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Governo perderia R$ 27 bi se
zerar impostos dos combustíveis
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que zera os
impostos federais sobre combustíveis se os governadores também
zerarem a cobrança do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS). O preço dos
combustíveis vem sendo tema de
debates entre autoridades dos governos federal e estaduais.
Enquanto governadores querem
que o governo reveja os impostos
federais sobre os combustíveis,
como PIS, Cofins e Cide, Bolsonaro vem defendendo uma mudança
na forma de cobrança do ICMS sobre esses produtos. O ICMS é um
tributo estadual que representa uma
fatia importante de arrecadação tributária dos governos locais.
“Eu zero o federal se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio
aqui agora. Se topar, eu aceito”,
disse ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira.
Contudo, conforme lembra reportagem da agência Reuters, a arrecadação do Governo Federal com PIS/
Cofins e Cide sobre combustíveis
chegou a R$ 27,402 bilhões em 2019,
fonte de receita que a União abriria
mão caso zerasse esses impostos.
Segundo a Receita Federal, foram R$ 24,604 bilhões somente
com PIS/Cofins sobre combustíveis no ano passado. Já com a Cide
foram outros R$ 2,798 bilhões, em
dado corrigido pela inflação.

Somados, os tributos federais
sobre combustíveis representaram
mais para a União que o megaleilão
de petróleo da cessão onerosa, que
rendeu R$ 23,8 bilhões aos cofres
federais após descontado o pagamento à Petrobras e a repartição de
recursos com Estados e municípios.
Questionado sobre o tema por
jornalistas, na saída do Ministério da Economia, o ministro Paulo
Guedes não fez comentários.
Por outro lado, a maioria dos
estados não tem espaço fiscal para
reduzir a cobrança de ICMS sobre
os combustíveis, disse também nesta quarta-feira o governador de São
Paulo, João Doria. Ele pediu que o
presidente Jair Bolsonaro convide os governadores para discutir o
tema e que o Executivo federal tome
iniciativas para reduzir a carga tributária sobre os derivados de petróleo.
“Dificilmente tem [espaço fiscal]
nos estados. Pergunte aos governadores cuja situação fiscal impede
que paguem salários, que paguem
despesas de saúde e educação, de
fornecedores. É visível que vários
governos estaduais não têm condição e não têm espaço para isso. É
preciso ter compreensão também da
própria realidade, o que não impede
a conveniência do diálogo de todos
os governadores”, declarou Doria,
ao chegar ao Ministério da Economia para uma reunião com o secretário do Tesouro Nacional. Página 4

Bradesco elevou lucro
em 20% no ano passado
O Bradesco fechou 2019 com lucro de R$ 25,887 bilhões, o que representa aumento de 20% em relação
ao resultado obtido em 2018. É o
maior lucro anual já registrado pela
instituição. O lucro líquido recorrente por ação atingiu R$ 3,22, com aumento de 20%. No quarto trimestre
de 2019, o lucro recorrente foi de R$
6,645 bilhões, alta de 14% na comparação com o mesmo período de 2018.
Os dados são do balanço do banco,
divulgado nesta quarta-feira.
A carteira de crédito expandida
cresceu 4,6% no trimestre e 13,8%
no ano, e chegou a R$ 604,953 bilhões. A carteira de pessoa jurídica
teve alta anual de 10,7%, com grandes empresas (+10,9%) crescendo
mais do que o crédito para micro,
pequenas e médias (+10,0%).
A carteira para pessoa física avançou 19,2% na comparação anual.
Os maiores crescimentos foram nas

linhas de crédito pessoal (35,4%),
crédito pessoal consignado (23,7%),
CDC/leasing de veículos (22,3%) e
financiamento imobiliário (15,7%).
Apesar da queda na inadimplência para 3,3% – era 3,6% no terceiro trimestre de 2019 e 3,5% no
quarto trimestre de 2018 –, o Bradesco aumentou suas despesas com
provisões para perdas no crédito
(PDD), que subiram 5,2% na comparação com o quarto trimestre de
2018, ficando em R$ 3,981 bilhões,
e tiveram alta de 19,3% em relação
ao terceiro trimestre de 2019.
Em teleconferência que se seguiu à apresentação dos resultados,
o presidente do Bradesco, Octavio
de Lazari, atribuiu, além do lucro,
o avanço da rentabilidade da instituição à distribuição dos dividendos extraordinários e ao efeito das
provisões realizadas pelo banco no
quarto trimestre. Página 6
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Redução da Selic
para 4,25% pode
ter sido a última
Para economista,
BC sinaliza que
período de queda
dos juros acabou

