (Cesit-Unicamp) 
Marilane Teixeira, lembrando que 
o Congresso Nacional deve instalar 
ainda neste mês a Comissão Mis-
ta que vai reunir em um só texto 
os principais pontos constantes na 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 45/2019 – que aguarda pa-
recer em comissão especial na Câ-
mara – e a PEC 110/2019, proposta 
pelo presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), que está 
pronta para ser votada na Comissão 

de Constituição de Justiça (CCJ). 
Segundo a professora, ambas os 
textos propõem a substituição de 
diversos tributos que incidem sobre 
a produção de bens e serviços por 
um imposto único, chamado Im-
posto sobre Valor Agregado (IVA).

Para ela, são propostas que não 
corrigem as desigualdades tributá-
rias, nem vão reduzir a incidência 
de impostos sobre o consumo, que 
prejudica os de menor renda. “São 
impostos que recaem sobre produ-
tos e serviços, e que todas as pes-
soas pagam, independentemente da 
sua renda. Na carne, por exemplo, 
o percentual de tributos sobre o 
produto final é em torno de 17%. 
Qualquer pessoa, pobre ou rico, 
paga o mesmo percentual. A refor-
ma não trata desse desequilíbrio. 
Fala apenas em simplificação. Não 
fala em uma tributação mais justa”, 
afirmou a economista em entrevis-
ta aos repórteres Marilu Cabañas e 
Glauco Faria, para o Jornal Brasil 
Atual, nesta segunda-feira.

Marilane destacou que em ou-
tros países as alíquotas de imposto 
de renda chegam a até 50% para os 
mais ricos, como na Noruega, por 
exemplo.

Greve dos petroleiros já tem 
15 mil adesões em 12 estados

A greve nacional dos petroleiros, 
promovida pela Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), chegou ao 
terceiro dia com a adesão de cer-
ca de 14.750 trabalhadores, o que, 
de acordo com a entidade sindical, 
representa 80% do total de 18.434 
trabalhadores lotados nos locais 
onde acontecem os movimentos. 
São 28 bases envolvidas, de 12 es-
tados: AM, CE, BA, RN, MG, SP, 
PE, RJ, PR, RS, CE e ES.

Nesta segunda-feira, ocorreram 

atos e acampamentos em diversas 
unidades da Petrobras por todo 
o país. Destaque para ato na sede 
administrativa da empresa, no Rio 
de Janeiro, onde a Comissão de 
Negociação Permanente da FUP 
segue desde o fim da última sexta-
feira, cobrando interlocução com a 
gestão da empresa para suspender 
as demissões em massa no Paraná 
e outras medidas unilaterais que 
descumprem o Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT).

Claudio Neves/Portos do Paraná
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Ativos biológicos 
interessam 
para produtos 
farmacêuticos, 
cosméticos e 
alimentícios

Privatização das telecomunicações: EUA dominam dados e voz

A LGPD e os serviços de proteção ao crédito A iniciativa Amazônia 4.0

Como toda implantação 
bem-sucedida de tecnologias 
com potencial ruptural, caso 
da corrida tecnológica pela 
rede mundial de computa-
dores, precisava-se erradicar 
os fundamentos do modelo 
anterior. Ou seja, destruir a 
estrutura monopolista resis-
tente às inovações, o caráter 
nacional da arquitetura de 
telecomunicações de então 
e o controle soberano dos 
Estados. Essa estratégia vi-
nha caminhando ao longo de 
décadas de planejamento e 
paulatinas realizações.

Em meados dos anos 
60 do século XX, o Depar-
tamento de Defesa norte-
americano (DoD) havia po-
tencializando um parque de 
empresas com vistas a ocu-
par tanto econômica quan-
to militarmente o que seria 
a futura internet. Desde os 
seus primórdios se almeja-
va uma rede que pudesse 
ser global, tornado-se uma 
rede das redes, integrando 
múltiplas mídias e meios de 
comunicações, assim como 
processos produtivos.

Para essas metas serem re-
alizadas era necessária uma 
arquitetura flexível, que con-
seguisse integrar a miríade 
de tecnologias já disponíveis 
e em uso à época. Idealmen-
te, a tecnologia empregada 
deveria jogar as regras de 
comunicação na camada de 
aplicativos, de maneira que 
os dados da rede não ficas-

sem sob domínio dos deten-
tores de sua infraestrutura fí-
sica, as empresas telefônicas 
e os governos locais, e sim 
daqueles que primeiro fabri-
cassem os softwares e servi-
ços a serem empregados.

Assim, enquanto em uma 
linha telefônica uma dada 
conversa trafega por circui-
tos em uma estrutura hierár-
quica de centrais locais, que 
integram uma arquitetura na-
cional e internacional, a rede 
de computadores a ser pro-
jetada seria completamente 
diferente. Ela independeria 
ao máximo da infraestrutura 
de comunicações existentes.

No modelo a ser desen-
volvido, a mensagem envia-
da seria dividida pelo apli-
cativo originador em vários 
pacotes (datagramas), trafe-
gando por quaisquer redes 
que estivessem disponíveis, 
podendo inclusive rotear tais 
pacotes por redes diferentes, 
e estes seriam remontados 
pelo aplicativo receptor.

Se o proprietário da rede 
tentasse interceptar os da-
dos em deslocamento, estes 
poderiam não fazer qualquer 
sentido, vez que estariam 
ainda fragmentados. Caso 
fossem bloqueados, pode-
riam simplesmente buscar 
outra rede. Ou seja, as em-
presas que desenvolvessem 
os softwares de comunica-
ções e serviços que envia-
riam e receberiam as men-
sagens teriam grande poder, 

em detrimento dos controla-
dores da estrutura física.

Para além dessas orga-
nizações, alguns Estados 
também seriam despropor-
cionalmente beneficiados. 
Cabe observar que, embora 
a internet e seus múltiplos 
serviços pareçam existir em 
abstrato, elas também exis-
tem fisicamente em algum 
lugar do globo. Comumente 
esse local é um Estado Na-
ção, que defende sua sobera-
nia e possui legislação para 
impor regras à sua própria 
população.

Então, o governo possui-
dor de um polo da indústria 
de software que detivesse a 
esmagadora maioria dessas 
empresas teria um poder des-
comunal sobre as comunica-
ções do planeta. Poderia, por 
exemplo, interceptar facil-
mente as conversas, correios 
eletrônicos ou mensagens 
realizadas em qualquer país 
cuja população utilizasse 
seus aplicativos. Igualmente 
poderia negar às autoridades 
dessa mesma nação o aces-
so às próprias comunicações 
nacionais.

A princípio, pouco pode-
ria fazer sobre isso qualquer 
Estado, vez que a sobera-
nia das leis é limitada pe-
las fronteiras nacionais. As 
opções restantes às demais 
nações seriam limitadas – se 
conformar ou impedir o uso 
do aplicativo em questão em 
escala nacional. A última op-

ção seria se desconectar de 
toda a internet. Obviamente, 
a opção da desconexão plena 
se tornaria proibitiva quanto 
maior se tornasse a depen-
dência dos serviços em rede. 
Seria a vitória sobre a geo-
grafia.

Com esse projeto em tela, 
enquanto financiava a pes-
quisa da pilha de protoco-
los (TCP-IP) que permitiria 
alcançar o modelo de rede 
almejado – descentralizado e 
com a maior parte das regras 
de negócio nos aplicativos – 
o Departamento de Defesa 
necessitava influir na mu-
dança da legislação dos EUA 
para dar espaço a um novo 
tipo de operação comercial. 
Para isso, seria necessário 
confrontar os interesses das 
grandes operadoras de tele-
fonia, alterando os parâme-
tros que regulavam os servi-
ços de transmissão de dados.

É claro que as grandes 
empresas de telecomunica-
ções, inclusive as norte-ame-
ricanas, não teriam a menor 
disposição em alterar seu lu-
crativo modelo de negócios 
para dar lugar às pequenas 
empresas portadoras da ino-
vação necessária à mudança.

No entanto, com os inte-
resses geopolíticos de dispu-
ta pela futura rede mundial 
como pano de fundo, foi 
exatamente isso que acon-
teceu. Em 1973 a Federal 
Communications Comis-
sion (FCC)  aprovou o novo 

modelo de transmissão de 
dados, criando a categoria 
de Value Added Network 
– VAN, ou Rede de Valor 
Agregado.

Nessa nova categoria as 
novas empresas, denomina-
das Value Added Carrier – 
VAC, ou Operadoras de Va-
lor Agregado, empregariam 
a comutação de circuitos 
das operadoras tradicionais, 
“agregando valor” em seu 
uso, mediante o emprego de 
novos recursos, tais como a 
comutação de pacotes carac-
terística do TCP-IP.

Quase paralelamente, em 
1974, iniciou-se o julgamen-
to antitruste movido pelo 
governo dos Estados Unidos 
contra a AT&T, que resultou 
na fragmentação da empresa 
de telefonia em 1984. Com 
a quebra do monopólio e es-
tabelecimento das redes de 
valor agregado, o caminho 
estava liberado para que as 
empresas do cluster produ-
tivo, em criação na Califór-
nia, tivessem a oportunidade 
para desenvolver e imple-
mentar a ampla gama de ser-
viços e processos então em 
desenvolvimento.

É interessante notar que 
o Departamento de Defesa 
conduziu testes, ainda em 
1977, promovendo a integra-
ção de diferentes redes, inte-
grando comunicações provi-
das mediante ondas de rádio, 
comunicações por satélite e 
por redes a cabo. Desde esse 

experimento ficou claro que 
as redes permitiriam tanto 
o tráfego de dados quanto 
o de voz. Ou seja, quando 
o Governo dos EUA, sob a 
aparência despretensiosa da 
defesa da livre concorrência, 
desmantelou a AT&T e criou 
o VAC, já antevia que estava 
criando um concorrente no 
longo prazo para as próprias 
empresas de telefonia nas 
comunicações por voz.

Com o exemplo da ação 
estatal para a fragmentação 
da AT&T, vale notar que os 
Estados não são monólitos 
com um único objetivo. So-
ciedades modernas como a 
norte-americana são extre-
mamente complexas, com 
múltiplas pretensões, atuan-
do dentro e fora do governo. 
No período em questão, o 
interesse em vencer a corri-
da contra o adversário sovi-
ético e alavancar seu próprio 
protagonismo econômico 
provavelmente galvanizava 
ampla sustentação em dife-
rentes setores sociais den-
tro dos EUA. Nem mesmo 
uma empresa como a AT&T 
conseguiria se manter como 
empecilho às aspirações en-
volvidas nesta questão.

 Vladimir de 
Paula Brito

Doutor em Ciência da 
Informação, é agente da 

Polícia Federal.
Segunda parte da série sobre 

telecomunicações e soberania.

Cinco milhões de empre-
sas e 62 milhões de cidadãos 
têm apontamentos de atrasos 
em dívidas, um recorde. “A 
quase totalidade deles não 
consegue pagar o que deve, 
e todos têm dificuldades em 
obter créditos nos bancos, no 
comércio e na contratação 
de serviços. É um problema 
crônico na economia brasi-
leira, o qual piorou nesta dé-
cada”, segundo Roberto L. 
Troster, em “A Inadimplên-
cia” (fev. 2019).

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (Lei 13.709, de 
14/8/2918), com vigência a 
partir de agosto de 2020, trou-
xe um novo alento para as 
pessoas físicas, grandemente 
endividadas, embora o Brasil 
já possua mais de 30 diplomas 
legais, sobre esta matéria, aí se 
incluindo a própria Constitui-
ção Federal; o Marco Civil da 
Internet; o Código Brasileiro 
de Proteção ao Consumidor; a 
Lei de Acesso à Informação; a 
Lei do Cadastro Positivo, bem 
como o Código Civil Brasilei-
ro, o qual, em seu artigo 21, 
estatui ser inviolável a vida 
privada da pessoa natural.