O Banco Central (BC) diminuiu
os juros básicos da economia pela
quinta vez seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária
(Copom) reduziu a taxa Selic para
4,25% ao ano, com corte de 0,25
ponto percentual. A decisão era esperada pelos analistas financeiros,
segundo a pesquisa Focus do BC.
Em comunicado, o Banco Central indicou que pretende interromper os cortes nos juros. “O Copom
entende que o atual estágio do ciclo
econômico recomenda cautela na
condução da política monetária.
Considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019, o comitê
vê como adequada a interrupção
do processo de flexibilização monetária”, ressaltou o texto. A nota

Senado dos EUA
livra presidente
Trump do
impeachment
Conforme era esperado, o presidente norte-americano Donald
Trump foi absolvido das duas acusações pelas quais respondia no terceiro processo de impeachment da
história americana. Trump foi acusado de abuso de poder e obstrução
do Congresso.
As denúncias contra o presidente, do Partido Republicano, foram
votadas separadamente. Na primeira, que trata de abuso de poder, 48
senadores votaram a favor da condenação e 52 votaram pela absolvição. Mitt Romney, senador pelo
estado de Utah e correligionário do
presidente, surpreendeu a todos ao
votar favorável à condenação na
primeira denúncia.
Em um discurso emocionado e
contemplativo, o republicano afirmou que sabe que sua decisão causará polêmica e se refletirá em seu
futuro. A decisão de Romney fez
com que ele entrasse para a história
como o primeiro senador a votar a
favor do impeachment de um presidente do próprio partido.
No segundo artigo, que trata de
obstrução do Congresso, 47 senadores votaram pela condenação
(todos do partido democrata) e 53
votaram pela absolvição. Eram necessários pelo menos 67 dos 100
votos da casa para que Trump fosse
removido do cargo.
O processo de impeachment foi
aberto na Câmara de Deputados dos
EUA, que é de maioria democrata
–o partido opositor ao de Trump –
no dia 18 de dezembro de 2019.

também pediu a manutenção das
reformas estruturais da economia
brasileira, de modo a manter os
juros em níveis baixos por muito
tempo.
Com a decisão, a Selic está no
menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em
1986.
De acordo com o economista
chefe da Daycoval Asset Management, Rafael Cardoso, apesar do
Copom ter cortado a taxa de juros
para 4,25%, o recado mais importante do comunicado é de que o BC
sinalizou que o período de redução
da taxa básica terminou. “Para o
próximo ano, os modelos apresentados projetam inflação na meta e
a expectativa de mercado também
está na meta, o que justifica a pausa
sugerida pelo BC.”
Segundo o economista da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP), Emilio Alfieri, o Banco
Central agiu corretamente. “O BC
é a entidade que mais tem conhecimento do mercado, até mais do
que as próprias empresas. Então,
ninguém melhor do que ele para sinalizar que está na hora de aquecer

a economia e estimular os financiamentos”, diz.
Já a Força Sindical lamenta e
considera um erro econômico a tímida redução de 0,25% da taxa básica. Segundo o presidente da entidade, Miguel Torres, “entendemos
que o atual governo perdeu uma
ótima oportunidade para fazer uma
redução drástica na taxa básica de
juros, que poderia funcionar como
um estímulo para a criação de novos empregos e para o aumento da
produção no país”, afirmou em nota.
Para 2020, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu meta de inflação de 4%, com
margem de tolerância de 1,5 ponto
percentual. O IPCA, portanto, não
poderá superar 5,5% neste ano nem
ficar abaixo de 2,5%. A meta para
2021 foi fixada em 3,75%, também
com intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual.
No Relatório de Inflação divulgado no fim de dezembro pelo
Banco Central, a autoridade monetária estima que o IPCA continuará
abaixo de 4% nos próximos anos,
atingindo 3,5% em 2020 e 3,4% em
2021 e 2022.

Bolsonaro assina PL que libera
garimpo em terras indígenas
O presidente Jair Bolsonaro
anunciou nesta quarta-feira que
apresentará um projeto de lei (PL)
para regulamentar a exploração de
atividades econômicas em terras
indígenas, incluindo mineração,
garimpo, extração de petróleo e
gás, geração de energia elétrica e
agropecuária. O texto será enviado
ao Congresso Nacional, a quem caberá deliberar e votar as mudanças.
De acordo com as linhas gerais da
proposta, apresentadas durante solenidade de celebração dos 400 dias
do governo, no Palácio do Planalto,
o objetivo é regulamentar trechos de
dois artigos da Constituição Federal
(176 e 231), estabelecendo condições específicas para essas ativida-
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des em áreas indígenas, como regras
para consulta prévia das comunidades afetadas, procedimento para
autorização do Poder Legislativo e
pagamento de participações e indenizações aos indígenas.
No caso de exploração de garimpo
por não indígena, o consentimento
prévio da comunidade será obrigatório, segundo técnicos do governo.
“Eles vão ter que ter o consentimento
dos índios para garimpo por não-indígena. A atividade garimpeira precisa do consentimento das comunidades”, garantiu Roberto Klein Júnior,
chefe da assessoria especial de acompanhamento de políticas, estratégias
e desempenho setoriais do Ministério
de Minas e Energia.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,2369

Dólar Turismo

R$ 4,3930

Euro

R$ 4,6608
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (dez.)
SP (set.)

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

Iuan

R$ 0,6073

Ouro (gr)

R$ 216,50

Selic
Hot Money

4,25%
0,85% a.m.
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Privatização das telecomunicações:
uma rede militar de dominação
Sinteticamente, constatase que cerca de duas décadas foram empregadas na
criação e desenvolvimento
das redes digitais mediante
investimentos do Departamento de Defesa norte-americano (DoD) em pesquisas
básicas e na ediﬁcação da
infraestrutura inicial da rede
mundial de computadores.
Nessa etapa, houve quantitativo ﬁnanciamento à pesquisa, o estabelecimento dos
novos padrões de rede (como
a pilha de protocolos TCPIP), o desenvolvimento de
serviços (correio eletrônico,
World Wide Web) e o amadurecimento de um agrupamento de empresas no Estado da Califórnia (Vale do
Silício).
Grande parte desse processo passou despercebido
aos olhos do amplo público
norte-americano ou mesmo
de atores estatais e empresariais de países periféricos,
dado o longo tempo empregado. Certamente o contrário ocorreu com os pequenos
escritórios de gestão estratégica dentro do governo
norte-americano e seu complexo militar.
Sob o viés da análise estratégica (Nelson, Winter;
An evolutionary theory of
economic change, 1982),
em que pese o espaço para
alguma incerteza, é perfeitamente possível estabelecer
razoável grau de previsibilidade ao longo de trajetórias
tecnológicas naturais.
Ou seja, o grande lapso
temporal envolvido em um
processo de amadurecimento tecnológico de décadas,
se não nos permite visualizar

previamente os detalhes da
jornada, ao menos assegura
uma razoável visão panorâmica.

Conquista de
cientistas e jovens
empresários é
mais palatável
do que criação
do DoD
Dessa forma, se não era
possível antever quando surgiriam o correio eletrônico, a
World Wide Web ou as redes
sociais, sabia-se de antemão
que surgiriam aplicativos
para fazer uso da infraestrutura montada e que, em
algum tempo, essa conjunção de conteúdos e serviços
constituiria uma rede de informação global e, sobretudo, um mercado mundial.
Até porque uma parcela signiﬁcativa desses softwares
vinha sendo ﬁnanciada diretamente pelo próprio DoD e
pela CIA.
Como se pode inferir,
esse esforço para desenvolver a internet com base
nas universidades e clusters produtivos posteriormente desempenhou um
papel essencial em relação
à legitimidade da rede. A
adoção dos padrões para
que se possa ter uma única
rede, como os de protocolos de rede, por exemplo,
é relativamente voluntária
e, como tal, depende de
uma percepção positiva

Serviços ou produtos?
alguns anos de desenvolvimento e maturação do aplicativo, em 2004, a empresa
foi vendida para o Google,
originando o Google Maps.
Para além de fortalecer
uma empresa estratégica ao
esforço tecnológico estadunidense,
potencializou-se
também a coleta de dados
geográﬁcos do mundo todo,
em que os próprios usuários
locais acrescentam informações sobre os pontos geográﬁcos nas imagens de satélite.
Embora a estrutura de
inteligência do país tenha
uma agência exclusivamente
voltada para a obtenção de
informações geoespaciais,
a NGA (National Geospatial-Intelligence Agency),
a concentração de boa parcela da população mundial
fornecendo
informações
geográﬁcas sobre si mesma
potencializou ainda mais a
capacidade de coleta e a qualidade dos dados obtidos.
Com esse conjunto de estratégias, os EUA tanto criaram a internet, dominando
desde então sua topologia e
governança, como a povoaram com os principais serviços, mediante empresas em
parte ﬁnanciadas pelo DoD e
pela CIA.