É que, profundamente 
“no vermelho”, aquelas pes-
soas não conseguem sair da 
situação em que se encon-
tram, porque, ao cogitarem 
arranjar novos ou novas 
oportunidades de negócios 
clientes para, com produto 
de seu trabalho, eliminar o 
passivo existente e partirem 

para uma nova vida, vêm-
se impossibilitadas, porque 
seus dados cadastrais (a esta 
altura cheios de restritivos), 
serão divulgados sem sua 
autorização e, o que é pior, 
mediante o recebimento de 
uma determinada remunera-
ção, isto é, serão vendidos tal 
qual operam empresas como 
Serasa/Experian, Boa Vista, 
SPC etc., o que manchará de 
novo suas fichas cadastrais, 
perante novos potenciais 
clientes afundando-as em 
um buraco ainda maior.

Tais empresas, que se 
apresentam como “arautos” 
de um serviço de proteção ao 
crédito, são altamente lucra-
tivas, pois obtêm os dados 
das pessoas naturais e jurí-
dicas gratuitamente, com-
partilhando-os, mediante re-
muneração, sem o expresso 
e prévio conhecimento, bem 
como o consentimento de 
seus titulares.

Não se alegue que dados 
cadastrais não seriam dados 
pessoais, como aqueles elei-
tos pela lei que os protege. 
Talvez sejam esses dados os 
mais pessoais que possam 
existir, pois dizem respeito 
à moral financeira de cada 
pessoa em particular que es-
tiver sendo cogitada, sejam 
elas de direito natural ou ju-
rídicas.

Se a Lei Geral de Pro-
teção de Dados define até 
uma série de dados pessoais 
como sensíveis, como aque-

les que, por sua própria na-
tureza, possam sujeitar seu 
titular a práticas discrimina-
tórias, tais como dados sobre 
a origem racial ou étnica; 
convicção religiosa; opinião 
política; vida sexual; dados 
biométricos ou biomédicos 
como não cogitar de dados 
cadastrais, relativos a moral 
financeira dos indivíduos, 
sejam eles positivos ou não?

O artigo 7º da Lei Fede-
ral de Proteção de Dados 
Pessoais estatui que o tra-
tamento de dados somente 
poderá ser realizado nas se-
guintes hipóteses: X) Para a 
proteção do crédito, inclu-
sive quanto ao disposto na 
legislação vigente. Até aí, 
tudo bem; só que o artigo 
21 do mesmo diploma le-
gal, dispõe que “os dados” 
pessoais de seu titular, refe-
rentes ao exercício regular 
de direitos, não podem ser 
utilizados em seu prejuízo.

A Lei Geral de Proteção 
de Dados não se refere, pois, 
especificamente sobre esses 
dados cadastrais. Todavia, 
a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, cria-
da pela Medida Provisória 
869/2018, certamente terá 
condições e autoridade sufi-
cientes para resolver este im-
passe, já que no regime de-
mocrático em que vivemos 
todos os indivíduos devem 
ter controle absoluto sobre 
suas informações pessoais, 
tanto que, recente projeto de 

lei que alterou a Lei do Ca-
dastro Positivo, estatui que 
o bom pagador será incluído 
automaticamente no Cadas-
tro Positivo, mas dele po-
derá retirar-se, de imediato, 
bastando que manifeste esta 
sua vontade.

Ademais, se nos fosse 
permitido fazer ligeira di-
gressão, diríamos que ne-
nhum diploma legal pode ser 
elaborado longe dos verda-
deiros e autênticos interesses 
da sociedade, bem como do 
contexto socioeconômico 
daquela mesma sociedade, 
principalmente quando esti-
ver a serviço de lobbies es-
púrios e cobiçosos a poder 
da conquista de exceções 
legais ardilosas, porque dis-
criminatórias.

Como, em um diploma 
legal que nos é trazido para 
a proteção de nossos da-
dos pessoais mais sensíveis 
(como o são nossos dados 
cadastrais relativos à nossa 
idoneidade moral financei-
ra), possa haver uma brecha 
a permitir que certas pessoas 
jurídicas, de Direito Privado, 
possam lucrar com a venda 
destes mesmos dados?

Nenhum argumento, por 
mais elaborado que seja, 
pode justificar tamanha ig-
nomínia.

  Luiz Felizardo 
Barroso

Presidente da Cobrart 
Recuperação de Ativos.

Ismael Nobre e Carlos 
Nobre, dois importantes 
cientistas brasileiros, es-
creveram um artigo para 
a Revista Futuribles em 
Português nº 2, edição de 
setembro de 2019, em que 
apresentam uma iniciativa, a 
Terceira Via Amazônica, e o 
desenvolvimento do Projeto 
Amazônia 4.0.

É uma proposta que recusa 
a vocação natural de o Bra-
sil ser apenas uma potência 
agromineral,
fornecedora 
de “commodi-
ties” para as 
nações indus-
trializadas e 
pós-industrial-
izadas.

É preciso 
abandonar os 
modelos adot-
ados nas últi-
mas décadas, 
tanto a chama-
da primeira 
via, que visa isolar grandes 
extensões de selva para fi ns 
de conservação, quanto a 
segunda via, que propõe um 
modelo de desenvolvimento 
para a agricultura, pecuária e 
mineração. E estes provocam 
o desmatamento. E outro é a 
demanda de produção de en-
ergia na região amazônica, 
ou seja, hidrelétricas.

O Brasil precisa de uma 
terceira via baseada no de-
senvolvimento econômico 
e social sustentável, alicer-
çado na biodiversidade e nas 
tradições e modos locais, e 

explorando as potenciali-
dades da Quarta Revolução 
Industrial, a Indústria 4.0.

A fl oresta amazônica é re-
sultado de milhões de anos de 
evolução, em que a natureza 
desenvolveu grande varie-
dade biológica em ecossiste-
mas aquáticos e terrestres, 
uma extraordinária riqueza 
de produtos naturais. Esses 
ativos biológicos interessam a 
Indústria 4.0 para a elaboração 
de produtos farmacêuticos, 

cosméticos e 
alimentícios,
ou até mesmo 
na pesquisa de 
novos materi-
ais, soluções 
energéticas e 
de mobilidade, 
com signifi -
cativo poten-
cial de lucro. 
Mas é claro, 
sempre tem a 
alternativa de 
tacar fogo na 

fl oresta... Alternativa estúpi-
da, claro!

É possível criar as 
condições para o fl oresci-
mento de uma bioeconomia 
vibrante e inclusiva, que re-
speite a fl oresta e seus rios, 
a fauna, a fl ora e os povos 
tradicionais amazônicos, 
mas os desafi os não são pou-
cos nem pequenos.

  Mario Eugenio 
Saturno

Tecnologista sênior do 
Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe).
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O lixo dos mais ricos
O mundo deve dobrar o volume de resíduos globais 

para 2,3 bilhões de toneladas até 2025. Em termos de 
volume agregado, os países em desenvolvimento produ-
zem mais da metade do total de resíduos sólidos. Mas 
os países de alta renda geram mais resíduos per capita. 
Economistas do FMI analisaram os dados e verificaram 
que países como Estados Unidos, Dinamarca e Nova 
Zelândia geram pelo menos o dobro de resíduos per cap-
ita do que os países em desenvolvimento.

A média países da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 1,4kg/dia 
per capita (dados de 2014). A Suíça e os EUA produ-
zem 2kg; a Dinamarca, topo do ranking, acima disto. Na 
outra ponta entre os países que integram a entidade estão 
Eslováquia, República Tcheca e Polônia, com menos de 
1kg/dia por pessoa.

Cada brasileiro produziu, em 2017, 378kg por ano, 
1,03kg/dia per capita, segundo dados da Associação 
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe).

As pessoas de renda mais alta não apenas consomem 
mais bens em geral, como também consomem uma maior 
concentração de bens duráveis embalados e complexos, 
como carros, eletrodomésticos e equipamentos ele-
trônicos. Além disso, a maioria dos resíduos nos países 
de renda média e alta consiste em materiais inorgânicos, 
principalmente papel e plástico.

O FMI recomenda duas medidas para atacar o prob-
lema: uma é o imposto sobre sacolas plásticas, em que se 
paga antecipadamente pelos resíduos que está prestes a 
criar. Trinta países têm uma taxa dessas. Outra maneira 
é através de impostos “pague conforme o uso”. Dessa 
forma, você é cobrado pela lixeira, saco plástico ou, em 
sistemas mais sofisticados, o peso do seu lixo.

Na Coreia do Sul, a geração de resíduos sólidos au-
mentou rapidamente devido ao crescimento da renda e às 
mudanças no consumo. Em 1995, o governo introduziu 
um sistema em que as pessoas tinham que pagar por saco-
las oficiais para descartar o lixo. A geração de resíduos 
caiu de 1,3kg/dia por pessoa, em 1994, para 0,95kg em 
2014. A taxa de reciclagem aumentou de 15,4% para 
59% no mesmo período. Em 2013, eles adicionaram um 
programa de compostagem para separar o desperdício de 
alimentos. O desperdício de alimentos em aterros sofreu 
uma queda de 97% em 1994 para cerca de 2% em 2014.

Até o pescoço
Na coluna da última sexta-feira, registrou-se que o 

presidente Bolsonaro não desceu do helicóptero para co-
locar o pé na lama na visita que fez a Minas Gerais. O 
que levou a um comentário de um leitor: “Mas ele não 
está até o pescoço nela?”

Cofre da viúva
O TCU manteve a recomendação de paralisação das 

obras de ampliação da BR-290 (RS), devido a indícios 
de irregularidades graves na execução do contrato assi-
nado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) e a Concessionária da Rodovia Osório–Porto 
Alegre (Concepa). O prejuízo ao erário era estimado, em 
2017, em R$ 91,4 milhões. Na semana passada, a esti-
mativa subiu para R$ 115,2 milhões, devido a indícios 
de superfaturamento.

Não deve ser caso isolado nas concessionárias de 
rodovias. Nem em outros setores.

Estranho no ninho
Na briga entre Flamengo e Globo em tono da trans-

missão dos jogos do Campeonato Carioca, ganhou o 
jornalismo: a emissora do Jardim Botânico conseguiu se 
lembrar da tragédia do Ninho do Urubu, que completa 
um ano esta semana com impunidade e poucas (e baixas) 
indenizações.