dos demais governos e organizações.
Uma abordagem de acaso tecnológico erigido por
cientistas idealistas e jovens empresários é muito mais palatável do que
uma rede militar arquitetada com vistas à criação
e hegemonia do Poder Informacional. Esse modelo
de agrupamento produtivo
adotado também obedece
à lógica de potencializar o
número e o volume de pesquisas de interesse do Estado com o comprometimento da iniciativa privada.
Posteriormente, com o
sucesso na evolução das empresas e o amplo domínio
norte-americano do mercado
digital em criação, foi se tornando proibitivo para o Estado continuar a ﬁnanciar o
conjunto das tecnologias em
desenvolvimento pela iniciativa privada. Por conseguinte, mudaram a estratégia
e passaram a criar ﬁrmas de
capital de risco com o intuito de escolher e ﬁnanciar as
iniciativas tecnológicas que
fossem de interesse militar e
de espionagem por parte do
país.
Um exemplo ilustrativo é
o da In-Q-Tel, empresa criada pela CIA (Central Intelligence Agency) em 1999 com
o intuito de ﬁnanciar produtos tecnológicos relevantes
para as agências de espionagem. Um dos casos que bem
demonstrou o sucesso dessa
política de ﬁnanciamento da
CIA foi a startup Keyhole
Inc, que criou um software
de visualização geoespacial
e foi escolhida para receber
ﬁnanciamento. Depois de
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telecomunicações iniciada
com “A perda da soberania
nacional” (30/1/2020) e
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A marcha da insensatez britânica
Escrevi há algumas semanas sobre a insensatez do
povo brasileiro ao eleger um
candidato à Presidência sem
qualquer qualificação, e movido sobretudo pelo ressentimento não justificado e pelo
ódio. As circunstâncias agora nos obrigam a falar sobre
a insensatez do século, talvez a insensatez do milênio,
representada pela saída da
Grã-Bretanha da União Europeia, marcando o momento crucial de sua decadência
definitiva. É possível que,
como Nação ainda jovem,
tenhamos salvação. Já a decadência da velha Albion
não tem volta.
Nós ainda não estamos
na beira do abismo, naquele
espaço em que um pequeno
empurrão nos levaria ladeira abaixo. Bolsonaro e sua
equipe liderada por Paulo
Guedes vão se manifestar
progressivamente como irrelevantes. São construções
ideológicas que não suportam o contato com o real. A
trapalhada que se revela no
Planalto como consequência
de uma simples mudança de

secretário ministerial, que a
rigor não tem a menor significância, mostra a profundidade da estupidez e da insensatez do governo.
Na realidade, como tenho
mostrado em artigos anteriores, a única coisa que sustenta o governo atual são os militares, mais especificamente
o Estado-Maior do Exército.
O governo, com apoio de
Guedes, tentou comprá-lo
com uma reforma da Previdência que favorece amplamente os oficiais superiores
em detrimento do pessoal
de baixa patente, de coronel para baixo. Não sei se a
compra foi concluída, mas,
considerando a situação objetiva do Exército, as patentes claramente se encontram
em pleno choque moral.
Voltando ao Brexit, o elemento nacionalista retrógrado, partilhado com o Brasil de
Bolsonaro, desempenhou um
papel tão relevante na GrãBretanha como o nacionalismo tosco de Bolsonaro nas
últimas eleições. Não sei até
que ponto os militares levaram a sério o nacionalismo de

pelo Tesouro (finanças funcionais) e sustentando um
projeto de pleno emprego.
Temos apoio social para esse
projeto, que chamamos de
Programa de Emprego Garantido/Trabalho Aplicado.
Vai se seguir, inexoravelmente, o apoio político.
Uma vez lançado, em escala nacional, se espera que
o programa venha a ter o
apoio do Estado-Maior do
Exército que é, de um ponto de vista realístico, em
tempos de Bolsonaro e com
as instituições da República
claramente derretidas, quem
pode decidir a parada.
Contudo, tendo em vista
os traumas militares do passado, é necessário encontrar
um caminho efetivo em que
uma eventual intervenção não
seja caracterizada como golpe
militar clássico. Militares não
saberiam dar conta da crise
brasileira. Terão que negociar
a saída da crise com os civis
responsáveis na sociedade e
na esfera política.

Bolsonaro. Qualquer que seja,
arrastou atrás de si um número extraordinário de fanáticos
que confundiram a bandeira
nacional com a essência do
patriotismo. Os brasileiros
manipulados fizeram isso, assim como os fanáticos do nacionalismo inglês.

Elemento
nacionalista
retrógrado,
partilhado
com o Brasil de
Bolsonaro
Como é que os ingleses
escaparão de sua insensatez? Fundamentalmente, não
sei. Como nós, brasileiros,
vamos escapar do abraço
de morte do bolsonarismo?
Do meu ponto de vista, essencialmente através de um
grande programa de retomada da economia, um New
Deal brasileiro, financiado