Rápidas
O Almoço do Empresário da Associação Comercial do 

Rio de Janeiro (ACRJ) receberá dia 10 o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) *** O 
posto de coleta do projeto Rodando com Tampinhas, do 
Carioca Shopping, acaba de alcançar a marca de 1 tone-
lada de doações. As tampinhas plásticas são trocadas por 
cadeiras de rodas doadas à Associação Brasileira Benefi-
cente de Reabilitação (ABBR) do Rio de Janeiro *** A 
fintech Target Meios de Pagamentos lança cartilha digi-
tal explicando nova regulamentação para transportes de 
cargas. O e-book está disponível em materiais.targetmp.
com.br/ciot *** Philipp Schiemer, atual presidente da 
Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina, será 
o chefe mundial de Marketing, Vendas e Serviços ao Cli-
ente da Daimler Buses. O atual ocupante, Ulrich Bastert, 
se aposentará em 1º de julho. Karl Deppen ficará à frente 
da Mercedes-Benz no Brasil.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 
DE DEZEMBRO DE 2019. 1. Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de 
dezembro de 2019, às 9:00 horas, na sede social da Companhia Portuária Baía 
de Sepetiba (“Companhia” ou “CPBS”), localizada na Praia de Botafogo, nº 
186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 22.250-145. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação, na forma do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 
6.404/76, face à presença dos acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) e sua controlada 
Docepar S.A., representadas, respectivamente, por seu procurador, Sr. Walter 
Carvalho Pinheiro Filho, e por seus Diretores, Srs. João Marcelo de Moura e 
Cunha, Diretor-Presidente e Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, Diretor, 
que cumprem orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, 
Srs. Luciano Siani Pires e Alexandre Gomes Pereira (Decisão de Diretores 
Executivos em Conjunto - DEC-340 de 02/12/2019. Verificado, portanto, 
quorum suficiente para efetuar as deliberações constantes da Ordem do Dia. 
3. Mesa: Sr. Walter Carvalho Pinheiro Filho - Presidente; e Sra. Carla Brandão
Tarré Carvalho de Oliveira - Secretária. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão
e, se for o caso, aprovação: (i) da postergação do pagamento dos dividendos
mínimos obrigatórios; (ii) da eleição de membro para compor a Diretoria da
Companhia. 5. Deliberações tomadas: As acionistas, por unanimidade,
resolveram aprovar: 5.1 - A lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos 
ocorridos, como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; 5.2 - a 
postergação do pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios deliberados
na Assembleia Geral Ordinária da CPBS, realizada em 29/04/2019, no valor de
R$ 80.681.467,90 (oitenta milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos
e sessenta e sete reais e noventa centavos), tendo em vista a alteração da
situação econômico-financeira da Companhia; 5.3 - a eleição do Sr. Luís
Carlos Carvalho Nunes, brasileiro, casado, controler, portador da carteira de
identidade nº 041660295-9, expedida pelo SESP/MA, inscrito no CPF/ME sob 
o nº CPF 002.851.753-94, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do RJ, com endereço comercial na Estrada Ilha da Madeira, s/nº,
município de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro, CEP 23.826-600, para o cargo 
de Diretor, em substituição ao Sr. Herbert Sousa Murtha, o qual é destituído
do cargo neste ato; 5.4 - o Diretor ora eleito, que cumprirá o restante do prazo
de mandato de seu predecessor, tal seja, até a Assembleia Geral Ordinária
que se realizar em 2021 (“AGO/2021”), tomará posse mediante assinatura
de termo de posse lavrado em livro próprio, momento em que declarará estar
totalmente desimpedido para o exercício das suas funções, nos termos do
artigo 147 da Lei nº 6.404/76; 5.5 - Em razão das deliberações ora aprovadas,
consignar a composição atual da Diretoria da Companhia, conforme segue:
Nome / Cargo / Gestão: Luís Carlos Carvalho Nunes; Diretor; De 14/12/2019
até a AGO/2021. Walter Carvalho Pinheiro Filho; Diretor; De 04/07/2019 até a
AGO/2021. Carlos Alberto Azevedo Alves Filho; Diretor; De 14/05/2018 até a
AGO/2021. 6. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, 
esta foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, RJ, 
14 de dezembro de 2019. Assinaturas: Mesa: Walter Carvalho Pinheiro Filho, 
Presidente; Carla Brandão Tarré Carvalho de Oliveira, Secretária. Acionistas:
Vale S.A., p.p. Walter Carvalho Pinheiro Filho. Docepar S.A., João Marcelo
de Moura e Cunha, Diretor-Presidente e Rodrigo Sebollela Duque Estrada
Regis – Diretor. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio da Companhia. Rio de Janeiro, RJ, 14 de dezembro de 2019. Carla
Brandão Tarré Carvalho de Oliveira - Jucerja - Certifico o arquivamento em
30/01/2020 sob o nº 00003843060. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger -
Secretário-Geral.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 72.372.998/0001-66 - NIRE: 33.3.0015821-9

SALOBO METAIS S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME n° 33.931.478/0001-94 - NIRE 3330016452-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA, REALIZADA EM 12 
DE OUTUBRO DE 2019. 1. Data, hora e local: No dia 12 de outubro de 
2019, às 10:00 horas, na sede social da Salobo Metais S.A. (“Companhia”), 
localizada na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 2. Convocação,
Presença e Quorum: Dispensada a convocação nos termos do artigo 
124, parágrafo 4º, da Lei no 6.404/76, tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, sendo 
as acionistas Vale S.A. e sua controlada Docepar S.A., representadas, 
respectivamente, por seu procurador, Sr. Luiz Gustavo Reche e seus 
Diretores, Srs. João Marcelo de Moura e Cunha, Diretor-Presidente, 
e Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, Diretor, os quais cumprem 
orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale S.A., Srs. 
Luciano Siani Pires e Carlos Henrique Senna de Medeiros (Decisão de 
Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 291, de 11/10/2019. Verificado, 
portanto, quorum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para 
as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Luiz Gustavo 
Reche – Presidente; Sr. Marcio Felipe Milheiro Aigner – Secretário. 
4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar: (i) consignar
a renúncia do Sr. Fernando Marinho ao cargo de Diretor da Companhia; e
(ii) a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações
aprovadas por unanimidade: 5.1. A lavratura da presente ata sob a forma
de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º,
da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado 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. Fernando Marino 
ao cargo de Diretor da Companhia, ocorrida em 30/09/2019, a quem foram
consignados votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados
à Companhia; 5.3. tendo em vista o disposto no item 5.2 acima, a eleição
do Sr. Marcelo Pereira da Silva, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da carteira de identidade nº MG 10.659.730, expedida
pela Polícia Civil/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 029.972.576-62,
residente e domiciliado na cidade de Paracatu, estado de Minas Gerais,
com endereço comercial na Floresta Nacional Tapirapé Aquiri, s/nº, Mina
do Salobo, CEP 69.615-000, cidade de Marabá, estado do Pará, para o
cargo de Diretor da Companhia, em substituição ao Sr. Fernando Marino,
que renunciou ao referido cargo em 30/09/2019; 5.4. o Diretor ora eleito,
que cumprirá o restante do prazo de gestão do substituído, ou seja, até
10/09/2020, tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de
posse que conterá declaração de não impedimento para o exercício de
suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; 5.5. tendo
em vista o disposto nos itens 5.3 e 5.4, o atual quadro de Diretores da
Companhia fica consolidado conforme abaixo: Diretores/Cargo/Gestão:
Luiz Gustavo Reche: Diretor-Presidente - 11/10/2018 a 10/09/2020;  Marcio
Felipe Milheiro Aigner: Diretor - 22/05/2018 a 10/09/2020; Marcelo Pereira
da Silva: Diretor - 12/10/2019 a 10/09/2020. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que,
tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros
da Mesa e pelas acionistas presentes. Rio de Janeiro, 12 de outubro de
2019. Mesa: Luiz Gustavo Reche - Presidente; Marcio Felipe Milheiro
Aigner - Secretário. Acionistas: Vale S.A. p.p. Luiz Gustavo Reche; Docepar 
S.A. - João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente; Docepar S.A.
- Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor. CERTIDÃO - Jucerja
registro nº 00003843905 em 30/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário-Geral.

Bolsonaro diz que ‘melhor reforma é a aprovada’
O presidente Jair Bolso-

naro disse nesta segunda-
feira que o mais importante 
é aprovar as reformas eco-
nômicas, ainda que as mu-
danças não correspondam ao 
projetos iniciais do governo. 
“A melhor reforma é a que 
vai ser aprovada”, enfatizou 
ao participar de almoço na 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp).

O presidente falou sobre as 
conversas de “alinhamento” 
que diz manter com o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des. “Temos discutido com 
ele a questão das reformas 
econômicas. E, obviamente, 

falo para ele, depois de 28 
anos dentro da Câmara sem 
termos aprovado nada no to-
cante a esse assunto, eu falo 
para ele que a melhor refor-
ma é aquela que vai ser apro-
vada. Não adianta termos um 
sonho”, acrescentou.

Bolsonaro disse que con-
cede autonomia para os seus 
ministros trabalharem, mas 
eventualmente apresenta 
discordâncias com as pro-
postas da equipe de governo. 
“Quando ele falou, há pouco, 
que queria aumentar o impos-
to da cerveja, apesar de não 
ser um amante desse esporte, 
me coloquei contra”, disse 

sobre a proposta do ministro 
da Economia de sobretaxar 
bebidas alcoólicas, cigarros e 
alimentos açucarados.

O presidente compareceu 
ao encontro acompanhado 
do ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, e da 
atriz Regina Duarte, indica-
da para comandar a Secre-
taria Especial de Cultura. 
Bolsonaro foi recebido pelo 
presidente da Federação, 
Paulo Skaf.

Protesto

Antes da chegada de Bol-
sonaro à sede da Fiesp, na 

Avenida Paulista, região 
central da capital, centrais 
sindicais fizeram um protes-
to contra o governo federal. 
Sob chuva forte, os militan-
tes se concentraram no vão-
livre do Museu de Arte de 
São Paulo (Masp) com ban-
deiras e batendo panelas.

Eles protestavam pedindo 
solução para o desemprego e 
contra a privatização de em-
presas estatais. Impedidos 
pela Polícia Militar de cami-
nhar até o prédio da Fiesp, a 
menos de um quarteirão do 
museu, os manifestantes se 
dispersaram antes da chega-
da do presidente.

Reino Unido busca obter acordo comercial com a União Europeia
O premiê britânico, Boris 

Johnson, está determinado a 
buscar um acordo comercial 
com a União Europeia, nos 
moldes de como fez com o 
Canadá, a fim de abrir merca-
dos mas evitar as regulações 
do bloco.

Johnson deve apresentar 
sua visão sobre as relações 
futuras com a União Euro-
peia em um discurso nesta 

segunda-feira, o primeiro 
após o Reino Unido ter dei-
xado o bloco na sexta-feira 
passada (31). O premiê deve 
enfatizar que o Reino Unido 
vai ser capaz de manter os 
mais altos padrões de prote-
ção social, meio ambiente e 
outras políticas, sem aceitar 
as regras da UE.

Há expectativa de que o 
primeiro-ministro diga que 

seu país quer abolir a maio-
ria das tarifas, mas que não 
vai se sujeitar às regulações 
da União Europeia, citando 
o exemplo do acordo de li-
vre comércio assinado pelo 
Canadá com o bloco euro-
peu.

O governo britânico es-
pera concluir as negocia-
ções de um acordo com a 
UE antes que o período de 

transição expire, em 31 de 
dezembro. As regras da 
União Europeia ainda se-
rão aplicadas nesse período, 
que foi estabelecido para 
evitar mudanças bruscas. 
As duas partes ainda diver-
gem em muitos aspectos, e 
a União Europeia considera 
que será difícil concluir um 
acordo comercial abrangen-
te em apenas 11 meses.

Mínimo ‘vira teto’ para brasileiro  
e trabalho doméstico cresce

O salário mínimo se trans-
forma em “teto” para traba-
lhadores. Segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad) 
Contínua, do IBGE, compi-
lados pela consultoria Ida-
dos, no trimestre encerrado 
em setembro de 2019, eram 
27,3 milhões recebendo até 
um salário, um terço do total 
de trabalhadores do país. De 
acordo com a pesquisa, muito 
desse aumento ocorreu pelo 
aumento da informalidade.

 Sem a estrutura que os em-
pregos com carteira assinada 
oferecem, os informais são 
expostos a condições piores e 
à baixa remuneração. No ter-
ceiro trimestre de 2019, eram 
20,9 milhões de informais ga-
nhando até R$ 998 por mês - 
ante 6,2 milhões de trabalha-
dores com carteira assinada 
que tinham essa remuneração 
no mesmo período.

A partir de fevereiro, o 
mínimo passa a ser de R$ 
1.045. O novo piso, porém, é 

insuficiente para as despesas 
básicas do trabalhador, de 
acordo com especialistas.