 José Carlos de Assis

A amplitude de ecossistema também muda nesse
cenário e passa a ser similar às cadeias de fornecimento da indústria. Desse
modo, deve-se ampliar a
capacidade de agregar parceiros especialistas, cujos
serviços também serão
parte do seu próprio serviço, mas não se iluda: há
especialista para tudo. Encontre-o! Não para disputar o mesmo cliente, mas
visando colaborar para a
conquista do cliente comum, mais sofisticado.
Nesse processo de mudança há ainda o desafio
humano. Com tantas inovações, abre-se a oportunidade para a requalificação
da mão de obra que foi desempregada pela indústria
ou pelo uso de tecnologia.
Talvez a maior e mais relevante oportunidade para
incremento de empregos
na economia.
Um atendente de guichê
de venda de tickets que perdeu o emprego pode ganhar
novas funções de interação
com os clientes se minha
empresa criar serviços adicionais aos clientes; um operador de fábrica pode fazer
parte de uma empresa de serviços mecânicos, elétricos,
ou outros, se requalificado.
Portanto, independentemente de qual seja o serviço,
competências essenciais de
atendimento e relacionamento devem ser agregadas
entre as qualificações da
mão de obra da empresa.
Por fim, nesta mudança,
é importante ainda estar
atento para a tributação
específica. Estamos à beira de uma reforma tributária e quando embalamos
um produto como serviço, simplifica-se bastante
a carga final de tributos
para o consumidor, o que
ajuda na competitividade
daquilo que é oferecido. É
importante citar que existe
um paradoxo nisso tudo,
pois quem vender serviços sonha em “produtizar”
para ganhar escala, e estamos discutindo justamente
o contrário.
Em um cenário comercial cada vez mais disputado, produzir para estoque
pode estar com os dias
contados, mas existe um
caminho
intermediário,
por meio da criação de serviços que agregam experiência ao cliente ou que sejam parte intrínseca de um
produto, fazendo com que
ambos assumam características complementares.
Empresários e executivos precisam preparar e
atrair lideranças capazes
de enxergar onde estão
essas oportunidades e trabalhar de maneira distinta.
O maior risco é a defesa do
status quo dos negócios,
principalmente
aqueles
inequivocamente bem-sucedidos até então.

 Fernando Aguirre
Sócio de Mercados
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no Brasil.
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A indústria brasileira
busca competitividade no
mercado mundial há bastante tempo, visto não ser
fácil disputar espaço global a partir de um ambiente interno com custos de
produção tão altos. Diante
desse cenário, internacionalizar-se tem sido uma
das respostas adotadas pelas empresas para reduzir
riscos.
Artigos de renomadas
universidades de vários
países apontam para a necessidade de transformação das cadeias B2B. Nesse contexto e num cenário
de forte disputa comercial,
a manufatura nacional não
sobreviverá se não adequar
os fluxos de produção à
demanda real e específica
de cada cliente na ponta, e
isto é muito mais difícil do
que possa parecer.
Com tantos desafios, um
caminho possível para “descommoditizar” o setor e que
talvez seja mais adequado
ao DNA do mercado brasileiro, composto de muitas
empresas de porte pequeno e médio, é a agregação
de serviços para os clientes
e clientes dos clientes, ou
seja, consumidores.
No entanto, há diversas
implicações e particularidades no modelo de negócios para empresas que
sempre fabricaram produtos buscando maior escala
e que mais tarde desejam
adicionar serviços ao portfólio. Uma dessas especificidades está nos princípios distintos de escala de
competitividade.
Para avaliar os serviços,
essa escala seria analisada
por meio de interações humanas de qualidade, seja
com recursos próprios ou
de parceiros, além de interações tecnológicas online de alta qualidade, via
aplicativos móveis.
Embora seja difícil escalar serviços dependentes de pessoas, é possível
subcontratá-los, caso a
empresa necessite de custos mais variáveis ou em
situações em que o serviço mesmo não seja parte
da minha decisão central
de negócios. O uso de robôs industriais ou de inteligência artificial também
é aplicável em ambas as
estratégias, mas a dose
correta de interação humana não é substituível.
Outra mudança no modelo de negócios para essas empresas está no efeito
de experiência. Quando
adquirimos um produto,
podemos ter uma opinião
positiva ou negativa a respeito dele, e essa opinião
não muda facilmente. Com
serviços, a experiência
é única, singular, válida
para um momento curto no
tempo. Há como corrigir
uma experiência não tão
boa com uma subsequente
positiva, o que ajudará no
valor percebido na ótica
das necessidades do cliente
sobre o conjunto “produto e
serviço”.
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Superávit dos EUA com Brasil cresce 44%
Relação
Bolsonaro–Trump
é favorável ao
presidente norteamericano