De acordo com a pesqui-
sadora da Idados, Ana Tereza 
Pires: “o aumento da infor-
malidade realmente levou 
mais trabalhadores no merca-
do a ganhar menos. As pesso-
as perderam a proteção que o 
mínimo representa e, por so-
brevivência, aceitaram qual-
quer oportunidade”. Ana Te-
reza ainda explica que a crise 
também fez crescer o número 
de trabalhadores com mais 
anos de estudo que caíram na 
informalidade ou aceitaram 
uma remuneração menor no 
mercado formal.

Domésticos

Em entrevista para a Rádio 
Brasil Atual, o diretor técnico 
do Dieese, Clemente Ganz 
Lúcio, afirmou que o núme-
ro de trabalhadores domés-
ticos chegou a 6,3 milhões 
em 2019. Um crescimento 

que, apesar de ligeiramente 
superior com relação ao ano 
anterior, quando o número de 
postos de trabalho da catego-
ria ficou em 6,2 milhões, não 
deixa de acompanhar também 
o avanço da informalidade 
sobre o mercado de trabalho. 
A proporção de empregados 
com carteira de trabalho caiu 
para o seu menor nível no 
mês de novembro, quando o 
trimestre da pesquisa foi en-
cerrado.

Foram pelo menos 55 mil 
trabalhadores a mais no cálculo 
da informalidade, queda de 3% 
de pessoas com registro profis-
sional, passando para pouco 
mais de 1,7 milhão de forma-
lizados, ante o contingente de 
4,5 milhões de empregados 
domésticos que não têm car-
teira de trabalho assinada. “O 
sintoma desse crescimento do 
trabalho doméstico assalariado 
é o sintoma de um mercado de 
trabalho muito fraco, de um 
desemprego estrutural, de uma 
fragilidade dramática do ponto 

de vista da renda, obrigando 
pessoas, e no caso, as mulhe-
res, a procurarem uma renda. E 
uma das formas de se ter uma 
renda é por meio do chamado 
assalariamento do emprego 
doméstico”, explica.

Segundo ele, são as mu-
lheres que mais ocupam esse 
tipo de posto de trabalho as-
salariado, muito por conta da 
desigualdade de gênero, como 
aponta pesquisa da Oxfam di-
vulgada neste mês. Hoje, elas 
representam 97% do total de 
empregos domésticos.

A média para aqueles que 
têm registro em carteira é de 
R$ 1.269 por mês. Já para as 
que estão na informalidade, a 
remuneração mensal fica em 
R$ 755, uma renda ainda me-
nor. “É uma situação muito 
dramática para esse tipo de 
ocupação, que revela a fragi-
lidade do mercado de traba-
lho, obrigando as mulheres 
a se sujeitarem a esse tipo de 
contratação”, analisa o dire-
tor técnico do Dieese.
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Países árabes são
3º maior destino da 
exportação brasileira

Os países árabes passaram a ser o terceiro maior des-
tino das exportações brasileiras no ano passado, segun-
do dados da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Em 
2018, a região ocupava o quinto lugar no ranking de com-
pradores internacionais do Brasil, com US$ 11,4 bilhões 
em importações, e em 2019 ela galgou duas posições, 
com importações de US$ 12,1 bilhões.

O aumento nas exportações do Brasil para os países da 
Liga Árabe foi de 6,3% em 2019 sobre 2018. Juntos, os 
países árabes ficaram atrás apenas da China e dos Estados 
Unidos como destino dos produtos brasileiros no ano pas-
sado, enquanto que no ano anterior estavam atrás também 
de Argentina e Holanda, além de China e Estados Unidos.

Segundo a Câmara Árabe, os mercados árabes susten-
taram a demanda e mantiveram fidelidade aos parceiros 
brasileiros, num ano em que compradores importantes re-
duziram compras. Isso aconteceu com a China, que por 
causa da febre suína exterminou parte do seu rebanho, o 
que impactou na demanda pela soja comprada do Brasil, e 
ocorreu com a Argentina, que passou por forte crise eco-
nômica.

“Enquanto o mundo todo comprou 7,5% menos do 
Brasil, cerca de US$ 224 bilhões, e o superávit recuou 
19,46%, para US$ 46,674 bilhões, os países árabes, mais 
uma vez, ampliaram pedidos, reforçando a importância da 
parceria comercial para a nossa economia”, disse o pre-
sidente da Câmara Árabe, Rubens Hannun, em material 
divulgado.

O Brasil exportou para os árabes principalmente fran-
go, açúcar, minério de ferro, carne bovina e grãos. As 
vendas de carne de frango avançaram 6,4% para US$ 2,3 
bilhões, as de açúcar recuaram 23,6%, com US$ 2,1 bi-
lhões, e as de minério de ferro cresceram 7,2%, para US$ 
1,8 bilhão. A exportação de carne bovina avançou 2,6% 
e ficou em US$ 1,1 bilhão e a de grãos subiu 46,4% para 
US$ 1,1 bilhão.

“A Arábia Saudita determinou que até 2030 só 40% 
da demanda de frango, por exemplo, será atendida via 
exportação. Hoje esse percentual é perto de 60%. Nesse 
cenário, as empresas brasileiras líderes em suplementos 
alimentares, vacinas e genética para produção agropecuá-
ria têm uma grande oportunidade de internacionalização. 
Em abril, realizaremos um fórum econômico para discutir 
essas oportunidades”, diz Hannun, sobre o Fórum Econô-
mico Brasil-Países Árabes, que ocorrerá no dia 14 de abril 
na capital paulista. Mais informações em anba.com.br

Coronavírus pode afetar vendas do Brasil
O avanço do coronavírus na China já afeta as proje-

ções para o desempenho da economia brasileira em 2020, 
segundo reportagem do Globo de sexta-feira (31). De 
acordo com a Associação de Comércio Exterior do Brasil 
(AEB), o aumento dos casos da doença poderá provocar a 
desaceleração da atividade econômica na China, principal 
parceiro comercial de nosso país – o que irá causar uma 
queda de até 3,5% nas exportações brasileiras. Além do 
coronavírus, o fim da guerra comercial entre China e EUA 
também poderá contribuir para o resultado: os chineses 
passarão a comprar dos norte-americanos produtos que 
anteriormente eram adquiridos do Brasil. O comércio en-
tre Brasil e China movimentou US$ 100 bilhões em 2019.

Para governo, país está preparado
A economia brasileira está preparada para enfrentar 

uma possível crise por conta dos efeitos da epidemia 
de coronavírus na China. A avaliação é do secretário de 
Comércio Exterior e Relações Internacionais, Marcos 
Troyjo, que participou de um debate sobre os rumos do 
Brasil, nesta sexta-feira (31), no Rio. “Nós estamos acom-
panhando com bastante atenção, porque é natural que haja 
uma preocupação quanto aos rumos da economia mundial 
e queremos entender qual a dimensão dessa ameaça. No 
entanto, no Brasil a gente está bem preparado, nós temos 
diversificação das nossas exportações, da nossa corrente 
de comércio”, disse Troyjo.

Para o secretário, é natural que quando um fator aco-
mete a segunda maior economia do mundo isso traga 
impacto nas várias dimensões da atividade econômica. 
Porém, ele disse ter segurança de que as autoridades chi-
nesas estão tomando todas as medidas cabíveis para que 
isso seja controlado e não seja um peso na atividade eco-
nômica global.

“Até o presente, nós não temos sinalização de nossas 
exportações que estejam sofrendo qualquer tipo de im-
pacto mais significativo por conta disso. Vai depender 
muito da evolução, e isso não diz respeito só ao Brasil, 
mas a todos os países que fazem negócios com a Chi-
na. Hoje, de cada dez países do mundo, sete tem a China 
como principal parceiro comercial”, disse.

Troyjo disse que o governo vem fazendo vários estudos 
sobre os possíveis impactos, caso haja um alastramento 
do coronavírus no mundo, mas demonstrou confiança de 
que a economia brasileira está forte. “Nós fazemos vários 
estudos. Temos uma ideia bastante clara do que isso possa 
significar para a corrente de comércio brasileira. A própria 
força da economia brasileira mostra que temos condições 
de absorver algum choque negativo que venha de fora”.

O secretário falou também sobre o Brexit, processo 
de desligamento do Reino Unido da União Européia. Se-
gundo ele, é interesse do Brasil estabelecer acordos co-
merciais com os britânicos. “Nós temos conversado com 
os nossos colegas britânicos e temos todo o interesse em 
avançar em acordos comerciais com o Reino Unido pós-
Brexit. Uma das prioridades do governo Bolsonaro é a 
multiplicação de acordos comerciais e um parceiro tradi-
cional como os britânicos, sem dúvida alguma, poderiam 
constituir um grande destino ampliado para as exporta-
ções do Brasil. Os britânicos são um dos menos protecio-
nistas. Nós vamos atrás de um acordo comercial com o 
Reino Unido”, disse Troyjo.

Dez coisas que você 
precisa saber sobre 
Reforma Trabalhista

A Reforma Trabalhista trazida pela Lei 13.467, de 11 
de novembro de 2017, acaba de completar dois anos e 
ainda há muitos pontos envoltos em profundo mistério. 
Vamos a eles:

Hora in itinere
Horas in itinere, ou “horas de trajeto”, era o tempo 

que o trabalhador gastava no percurso casa/trabalho/casa. 
Pelo §2° do art.58 da CLT, o tempo despendido pelo em-
pregado até o local de trabalho e para o seu retorno não 
seria computado nem pago, exceto se a empresa estives-
se sediada em local de difícil acesso ou não servido por 
transporte público regular. Com a Lei da Reforma, esse 
tempo não é mais pago ao empregado porque não se con-
sidera como tempo à disposição da empresa.

Imposto sindical
Antes da Reforma, todo empregado, sindicalizado ou 

não, era obrigado a contribuir para o sindicato da sua ca-
tegoria com o equivalente em dinheiro a um dia de traba-
lho. Agora, o imposto sindical deixou de ser obrigatório 
e só pode ser descontado em boleto enviado diretamente 
à casa do trabalhador e se ele autorizar previamente e por 
escrito.

Grupo econômico
Pela CLT, se uma ou mais empresas se ligassem contra-

tualmente, ainda que cada uma mantivesse sua personali-
dade jurídica e sua autonomia, constituiriam grupo econô-
mico, e o empregado poderia mover ação contra qualquer 
uma delas porque todas eram solidariamente responsáveis 
pela dívida trabalhista. A coisa piorava se entre essas em-
presas houvesse sócios comuns. Com a Reforma, para 
haver grupo econômico o empregado precisa provar que 
há entre as empresas interesse integrado, comunhão de 
interesses e atuação conjunta. Simples presença de sócios 
comuns não configura grupo econômico.

Tempo à disposição da empresa
Antes da Reforma, o tempo que o empregado permane-

cia na empresa após a jornada de trabalho por até dez mi-
nutos não era considerado tempo à disposição do patrão. 
Mais que isso, sim. Agora, com a nova redação do §2° do 
art.58 da CLT, não é contado nenhum tempo em que o tra-
balhador permanecer na empresa por escolha própria para 
buscar proteção em caso de insegurança nas vias públicas 
ou más condições climáticas ou para práticas religiosas, 
descanso, lazer, estudo, alimentação, relacionamento so-
cial, atividades esportivas ou higiene pessoal.

Prescrição intercorrente
A Reforma deixou claro que se admite a prescrição in-

tercorrente no processo do trabalho. Antes, isso era extre-
mamente polêmico. No processo civil, a parte que ven-
cesse a ação tinha até dois anos para começar a execução. 
Se não a iniciasse, a prescrição intercorrente fulminava o 
direito, e o sujeito não poderia mais executar a sentença. 
Isso nunca foi bem visto na Justiça do Trabalho porque 
se entendia que o trabalhador era a parte mais fraca da 
relação contratual, e o juiz tinha obrigação de começar a 
execução de ofício. Agora, se o empregado ganhar a ação 
e não iniciar a execução em até dois anos, atrai a prescri-
ção intercorrente, isto é, ganha mas não leva. O juiz do 
trabalho pode declará-la até mesmo de ofício.

Teletrabalho (home offi  ce)
A CLT não previu teletrabalho. Teletrabalho é o traba-

lho executado fora da empresa, na casa do empregado ou 
noutro lugar fora da empresa. Não se confunde com o tra-
balho externo. O vendedor de porta em porta faz trabalho 
externo. O teletrabalhador faz o trabalho que realizaria 
internamente na empresa, só que fora da empresa, na sua 
(do trabalhador) casa ou noutro lugar escolhido por ele.

No teletrabalho, nada muda em relação ao trabalho exe-
cutado na sede da empresa. As regras são as mesmas de um 
contrato comum. Se o empregado e o patrão estiverem de 
acordo, o trabalho presencial pode ser mudado para teletra-
balho e registrado num aditivo contratual. A mudança do 
teletrabalho para o presencial pode ser determinada pelo 
patrão desde que garanta ao empregado um período de 15 
dias para adaptação. Os custos com o teletrabalho (energia, 
computador, manutenção etc) devem ser combinados entre 
as partes. Se não houver combinação, presume-se que to-
das as despesas foram assumidas pelo patrão.

Fracionamento de férias
As férias, que antes deviam ser desfrutadas em um pe-

ríodo de 30 dias corridos, agora podem ser divididas em 
até três períodos, mas um deles não poderá ser menor do 
que 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferio-
res a cinco dias corridos, cada um.

Trabalho intermitente
Trabalho intermitente é aquele no qual a prestação de ser-

viços subordinados não é contínua. Ocorre alternância de 
prestação do serviço com períodos de trabalho e períodos de 
folga, segundo a necessidade da empresa. O trabalho inter-
mitente pode ser fixado por hora, dia ou mês. A subordinação 
é contínua, mas a prestação dos serviços não. O emprega-
do em trabalho intermitente continua subordinado ao patrão 
mesmo nos períodos em que não está trabalhando. Pode, in-
clusive, cometer falta grave e ser dispensado por justa causa.

Preços de material 
escolar variam em até 
748% por produto

Com uma lista de 25 itens 
de material escolar, a Asso-
ciação Brasileira de Defesa 
do Consumidor (Proteste) 
pesquisou os preços em 29 es-
tabelecimentos na cidade do 
Rio de Janeiro entre os dias 3 
e 7 de janeiro. A mostra iden-
tificou que um mesmo pro-
duto pode ter variação de até 
2.100% e uma cesta com to-
dos eles juntos pode variar em 
até 70% dentro de um mesmo 
bairro.

A maior diferença encon-
trada foi em um item básico 
das listas, indispensável para 
os estudantes: a borracha 
branca. Ela foi encontrada por 
R$ 0,45 e por R$ 9,90 - o que 
dá uma variação de 2.100%. 
Dá para comprar 22 borrachas 
brancas no lugar mais barato 
pelo preço de uma unidade da 
borracha mais cara.

Neste ano o material escolar 
ficou mais caro, como identi-
ficou a Associação Brasileira 
dos Fabricantes e Importadores 
de Artigos Escolares (Abfiae). 
Os itens sofreram um aumento 
médio de 8% em comparação 
com 2019.

O mercado de produtos es-
colares tem uma grande varie-
dade de tipos, marcas, tama-
nhos e designs, o que influen-
cia os preços, além de a lista 
variar de acordo com a escola, 
a série do aluno e o orçamento 
da família.

A pesquisa identificou di-
ferenças nos preços dentro 
do mesmo bairro. O levan-
tamento foi feito nas zonas 
Norte, Sul, Oeste e o Centro 
da cidade. A metodologia 
foi a do cliente oculto: is co-
laboradores pesquisaram os 
preços como se estivessem 
pesquisando para si mesmos. 
No total, foram coletados 862 
preços de marcas variadas.

Para realizar a comparação 
de preços do material escolar 
em cestas - a soma de todos os 

valores dos itens disponíveis 
- os estabelecimentos tinham 
que ter no mínimo 72% dos 
produtos da lista. Foram en-
contradas variações grandes 
de preços na mesma região 
nesse quesito, quando compa-
ramos os preços dos produtos 
mais baratos.

Na Zona Sul, considerando 
cestas com 21 itens, a Pionei-
ra, de Copacabana, ficou res-
ponsável pelo maior valor, R$ 
188,21. A mais barata foi a da 
loja Caçula, do mesmo bairro, 
por R$ 110,65. Isso representa 
uma variação de 70% em lo-
jas que ficam a 750 m de dis-
tância, ou 9 minutos andando, 
uma da outra.

Já na Zona Oeste, com uma 
cesta com 18 produtos da lis-
ta, o valor máximo identifica-
do foi de R$ 147,33 na Magal 
de Jacarepaguá e o mais bara-
to de R$ 132,00, da Kalunga 
de Curicica.

Essa variação foi menor do 
que a encontrada na Zona Sul, 
12%.

Entre os bairros da Zona 
Norte, a variação foi de 42%. 
O valor mais barato, com 
uma cesta com 22 itens foi 
de R$ 130,16, na Caçula de 
São Cristóvão. O conjunto 
de materiais mais caro foi en-
contrado na Casa Ribeiro, por 
R$185,40, no Maracanã, em 
uma cesta com 19 produtos.

No Centro, a cesta mais 
barata foi encontrada na Ca-
çula da Rua Buenos Aires, 
R$ 101,77 e a mais cara, na 
Kalunga da Avenida Passos, 
R$ 140,22, ambas com 21 
produtos. Neste caso, a varia-
ção foi de 38%.

Considerando os valores 
mínimos e máximos de cada 
produto, a variação média dos 
25 itens da lista foi de 748%. 
Além da borracha branca, 
como citamos acima, outros 
artigos também surpreende-
ram pela diferença de preços.

MPMEs aumentam 
faturamento geral do varejo

Com as crises política e 
econômica que afetaram o 
Brasil nos últimos anos, os 
pequenos negócios foram 
diretamente abalados. Entre 
2013 e 2017, 98.490 micros, 
pequenas e médias empre-
sas (MPMEs) fecharam suas 
portas, reduzindo em 7,1% 
a quantidade de estabeleci-
mentos que atuam no varejo. 
No mesmo período, o recuo 
das grandes empresas do 
segmento foi de 3,8%.

Para compreender melhor 
como o setor está atualmen-
te e o que esperar dos pró-
ximos anos, a Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (Fecomércio-SP) pro-
duziu o estudo Raio X das 
Micros, Pequenas e Médias 
Empresas (MPMEs) do co-
mércio varejista, com base na 
Pesquisa Anual do Comércio 
(PAC), do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Após a extração e a 
atualização dos dados relati-
vos ao segmento das MPMEs 
na publicação, os economis-
tas da entidade calcularam os 

impactos desse segmento so-
bre a estrutura do comércio.

Esse perfil de empresas 
com até 19 funcionários cor-
responde a 96,7% das em-
presas do setor e, em 2017, 
somavam 1,285 milhão de 
estabelecimentos. A receita 
operacional líquida do vare-
jo brasileiro, até 2017, não 
retornou aos patamares de 
2013, apresentando queda de 
4%. Contudo, o faturamento 
das MPMEs registrou leve 
aumento real de 1,3%, que 
também pode ter ocorrido 
em parte como consequên-
cia da “migração” de em-
presas de grande porte para 
o grupo de pequeno porte, 
após redução do quadro de 
pessoal para menos de 20 
funcionários. Mas a causa 
fundamental se encontra no 
comportamento das famílias 
brasileiras durante a crise, 
que priorizaram o consumo 
de bens essenciais (alimen-
tos, medicamentos e produ-
tos de higiene) e adiaram o 
consumo de bens duráveis 
(veículos, móveis, eletrodo-
mésticos, entre outros). 
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Valor de mercado de ações 
chinesas cai US$ 400 bilhões

Depois de o governo reconhecer que 17 mil pessoas 
foram infectadas e mais de 360 morreram e que o coro-
navírus continua se alastrando, para aumentar a liquidez 
do sistema financeiro, o Banco Centra da China injetou 
1,2 trilhão de iuanes, o que significa US$ 173 bilhões, para 
conter o sell-off existentes no país. Acontece que, apesar 
dessa medida, a volta do estendido feriado do Ano Novo 
foi trágica para as bolsas chinesas, que estavam fechadas 
desde 24 de janeiro e, por causa das preocupações cada 
vez maiores com a epidemia, o índice Xangai Composto 
caiu 7,72% hoje, terminando o pregão em 2.746,61 pon-
tos, na maior baixa diária desde 2015, enquanto o Shen-
zhen Composto sofreu tombo ainda maior, de 8,41%, para 
1.609,00 pontos. Com isso, houve a perda de cerca de US$ 
400 bilhões de valor de mercado e mais de 3 mil ações 
atingiram o limite de baixa de 10%, segundo dados da 
Bloomberg. 

O interessante é que, nos outros mercados não houve 
otimismo, mas também não foi registrado péssimo como 
na China. No Japão, o índice Nikkei recuou 1,01% para 
22.971,94 pontos, pressionado por ações dos setores de 
construção e de eletrônicos; em Seul, o Kospi perdeu 
0,01% em Seul, para 2.118,88 pontos e em Taiwan, o Taiex 
caiu 1,22% para 11.354,92 pontos. A exceção foi o Hang 
Seng, em Hong Kong, que subiu 0,17% para 26.356,98 
pontos.

Squadra provoca desvalorização no IRB
A Squadra provocou desvalorização de até 15,77% nas 

ações do IRB após publicar carta revelando a existência 
de lucros recorrentes “significativamente inferiores” aos 
lucros contábeis reportados pela empresa. E afirma que 
desde 2017, ano em que o IRB realizou sua abertura de 
capital, acreditam ter encontrado fatores que indicam lu-
cros contábeis reportados nas demonstrações financeiras 
significativamente superiores aos lucros normalizados. E 
ressalta que essa disparidade entre lucro reportado e lucro 
normalizado recorrente foi crescente durante esse período 
e atingiu sua maior diferença nos nove primeiros meses 
de 2019.

O IRB respondeu que suas demonstrações são au-
ditadas internamente e externamente pela PwC e que 
sua performance financeira e seu earning power está 
fielmente retratado nas referidas demonstrações. A em-
presa também informou estar avaliando com seus as-
sessores legais, as medidas cabíveis a serem tomadas 
neste cenário, onde o emissor da carta tem interesse 
econômico diametralmente conflitante com os inter-
esses da companhia.

Na parte da tarde, as perdas do IRB foram reduzi-
das para 7,45%, e a cotação retornou para o nível de 
R$ 41,50. Para os analistas do Morgan Stanley, há uma 
confusão sobre a visão da sustentabilidade da lucrativ-
idade no IRB versus pares globais e os “investidores 
estão comparando maçãs e laranjas”. Neste sentido, 
há oportunidade de compra para os ativos, avaliam os 
analistas do banco.

Arábia quer reduzir produção de petróleo
Desesperada com o impacto que o coronavírus causa no 

mercado de petróleo, a Arábia Saudita convocou para os 
próximos dois dias, uma reunião em Viena, dos departa-
mentos técnicos dos países que compõem a Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados, para dis-
cutir a possibilidade de enova redução na produção. A pro-
cura na China sofreu redução de cerca de três milhões de 
barris diários, o que corresponde a 20% do consumo total. 
Enquanto isso, os preços continuam caindo. Em Londres, o 
Brent perdeu 3,46% retornando para US$ 54,66. Enquanto 
isso, em Nova York, o West Texas Intermediate desvalo-
rizou 2,46% para os US$ 50,29, tendo caído abaixo do 
patamar dos US$ 50 durante a sessão, pela primeira vez, 
em cerca de um ano.