Pânico midiático causa
mais estragos que pandemia
Em 19 de julho de 2009, a Folha de S.Paulo estampou
na manchete que “a pandemia de gripe provocada pela
nova variante do vírus A H1N1 poderá atingir entre 35
milhões e 67 milhões de brasileiros ao longo das próximas cinco a oito semanas. De 3 milhões a 16 milhões
desenvolverão algum tipo de complicação a exigir tratamento médico, e entre 205 mil e 4,4 milhões precisarão
ser hospitalizados”.
Os números foram logo desmentidos pelo Ministério
da Saúde. Alguns anos depois, foram ridicularizados pelos fatos. O Brasil apresentou, em 2009, 88.464 casos de
síndrome respiratória aguda grave (SRAG) confirmados,
sendo que 50.482 provocados pelo H1N1 (dados publicados em janeiro de 2012 pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde). Em 2010, foram
9.385 casos de SRAG, 973 deles pelo H1N1. A taxa de
mortalidade foi estimada por especialistas em 1,1/100
mil habitantes.
Os números servem para evitar alarmismos, ou a
repetição deles, como se observa agora com a variante
do coronavírus. Os casos confirmados de H1N1 em 2009
representaram 0,14% do número mais baixo publicado
pela Folha.
Influenza afeta milhares de brasileiros todos os anos.
Em 2007, houve 723 mil internações por influenza e
pneumonia (contabilizada junto pois está normalmente
associada à gripe), que levaram a 44.200 óbitos, segundo
a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS), do Ministério da Saúde.
Como dito anteriormente, não se trata de menosprezar
os riscos do coronavírus, mas evitar uma visão catastrofista que atende a muitos interesses, mas não à verdade.
Laboratórios farmacêuticos e o Departamento de Estado
norte-americano estão entre os interessados no pânico.
Aliás, vale assistir ao filme Contágio (de 2011, com Matt
Damon à frente de um elenco de estrelas hollywoodianas,
disponível no iTunes e Google Play), conforme sugestão
do site Cinegnose (cinegnose.blogspot.com/2020/01/
contagio-american-factory-e-coronavirus.html)

Desvio de rumo
A Operação Zelotes começou em março de 2015
ameaçando uma penca de grandes empresas acusadas de
envolvimento com falcatruas no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), órgão do Ministério da
Fazenda responsável por julgar os recursos administrativos de autuações por sonegação fiscal e previdenciária.
Uma a uma, estão todas sendo inocentadas pela justiça.
Mas um “desvio” na Zelotes encontrou um filho do expresidente Lula. Contra eles, PF, MP e justiça jogam sua
mão pesada.

Ordem invertida
O anúncio do ex-presidente da Bolívia Evo Morales
de que disputará uma vaga no Senado esbarra na manipulação jurídica e policial que o governo boliviano vem
fazendo, com objetivo de impedi-lo de ganhar um mandato que, sem a lawfare, seria líquido e certo.
Diferentemente do Brasil, onde a atuação jurídica
heterodoxa precedeu o golpe para derrubar a presidente
eleita, na Bolívia o movimento foi inverso: golpe primeiro, (in)justiça depois.

Tucano voa
A (não) ver o noticiário, a Lava Jato acabou; com ela, a
dúvida sobre a conduta de tucanos citados. Aécio, Alckmin, Aloysio, Arminio, FHC, Marconi, Palocci, Richa
e Serra: atestado de idoneidade emitido pela República
de Curitiba. Pobre (rico) Cabral quando se desfiliou do
PSDB!

Rápidas
O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário
de Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, participam do
Seminário do Pacto Federativo, no Centro Cultural FGV,
nesta sexta-feira, às 8h. Inscrições: portal.fgv.br/eventos/
seminario-pacto-federativo *** “Aspectos Contábeis e
Tributários da Indústria do Petróleo e Gás”, com Márcia
Ramos, é curso no Ibef-Rio, 12 e 13 de fevereiro, das 18h
às 22h. Mais informações pelo WhatsApp (21) 969250202 *** Caxias Shopping e Passeio Shopping se unem
à campanha da Fecomércio RJ de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes que afetaram o Norte
e Noroeste do RJ. As doações podem ser realizadas até
16 (Caxias) e 21 de fevereiro (Passeio) *** O Shopping Jardim Guadalupe está arrecadando donativos para
as pessoas afetadas pelo transbordamento do Rio Acari,
na madrugada no último domingo *** Claudia Sanen, da
Transparência Internacional, apresenta o Relatório Anual
Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional nesta sexta, às 10h30, na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