Não dá para entender os investidores
Por temor ao mortal coronavírus, as ações estão desa-

bando em todas as bolsas do mundo. Os investidores, no 
entanto, estão excitados com as ações dos frigoríficos, 
devido ao novo surto, na China, da também mortal gripe 
aviária H5N1.

JUÍZO DE DIREITO DA QUINQUAGÉSIMA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
TITAN PRINCESA ISABEL em face de ESPÓLIO DE HUMBERTO 
BENIGNO DA SILVA (Processo nº 0141888-85.2019.8.19.0001): A 
Drª. CRISTINA DE ARAUJO GOES LAJCHTER, Juíza de Direito, 
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE 
HUMBERTO BENIGNO DA SILVA, VICTOR FERREIRA DA COSTA, 
CELIA LIMA DA COSTA, TITAN ENGENHARIA E ARQUITETURA 
S/A, JOÃO BAPTISTA ISNARD, MARIA AUXILIADORA MENDES 
LEITE ISNARD, ALICE GERIN ISNARD TAVORA, BELISARIO 
TAVORA, CARLOS GERIN ISNARD, DAPHNE SHOLL ISNARD, 
JULIO CESAR ISNARD e ELVIRA VIEIRA ISNARD, de que no 
dia 03/02/2020, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na Av. Erasmo 
Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ, pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a 
quem mais der acima da avaliação de R$ 350.000,00, ou no dia 
06/02/2020, no mesmo horário e local, a quem mais der a partir de 
60% da avaliação, o Direito e Ação sobre o Apartamento 606, 
do bloco II, na Av. Princesa Isabel, nº 334, Copacabana/RJ. Cf.
o 5º RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 123751, e 
registrado em nome de João Baptista Isnard, casado com Maria 
Auxiliadora Mendes Leite Isnard; Alice Gerin Isnard Tavora, casada 
com Francisco Belisario Tavora; Carlos Gerin Isnard, casado com 
Daphne Sholl Isnard; e Julio Cesar Isnard, casado com Elvira Vieira 
Isnard, constando, no AV.1, promessa de venda a Titan Engenharia 
e Arquitetura S/A, conforme mandado da Vara de Registros 
Públicos-RJ. Débitos de IPTU: R$ 868,20, mais acréscimos 
legais (FRE: 1637787-1). Débitos Taxa de Serviços Estaduais 
de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 77,38 (2017 a 2018 
- Nº CBMERJ: 703903-5). Os débitos condominiais referentes ao 
presente feito equivalem, na data da expedição do edital, ao valor 
de R$ 11.752,37. Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive 
os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da 
alienação, sendo observada a ordem de preferência, conforme 
preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil. Caso 
o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada e o promitente comprador e vendedor, não sejam 
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente edital 
intimados da hasta pública, cf. art. 889 do CPC. Não havendo 
expediente forense na data designada, o leilão será realizado 
no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. – E, 
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido 
o presente, que será publicado e afixado no local de costume, 
cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à 
vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, 
na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao 
Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto 
nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. 
E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio 
do Fórum e nos autos acima. RJ, 05/12/2019. Eu, Luciane Tinoco 
da Costa - Chefe da Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Drª. 
Cristina de Araujo Goes Lajchter - Juíza de Direito. 

Banco Bradesco BERJ S.A.
CNPJ nº 33.147.315/0001-15 - NIRE 33.300.025.260

Ata da Reunião da Diretoria do 
Banco Bradesco BERJ S.A. realizada em 2.1.2020

Aos 2 dias do mês de janeiro de 2020, às 18h15, na sede social, Praça Pio 
X, 118, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20091-040, reuniram-
se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor 
Cassiano Ricardo Scarpelli. Durante a reunião, os diretores deliberaram 
registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado 
pelo senhor Frederico William Wolf, em carta desta data (2.1.2020), cuja 
transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade 
para todos os fins de direito, consignando-se agradecimentos pelos serviços 
prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se 
esta Ata que os diretores presentes assinam. aa) Cassiano Ricardo Scarpelli, 
Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Eurico Ramos Fabri, 
Moacir Nachbar Junior, Renato Ejnisman, Walkiria Schirrmeister Marchetti, 
Guilherme Muller Leal, Rogério Pedro Câmara, João Carlos Gomes da Silva, 
Bruno D’Avila Melo Boetger e Antonio José da Barbara. Declaramos para 
os devidos fins que a presente é cópia da Ata lavrada no livro próprio e 
que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco 
Bradesco BERJ S.A. aa) Cassiano Ricardo Scarpelli e André Rodrigues 
Cano. Certidão – Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: 
Banco Bradesco BERJ S.A. – NIRE: 33300025260. Certifico o arquivamento 
em 21.01.2020 sob número 00003837699.

AVISO DE LEILÃO 
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento 
dos interessados, que no dia 20 de fevereiro de 2020, às 10h00min, 
no auditório do, situado do CENIB – Escola Politécnica, situado
na  Av. Rio Branco, 257, 02° andar - Cinelândia - Rio de Janeiro 
realizará leilão DT01.20 na forma presencial e on-line, dos veículos 
apreendidos ou removidos, a qualquer título e não reclamado 
por seu proprietário, classificados como conservados, sucatas 
inservível identificados ou sucatas inservíveis não identificados, 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do 
recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, 
cujo os proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr.
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, devidamente matriculado na  
JUCERJA sob o nº 103. A cópia do edital poderá ser consultada 
através do site www.detro.rj.gov.br e www.focoleiloes.com.br.

Crédito cooperativado chega  
a R$ 48 bi em ano de impacto

O Sicredi, em parceria 
com a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), anuncia uma pesqui-
sa inédita sobre os “Bene-
fícios Econômicos do Co-
operativismo de Crédito na 
Economia Brasileira”. O es-
tudo, que avaliou dados eco-
nômicos de todas as cidades 
brasileiras com e sem coope-
rativas de crédito entre 1994 
e 2017 e cruzou informações 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia (IBGE), chegou 
à conclusão que o cooperati-
vismo incrementa o Produto 
Interno Bruto (PIB) per capi-
ta dos municípios em 5,6%, 
cria 6,2% mais vagas de tra-
balho formal e aumenta o 
número de estabelecimentos 
comerciais em 15,7%, esti-
mulando, portanto, o empre-
endedorismo local.

A pesquisa encomendada 
à Fipe pelo Sicredi, institui-
ção pioneira do cooperati-
vismo de crédito no Brasil, 
utilizou a metodologia de 

Diferenças-em-Diferenças, 
principal método científico 
para avaliações de impac-
to de políticas públicas no 
mundo.

Os resultados estimados 
pelo Sicredi a partir do es-
tudo, consideraram o bom 
desempenho econômico de 
1,4 mil municípios que pas-
saram a contar com uma ou 
mais cooperativas durante o 
período de pesquisa. Os cál-
culos do Sicredi, com base 
no estudo da Fipe, mostram 
um impacto agregado nestas 
cidades de mais de R$ 48 bi-
lhões em um ano. Ainda, as 
cooperativas de crédito fo-
ram responsáveis pela cria-
ção de 79 mil novas empre-
sas e pela geração de 278 mil 
empregos.

Manfred Alfonso Da-
senbrock, presidente da Si-
crediPar e coordenador do 
Conselho Especializado de 
Crédito (CECO) da OCB 
afirma que com base na pes-
quisa da Fipe, um dos prin-

cipais fatores que permitem 
que a cooperativa de crédito 
alavanque o desenvolvimen-
to econômico local é a possi-
bilidade de oferecer crédito 
com taxas de juros mais bai-
xas, adequadas à realidade 
dos seus associados.

Conforme dados do Ban-
co Central do Brasil, a taxa 
de juros cobradas pelas co-
operativas de crédito são 
sensivelmente menores. 
Por exemplo, em 2019 a 
diferença de taxa de juros 
para microempresas foi de 
20 pontos percentuais se 
comparada aos bancos tra-
dicionais.

Mesmo oferecendo crédi-
to a públicos menos assisti-
dos pelo sistema financeiro 
tradicional, como micro e 
pequenas empresas, segundo 
o Banco Central, o índice de 
ativos problemáticos de uma 
cooperativa de crédito, que 
considera, por exemplo, a 
inadimplência, ainda é me-
nor que o índice dos bancos 

tradicionais. No Relatório de 
Estabilidade Financeira de 
2019, o Banco Central apon-
tou uma diferença expressi-
va nos ativos problemáticos, 
que chegaram a 5,9% nas 
cooperativas de crédito do 
Brasil, enquanto as institui-
ções financeiras tradicionais 
tiveram 7,4%.

Para Dasenbrock, a parti-
cipação dos associados nas 
decisões de uma cooperativa 
de crédito é o grande dife-
rencial do modelo de negó-
cio. “O associado é, de fato, 
o dono do negócio e, por 
isso, precisa estar presente 
nas discussões a respeito dos 
rumos da sua cooperativa. 
No Sicredi, o relacionamen-
to mais próximo com os as-
sociados contribui para ser-
mos muito mais eficientes 
em reconhecer a capacida-
de de pagamento no uso do 
crédito, por exemplo, e com 
isso consigamos apoiar o de-
senvolvimento das pessoas e 
comunidades”, explica.

Modelo de venda da  
Gaspetro não está fechado

A Petrobras se posicionou 
nesta segunda-feira em rela-
ção às notícias veiculadas na 
mídia no último fim de sema-
na, referente à venda da sua 
participação de 51% na Pe-
trobras Gás S.A. (Gaspetro). 
De acordo com a estatal, não 
está definido o modelo para 
venda da subsidiária. O que 
é fato, entretanto, é que o go-
verno brasileiro tem interes-
se de ampliar a competição 
na indústria de gás natural e 
determinou que a Petrobras 
deve vender toda sua par-
ticipação em empresas de 
distribuição e transporte do 
insumo.

De acordo com notícias 
publicadas, a petroleira ten-
taria levantar até R$ 4 bi-
lhões com a venda da sub-
sidiária na bolsa de valores. 
“A Petrobras, no âmbito de 
sua gestão ativa de portfó-
lio, já iniciou estudos para 

a venda de sua participação 
na Gaspetro, entretanto, ain-
da não há deliberação pelos 
órgãos internos da compa-
nhia acerca do modelo de 
venda, o que dependerá das 
condições de mercado”, es-
clareceu em comunicado a 
estatal.

Segundo a Petrobras, 
a venda da Gaspetro faz 
parte dos compromissos 
assumidos no Termo de 
Compromisso de Cessação 
assinado com o Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), para a 
promoção de concorrência 
no setor de gás natural no 
Brasil, conforme divulgado 
em 08/07/2019, e está em 
linha com o posicionamen-
to estratégico da companhia 
de sair integralmente da 
distribuição e do transporte 
de gás, conforme seu Plano 
Estratégico 2020-2024.

Após seis anos, Furnas  
pode voltar aos leilões

A estatal Furnas, subsidiá-
ria da elétrica federal Eletro-
bras, se diz pronta para vol-
tar a participar neste ano de 
leilões do governo brasileiro 
para novos projetos de ge-
ração e transmissão de ener-
gia, afirmou à Reuters nesta 
segunda-feira o presidente da 
companhia, Luiz Carlos Cioc-
chi. A empresa está afastada 
dos certames há seis anos. 

Furnas chegou ter a partici-
pação como majoritária vetada 
no último leilão de transmissão, 
em dezembro, devido a uma 
regra da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) para 
restringir a entrada de empresas 
que descumpriram cronogra-
mas nos últimos anos.

O presidente da estatal 
disse que essa limitação já 
não se aplicará à companhia 
em 2020 e destacou que ago-
ra já seria viável para Furnas 
entrar nas concorrências até 
mesmo sozinha, e não ape-

nas como sócia minoritá-
ria junto a parceiros, como 
ocorreu na maior parte dos 
projetos no passado.

“Nós queríamos já ter en-
trado no leilão do fim do ano 
passado, mas não foi possível 
por questão de poucos dias. 
Entramos até com recurso 
para participar, mas não deu”, 
disse Ciocchi à Reuters. “Es-
tamos estudando voltar, mas 
analisando como”, acrescen-
tou. O executivo disse que a 
empresa só teria fôlego para 
disputar sem sócios em leilões 
para viabilização de projetos 
de menor porte, tanto em ge-
ração quanto em transmissão.

“Nosso apetite, dada 
nossa limitação de investi-
mentos, seria para projetos 
menores. Geremos caixa, 
estamos melhor como em-
presa, mas temos uma bar-
reira de capital”, explicou 
ele, sem detalhar o porte dos 
projetos que a empresa mira.
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Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO 
DE 2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sala de reuniões da sede da 
empresa na Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - 
RJ, às 15:00 horas do dia 21 de janeiro de 2020. 2. Convocação e Presença:
Presentes os diretores Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Fran-
cisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho 
Collor de Mello, representando a maioria dos membros em exercício. 3. Mesa:
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães e secretariados pelo Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho 
Collor de Mello. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos, 
na forma do Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. 
5. Deliberações: Após exame e discussão da matéria, os membros presentes 
da Diretoria, conforme previsto no Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto 
Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, deliberaram o 
pagamento de dividendos, no montante total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões 
de reais), à razão de R$ 0,489747103 por ação, aos acionistas detentores 
de ações de emissão da Companhia em 24/01/2020, os quais poderão ser 
imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 
27/01/2020 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “ex-direito”
aos dividendos. O pagamento será realizado a partir de 03/02/2020, observados 
os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente divulgado na 
imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por 
todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2020. Sergio 
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente; Joaquim Pedro 
Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Secretário; Celi Elisabete Julia Monteiro 
de Carvalho. Arquivado na JUCERJA em 30/01/2020 sob o nº 00003843416.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091

COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 02.12.2019
SUMÁRIO

LOCAL, DATA E HORA: na sede social da Companhia situada na Rua 
Candelária nº 66 - parte, nesta cidade, em 02 de dezembro de 2019, às 
10 horas. ACIONISTAS: Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA, 
neste ato representada por seus Diretores, Srs. Rinaldo Cesar Zangirolami 
e Jesus Carmona Abrego, representando a totalidade do Capital Social, 
motivo pelo qual foi dispensada a Convocação. MESA: Andre Basile 
Mendonça - Presidente da Mesa e Cristiano Schramm Roth - Secretário. 
ORDEM DO DIA: I) Aprovar a destituiçao do Sr. Liel Marcio Cintra Miranda 
do respectivo cargo e indicar novo Diretor em substituição. RESOLUÇÕES:  
Após deliberações, foi aprovada a destituição, a partir de 29/11/2019, 
do Sr. Liel Marcio Cintra Miranda do cargo de Diretor Presidente. Como 
consequência, foi indicado o Sr. JORGE ALEJANDRO IRRIBARRA 
PASTENES, chileno, casado, psicólogo, portador do passaporte  
nº F10104070, expedido em 19/06/2015 pelo Servicio de Registro Civil e 
Indentificacion do Chile, para o cargo de Presidente, em sua substituição. 
A eficácia da presente eleição e sua efetiva posse são condicionadas à 
conclusão do processo de visto junto às autoridades imigratórias brasileiras. 
Foi aprovado, ainda, que o atual Diretor Sr. Andre Basile Mendonça acumule 
a função de Presidente até a efetiva posse do Sr. Jorge Alejandro Irribarra 
Pastenes, novo Presidente ora eleito. Esclarece-se, por fim, que os mandato 
do Diretor ora indicado expirar-se-ão juntamente com o dos demais diretores, 
ou seja, na data da Assembleia Geral Ordinária de 2022. Nada mais havendo 
a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo Acionista Único da 
Sociedade. Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2019. Mesa: Andre Basile 
Mendonça - Presidente da Mesa e Cristiano Schramm Roth - Secretário; 
Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores 
Srs. Rinaldo Cesar Zangirolami e Jesus Carmona Abrego. Declaro que 
a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 
2019. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. Certifico que este documento foi 
arquivado na JUCERJA sob o nº 00003845199, em 03/02/2020. Bernardo  
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

WATERLOO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ: 14.208.192/0001-30 / NIRE: 33.3.0029897-5 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data, hora e local. No dia 13/01/2020, 
às 10h, na na Av. Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002. 
Mesa. Presidente – Sr. Gabriel Felzenszwalb; Secretário – Sr. Bruno Augusto Sac-
chi Zaremba. Presenças. Presentes os Acionistas representantes da totalidade do 
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos 
Acionistas da Cia.. Convocação e instalação. O Sr. Presidente declarou instalada 
a A.G. Extraordinária, esclarecendo que, face o disposto no art. 124, § 4º da Lei 
S6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), estava dispensada a 
convocação da Assembleia. Ordem do dia.(i) deliberar sobre a redução do capital 
social da Cia. e (ii) a lavratura da ata e demais providências a serem tomadas 
pelos administradores da Cia.. Deliberações tomadas por unanimidade pelos 
acionistas da Cia.: 1. Os acionistas, por unanimidade, aprovaram a redução do 
capital social da Cia., na forma do caput do art. 173 da Lei 6.404/1976, por julgá-lo 
excessivo em relação ao seu objeto, no valor de R$40.900.000,00, mediante o 
cancelamento de 38.912.833 ações de emissão da Cia.. A fim de preservara plu-
ralidade de acionistas na Cia., a redução do capital social se dará apenas sobre a 
participação do acionista Vinci Capital Partners II D Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia. 2. Em virtude da referida redução, o capital social 
passará de R$172.104.549,27, dividido em 163.742.678ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, paraR$ 131.204.549,27 dividido em 124.829.845 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 3. Em decorrência da delibe-
ração acima, o art.5º do Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 5 - O capital social é R$ 131.204.549,27 dividido em 124.829.845 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 4. Os acionistas decidem ra-
tificar as demais disposições do Estatuto Social, não alteradas por este instrumen-
to, e consolidá-lo, conforme Anexo I à presente ata. 5. Por fim, os acionistas apro-
varam, a publicação da presente ata para dar início à contagem do prazo legal de 
60 dias, conforme art. 174 da Lei 6.404/1976. Encerramento e lavratura. Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Assembleia 
pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada confor-
me, foi aprovada e vai por todos os presentes assinada. Presenças: Mesa: Presi-
dente – Sr. Gabriel Felzenszwalb; Secretário - Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba. 
Acionistas: Vinci Capital Partners II D Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia e José Guilherme Cruz Souza. Certificamos que a presente é có-
pia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 13/01/2020. Estatuto Social da Water-
loo Empreendimentos e Participações S.A. Cap. Primeiro - Nome, Objeto, 
Sede e Duração: Art. 1 - A Sociedade tem a denominação de Waterloo Empreen-
dimentos e Participações S.A. e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas 
disposições legais aplicáveis. Art. 2 - A Sociedade tem por objeto a participação 
em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, como acionista ou quotista. Art. 
3 - A Sociedade tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de 
Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, CEP:22.431-002, podendo 
criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer pon-
to do território nacional ou do exterior. Art. 4 - A Sociedade terá duração por tempo 
indeterminado. Cap. Segundo - Capital Social - Art. 5 - O capital social é de R$ 
131.204.549,27 dividido em 124.829.845 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. § 1º - A Sociedade poderá emitir ações preferenciais, de uma ou 
mais classes, bem como decidir pelo aumento de classes existentes, sem guardar 
proporção com as demais, no limite permitido em lei. § 2º - As ações não poderão 
ser oneradas em parte ou na totalidade, exceto com a expressa anuência de to-
dos os acionistas. § 3º – É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Cia.. Art. 
6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações 
das A.G’s. Cap. Terceiro - Assembléia Geral - Art. 7 - A A.G., que é o órgão delibe-
rativo da Sociedade, reunir-se-á na sede social ordinariamente, dentro dos 4 me-
ses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que 
os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A A.G. será convocada por iniciativa de 
qualquer dos diretores, do Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou de acionis-
tas, de acordo com o que dispõe a legislação aplicável. § Único - Independente-
mente das formalidades previstas acima, na legislação aplicável ou em Acordo de 
Acionistas arquivado na sede social, será considerada regular a A.G. a que com-
parecerem todos os acionistas. Art. 9 - A A.G. será instalada em primeira convoca-
ção com acionista(s) que represente(m) no mínimo 1/4 do capital votante da So-
ciedade e, em segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A A.G. será 
presidida por qualquer Diretor, acionista ou advogado da Cia., que convidará qual-
quer um dos presentes para secretariar os trabalhos. Art. 11 - Os acionistas pode-
rão fazer-se representar nas A.G’s. por procurador constituído há menos de 1 ano, 
que seja acionista, administrador da Sociedade ou advogado. § Único - A prova da 
representação deverá ser depositada na sede da Sociedade até o momento da 
abertura dos trabalhos da Assembleia. Art. 12 - A A.G. tem poderes para decidir 
todos os negócios relativos à Sociedade, podendo tomar todas as resoluções que 
julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os acionistas terão 
os poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja competência para delibe-
ração seja das A.G’s. dos Acionistas, conforme determinado pela lei nº 6404, de 
15/12/1976, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei das S.A.”) ou pelo 
Estatuto Social. Art. 14 - As deliberações tomadas constarão de atas, que deverão 
ser rubricadas e assinadas pelos presentes, registradas em livro próprio e perante 
o Registro do Comércio, se necessário. Cap. Quarto - Administração - Seção I -
Normas Gerais - Art. 15 - A administração da Sociedade compete à Diretoria, cujos 
membros serão eleitos para um mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos. § 1º
- Cabe à A.G. fixar a remuneração dos membros da Diretoria.  § 2º - Os adminis-
tradores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse 
no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição, admitida a re-
eleição. Seção II – Diretoria Art. 16 - A Diretoria, eleita pela A.G., será composta
por no mínimo 2 e no máximo 5 membros, todos Diretores sem designação espe-
cífica. § 1º - Em suas ausências ou impedimentos temporários os diretores serão
substituídos de acordo com a indicação da A.G.. § 2º - Em caso de vacância do
cargo de Diretor, será imediatamente convocada A.G. para eleição do substituto,
de forma a preencher o mínimo de cargos de diretoria exigido por este Estatuto.
Art. 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores 
por escrito, através de fax ou correio eletrônico, com antecedência mínima de 3

dias úteis. O quórum de instalação da reunião é a maioria dos Diretores em exer-
cício. § 1º - A convocação de que trata o caput desse Art. 17 se dará por dispen-
sada quando presentes, à respectiva reunião, todos os Diretores. § 2º - As delibe-
rações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores 
presentes à reunião e, serão lavradas, em Livro de Registro de Atas das Reuniões 
da Diretoria, devendo as atas ser assinadas pelos Diretores presentes. Art. 18 - A 
Diretoria é o órgão de administração executiva da Sociedade, cabendo-lhe execu-
tar a política e as diretrizes básicas definidas pela A.G., bem como a representa-
ção da Sociedade. Art. 19 - Competem à Diretoria, além daquelas fixadas em lei, 
as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a 
Sociedade, conforme definidos em A.G.; (b) executar a política comercial, técnica, 
administrativa e financeira da Sociedade, de acordo com os Planos de Negócios 
e orçamentos da Sociedade; (c) admitir e demitir empregados; (d) executar os 
orçamentos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela 
A.G.;  (e) preparar e submeter à apreciação da A.G. todos os documentos exigidos 
na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa administração 
da Sociedade, incluindo, mas não limitado às demonstrações financeiras anuais;  
(f) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar as deliberações da A.G.;
(g) movimentar e encerrar contas bancárias, bem como emitir, endossar, aceitar e 
descontar cheques e títulos de crédito, em operações ligadas às finalidades so-
ciais; (h) negociar e celebrar contratos, bem como assinar quaisquer outros docu-
mentos em nome da Cia., sempre em operações relacionadas às finalidades so-
ciais e respeitada ainda a eventual necessidade de aprovação prévia de determi-
nados negócios jurídicos pela A.G.; (i) representar a Sociedade, em Juízo ou fora
dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou priva-
do, inclusive perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, suas
autarquias e empresas públicas; e (j) representar a Cia. nas A.G’s., reuniões ou
assembleias de sócios e/ou qualquer outro tipo de reunião em sociedades em que
a Cia. detenha participação, inclusive no que diz respeito ao exercício do direito de 
voto pela Cia.. Art. 20 - A Cia. se obriga, observadas as exceções previstas no §
1º abaixo, por ato ou assinatura de (i) dois Diretores; (ii) um Diretor e um procura-
dor com poderes específicos e outorgados na forma do § 2º abaixo; ou (iii) dois
procuradores, agindo em conjunto, com poderes específicos e outorgados na for-
ma do § 2º abaixo. § 1º- A representação da Cia. perante ICP-Brasil, órgãos públi-
cos federais, estaduais e municipais, autarquias, cartórios, Receita Federal, Ban-
co do Brasil e Caixa Econômica Federal, em atos que não impliquem em qualquer 
responsabilidade financeira ou obrigação pecuniária, e, ainda, nas A.G’s. das so-
ciedades das quais a Cia. seja acionista ou cotista, poderá ser realizada por qual-
quer Diretor ou Procurador agindo isoladamente, constituindo tais hipóteses exce-
ções únicas à regra disposta no caput do Art. 20 acima. § 2º - As procurações
outorgadas em nome da Cia. deverão ser assinadas por 2 (dois) Diretores, deven-
do ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou opera-
ções que o procurador poderá praticar e a duração do mandato, que não poderá
ser superior a 1 (um) ano, exceto para procurações ad judicia, que podem ser
outorgadas por prazo indeterminado. Art. 21 - É vedado, aos Diretores, obrigar a
Cia. em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberali-
dade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não
sejam necessárias à consecução do objetivo social, sendo certo que é permitida
a outorga de avais, fianças e outras garantias em favor de qualquer sociedade que
seja, direta ou indiretamente (i) controlada pela Cia., (ii) que esteja sob controle
comum com a Cia., ou (iii) que seja controladora da Cia.. Cap. Quinto - Conselho 
Fiscal Art. 22 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal integrado por 3 membros
efetivos e igual número de suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas 
em lei. § 1º - O funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente, sendo
instalado pela A.G., a pedido de acionistas nos termos do art. 161 da Lei das S.A. 
§ 2º - O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em
qualquer Assembleia, ainda que a matéria não conste do edital de convocação. § 
3º - A Assembleia que receber pedido de funcionamento do Conselho Fiscal e
instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes a remuneração. §
Quarto - Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na data
da primeira A.G. Ordinária após a sua instalação. Cap. Sexto - Exercício Social,
dos Lucros e Sua Distribuição Art. 23 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de
janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, data em
que serão levantados o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por
lei. Art. 24 - Salvo a deliberação em contrário, o dividendo será pago no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, sempre, dentro do 
mesmo exercício social em cujo pagamento tenha sido deliberado. Cap. Sétimo
- Dissolução e Liquidação Art. 25 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos
previstos em lei, ou por deliberação da A.G., que estabelecerá a forma da liquida-
ção, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o pe-
ríodo da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remu-
nerações. Cap. Oitavo – Lei Aplicável Art. 26 - Este Estatuto será regido por e in-
terpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Cap. Nono
– Juízo Arbitral Art. 27 -A Cia., seus acionistas, administradores, os membros do
Conselho Fiscal (quando instalado) e os membros dos Comitês técnicos e con-
sultivos, quando criados nos termos deste Estatuto Social ou da Lei das Socieda-
des por Ações, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara 
de Arbitragem do Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, de acordo com seu 
respectivo Regulamento de Arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia
que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições conti-
das na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social e nas demais nor-
mas pertinentes. Cap. Décimo – Boas Práticas de Governança Corporativa - Art. 
28 -A Cia., com o fim de aperfeiçoar as práticas de governança corporativa em
suas atividades, obriga-se a (i) disponibilizar aos acionistas contratos com partes
relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de
ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Cia.; (ii) no caso
de obtenção de registro de Cia. aberta categoria A, aderir a segmento especial de 
bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado
que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa pre-
vistos na Instrução nº 578 de 30/08/2016 da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”); e (iii) realizar a auditoria anual de suas demonstrações contábeis por
auditores independentes registrados na CVM.”

Mercados divergem sobre poder do 
coronavírus na economia da China
UBS vê 
estabilidade. 
No Brasil a 
recuperação  
vai demorar

O banco de investimento 
global UBS manteve sua 
previsão da taxa de iuan-
dólar em 7 iuanes por dólar 
norte-americano no final de 
2020, apesar do choque do 
coronavírus. “O compro-
misso da China com uma 
taxa de câmbio estável e 
a melhora esperada no su-
perávit em conta-corrente 
deve ajudar a apoiar a mo-
eda”, afirmou o UBS em 
uma pesquisa divulgada 
nesta segunda-feira.

O banco de investimen-

to espera que a melhora na 
conta-corrente venha da 
contração no comércio de 
serviços, com uma queda de 
50% no turismo de entrada 
e um declínio geral de 30% 
nas viagens de saída da Chi-
na em 2020. O UBS também 
manteve inalterada sua pre-
visão de inflação do Índice 
do Preço ao Consumidor da 
China em 3,3% em 2020.

Embora os preços dos ali-
mentos e de alguns outros 
bens essenciais possam subir 
mais do que o normal devido 
a interrupções no transporte, 
segundo o UBS, a demanda 
mais fraca do consumidor 
provavelmente reduzirá os 
preços de outros produtos.

Apesar dos impactos nega-
tivos no consumo decorrentes 
do surto de vírus, “também 
devem continuar as tendên-
cias de longo prazo da China 
em direção a uma economia 
mais orientada para o consu-

mo, com maior participação 
de serviços na economia geral 
e a atualização tecnológica”, 
informou o UBS.

Impacto limitado

O mercado financeiro da 
China experimentará ape-
nas um impacto limitado e 
de curto prazo devido ao 
surto do novo coronavírus, 
disse um editorial divul-
gado na segunda-feira em 
uma publicação adminis-
trada pelo banco central 
chinês. Os principais índi-
ces de referência da China 
caíram na segunda-feira em 
meio a preocupações com 
as possíveis consequências 
econômicas do surto, prin-
cipalmente como resultado 
dos “fatores irracionais”, 
afirmou o Financial News 
em um artigo.

O impacto temporário e 
limitado da epidemia não 

mudará os fundamentos só-
lidos e a tendência positiva 
no longo prazo da economia 
chinesa, disse o artigo, ci-
tando comentários da Orga-
nização Mundial da Saúde 
e do Fundo Monetário In-
ternacional afirmando que a 
China é capaz de lidar com 
a situação.

A economia da China é 
apoiada por sua reforçada 
resiliência inata e ímpeto de 
crescimento duradouro que 
não podem ser facilmente re-
vertidos por um surto de vírus, 
enquanto o influxo de capitais 
estrangeiros de mais de 10 
bilhões de iuanes (US$ 1,44 
bilhão) na segunda-feira de-
monstrou a confiança dos in-
vestidores globais no mercado 
chinês, disse o artigo.

O artigo também obser-
vou que a China tem a ca-
pacidade de produzir supri-
mentos médicos suficientes 
e necessidades diárias para 

resistir ao surto, o que au-
menta sua confiança no 
combate ao vírus.

Visão contrária

Após 362 mortes por co-
ronavírus confirmadas, a 
Bolsa de Xangai retoma ati-
vidades com queda de 8%. 
A apreensão acerca do vírus 
fez com que houvesse uma 
retirada de pelo menos US$ 
393 bilhões em investimen-
tos dos mercados chineses. 
Além disso, a consultoria 
Oxford Economics cortou a 
previsão de crescimento da 
economia chinesa para 5,4% 
em 2020, contra os 6% de 
2019, pior resultado dos últi-
mos 30 anos. No cenário do-
méstico, o Ibovespa fechou a 
última semana com queda de 
1,6% e o dólar registrou, no 
mês de janeiro, alta de 6,7%.

Fernando Bergallo, diretor 
de Câmbio da FB Capital, 

afirma que a queda na China 
parece mais forte devido ao 
feriado prolongado de ano 
novo lunar. “Essa queda acen-
tuada se dá muito pelo feria-
do, então no 1º dia de merca-
do financeiro, o ajuste veio 
mais forte”. Para Bergallo, 
hoje se espera que os merca-
dos pelo mundo demonstrem 
recuperação. “Nos mercados 
internacionais, podemos ter 
uma expectativa de recupera-
ção, exceto na China”. 

Bergallo pontua que a 
recuperação dos mercados 
chineses pode levar mais 
tempo, visto que hoje é o pri-
meiro dia da Bolsa chinesa, 
o impacto foi grande e o país 
ainda não teve tempo sufi-
ciente para se recompor. “Na 
China, a recuperação deve 
demorar algum tempo por 
conta do vírus, o impacto foi 
condensado e ainda não teve 
tempo suficiente para ame-
nizar”, pontua.

Chineses acusam norte-americanos de gerarem pânico
A porta-voz do Ministé-

rio das Relações Exteriores 
da China, Hua Chunying, 
acusou nesta segunda-fei-
ra o governo dos Estados 
Unidos de gerar e espalhar 
pânico em relação ao novo 
coronavírus. Chunying afir-
mou que tudo o que Wa-
shington fez foi “criar e di-
fundir o medo, o que é um 
mau exemplo”.

“O governo dos EUA 
não somente proporcio-
nou nenhuma ajuda subs-
tancial, como foi o pri-
meiro a evacuar cidadãos 
norte-americanos do seu 
consulado em Wuhan, o 
primeiro a sugerir a reti-
rada parcial de pessoas da 
embaixada e o primeiro a 
impor uma proibição de 
viagens à China”, disse.

A porta-voz também in-
dicou que as restrições im-
postas pelo governo dos 
EUA contra os chineses e 
contra o comércio do país 
são medidas inapropriadas 
que não contribuem de uma 
maneira positiva para so-
lucionar a emergência do 
novo coronavírus, que já 
matou mais de 300 pessoas. 
A representante da chance-

laria chinesa ainda destacou 
que “os Estados Unidos fo-
ram os primeiros a proibir a 
entrada de chineses em seu 
território”.

Esforço

Chuying também recor-
dou o reconhecimento de 
vários países em relação ao 
esforço realizados na China 

para conter a propagação 
do vírus. A última conta-
gem indica que 362 pessoas 
morreram em decorrência 
do coronavírus. Enquanto 
o número confirmado de 
infectados está em cerca de 
17 mil pessoas.

Em relação às declara-
ções do secretário de Co-
mércio dos EUA, Wilbur 
Ross, que disse que “o ví-

rus poderia ajudar a trazer 
empregos de volta” ao país 
norte-americano, a fun-
cionária chinesa rechaçou 
as declarações e disse que 
“certamente não é um gesto 
de boa vontade”. Segundo 
Chuying, algumas autori-
dades norte-americanas fi-
zeram comentários hostis, 
enquanto a China se esforça 
para combater a epidemia.