O superávit dos Estados
Unidos na balança de bens e
serviços com o Brasil subiu
para US$ 12,2 bilhões em
2019, uma elevação de 44%
sobre o saldo positivo favorável aos norte-americanos
em 2018, que foi de US$ 8,49
bilhões.
Os principais bens exportados pelos EUA para o
Brasil foram gasolina, diesel e outros derivados de
petróleo, que cresceram em
US$ 7,7 bilhões até novembro do ano passado.
O déficit de bens e serviços
dos Estados Unidos com o
mundo caiu pela primeira vez
desde 2013. Segundo o Departamento de Comércio, o

rombo caiu 1,7%, para US$
616,8 bilhões ano passado,
uma queda de US$ 10,9 bilhões em relação a 2018. As
exportações foram de US$
2,5 trilhões, uma queda de
US$ 1,5 bilhão em relação ao
ano anterior. As importações
somaram US$ 3,117 trilhões,
redução de US$ 12,5 bilhões.
A redução de 2019 no déficit de bens e serviços refletiu
uma queda no déficit de bens
de US$ 21,4 bilhões, ou 2,4%,
para US$ 866 bilhões, e uma
redução no superávit de serviços de US$ 10,4 bilhões, ou
4%, para US$ 249,2 bilhões.
Em porcentagem do Produto
Interno Bruto (PIB) dos EUA,
o déficit de bens e serviços foi
de 2,9% em 2019, ante 3% em
2018. Em dezembro, as importações tiveram um aumento
brusco, o que elevou em 11,9%
o déficit na comparação com
o mesmo mês de 2018. Com
isso, o rombo ficou em US$
48,9 bilhões.
Lista restrita
O Brasil é um dos poucos

País quer importar prejuízo
americano com o gás de xisto
O geólogo Luciano Seixas
Chagas criticou o ministro de
Minas e Energia, Bento Albuquerque, após declaração, no
Primeiro Fórum de Energia
Brasil-EUA, quando Albuquerque revelou a intenção
do governo brasileiro de “se
beneficiar” da exploração do
gás de xisto (ou gás de folhelho), com “apoio” dos Estados Unidos. Para o geólogo o
ministro “deveria ler conhecer mais sobre os assuntos da
sua pasta, para evitar desperdício do dinheiro público.”
Segundo Luciano Seixas,
quem ganha com o gás de
folhelho nos Estados Unidos são as companhias de
serviços tipo Baker, Schlumbeger, e Halliburton. “A
maioria dos projetos lá instalados têm fluxo de caixa
negativo apesar das bacias
intracratônicas dos Estados
Unidos terem evolução térmica favorável para a geração de petróleo e serem absolutamente diferentes das
bacias similares brasileiras,
inclusive no porte”, criticou
recomendando que o ministro assista o vídeo, no YouTube, do geólogo americano
Scott Thinker do Bureau de
Geologia do Texas, no qual
Thinker mostra que a maioria de tais projetos são inviáveis com a cotação do petróleo na casa de US$ 60/boe.
“É impressionante como
os temas são abordados aqui

com conhecimentos rasos e
absolutamente desprovidos
de estudos de viabilidade
técnica e econômica ou algo
que os suportem. A esperança
dos operadores americanos
era que os Permian silts and
fine sands, mais facilmente
fraturáveis, franjas sedimentares de antigos reservatórios
produtores, apresentassem
melhores resultados que os
dos sweets spots dos folhelhos”, prosseguiu o geólogo.
Para ele, na verdade as companhias que dominam a tecnologia do gás de xisto pretendem vender serviços para
outros países. “Somente os
incautos ou alguns interessados em ganhar dinheiro com
tais serviços ou mirabolantes consultorias, vendem ou
tentam vender tais serviços,
principalmente para os que
analisam de modo vago o
assunto e tentam influenciar,
positivamente, quem decide”.
De acordo com o especialista, o Brasil tem pessoal
qualificado para fazer tais
análises e muitos deles estão
na Petrobras.
“Quem ganha com isso?
Por que as grandes petroleiras, como Exxon, Shell,
Equinor, etc, não investem
tal ativo no Brasil como a
Devon fez nos EUA? Como
está a Devon? Por que as
majors nos EUA tentam se
livrar de tais ativos?”, finaliza Seixas.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
(Cancelamento da Autorização para Funcionamento)
A Sociedade CALTEC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 14.425.205/0001-23. I - DECLARA
sua intenção de a) alterar o estatuto/contrato social, modificando o seu objeto social, deixando de atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional
(SFN), não realizando, em decorrência, operações privativas de instituição sujeita
à autorização do Banco Central do Brasil; II - ESCLARECE que, nos termos da
regulamentação em vigor, eventuais objeções à presente declaração devem ser
comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias contados da data da publicação desta, por meio formal em que
os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da legislação em vigor,
ter direito a vistas do processo respectivo.
Banco Central do Brasil - Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA):
Avenida Presidente Vargas, 730 - 19° andar CEP 20071-900 Rio de Janeiro - RJ
FAX: (21)2189-5230
Telefones: (21)2189-5020, 2189-5012, 2189-5146 e 2189-5198
E-mail: glqa.deori@bcb.gov.br
Processo n° 160682
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020.
Ricardo Ferreira Junqueira Ribeiro

TERCEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Jane Carneiro S. de Amorim - Juiz
Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá,
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80
Forum CEP: 22710-195 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
jpa03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em
Edifício, de nº 0035618-81.2017.8.19.0203, movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DAS BARONESAS em face de
EDILENE DA SILVA MENDES, objetivando o que consta da inicial. Assim, pelo presente edital CITA o réu EDILENE DA SILVA
MENDES, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para
no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial,
querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019. Eu, _ Roberto Marques
Fernandes - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/26146,
digitei. E eu, _ Claudia Regina Mendes dos Santos - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28241, o subscrevo.

países e regiões a apresentar déficit nas relações comerciais com os EUA. Outros superávits relevantes
obtidos pelos Estados Unidos no ano passado foram
registrados na América do
Sul e Central (US$ 53,7
bilhões), Hong Kong (US$
26,1 bilhões), Holanda
(US$ 21,5 bilhões), Austrália (US$ 15,2 bilhões),
Bélgica (US$ 14,6 bilhões)
e Reino Unido (US$ 6 bilhões).
Os déficits dos EUA
foram registrados com
China (US$ 345,6 bilhões),

União Europeia (US$ 177,9
bilhões), México (US$
101,8 bilhões), Japão (US$
69 bilhões), Alemanha
(US$ 67,2 bilhões), Irlanda
(US$ 52,7 bilhões), Itália
(US$ 52,7 bilhões), Malásia (US$ 27,4 bilhões),
Canadá (US$ 27 bilhões),
Suíça (US$ 26,7 bilhões),
Índia (US$ 23,3 bilhões),
Taiwan (US$ 23 bilhões),
Coreia do Sul (US$ 20,6
bilhões), Tailândia (US$
20,2 bilhões), França (US$
19,7 bilhões), Rússia (US$
16,5 bilhões) e Indonésia
(US$ 12,4 bilhões).

Opep teme impacto
da epidemia chinesa
A China compra mais de
dois terços da produção da
e seus aliados. Na terça e
quarta-feira, os membros
da Organização dos Países
Exportadores de Petróleo
(Opep) realizaram uma reunião sobre “a epidemia de
coronavírus na China e seu
potencial impacto no mercado mundial de petróleo”.
A China representa um
quarto do total das exportações de petróleo da Arábia
Saudita e a dependência “é
ainda mais importante para
outros países membros,
como Omã”, explicou à
AFP Michal Meidan, diretora do programa chinês do

Instituto de Estudos Energéticos da Universidade de
Oxford.
Embora atualmente seja
muito difícil avaliar o real
impacto da epidemia de coronavírus no consumo de
petróleo na China, os primeiros dados apontam para
um freio importante. As importações chinesas de petróleo “passaram de cerca
de 11 milhões de barris por
dia (mbd) para 8 mbd entre
o início e o final de janeiro e podem ter caído para 7
mbd”, disse Naeem Aslam,
analista da Avatrade.

Fies: inadimplência
cresce 23%

que esse número subiu para
700 mil em dezembro de
2019. Desse total, 190 mil, ou
27%, são contratos firmados
por estudantes de São Paulo,
segundo informações dadas à
TV Globo pelo FNDE.
Os inadimplentes do Fies
representam cerca de 47% do
total de 1,5 milhão de contratos atualmente na fase da
amortização, ou seja, após o
estudante terminar o curso de
graduação, passar o período
de carência, e agora precisa
devolver o dinheiro emprestado em pagamentos mensais.

O número de inadimplentes aumentou 23% no Fundo
de Financiamento Estudantil
(Fies) após a realização do
programa de renegociação
do governo federal.
Em abril do ano passado
567 mil contratos estavam
com pelo menos 90 dias de
atraso no pagamento das parcelas da dívida. A afirmação
é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), que explica ainda

AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04 / NIRE: N° 33300026720
Convoca as acionistas Longueuil Sociedad Anonima CNPJ
07.727.231/0001-40 e Keadew Holding Sociedad Anonima CNPJ:
07.727.230/0001-04 constituídas em Mora conforme art. 106 item 1 e 2, da
lei de 6.404 de 15/12/76 por não terem comprovado pagamento conforme
publicações e ata da assembleia geral extraordinária de 18/12/2019 registrada na JUCERJA. Fixa o prazo até o dia 15/03/2020 para que apresente a Theodoro Duvivier membro do Conselho Fiscal de Amalgama, a Rua
Duvivier 2-C, Copacabana, cep 22020-020 os comprovantes de envio
bancário e registro do Banco Central referente ao pagamento das ações
compradas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários S.A. Não sendo
apresentado no prazo serão declaradas as acionista remissos, conforme
art. 107 da lei 6.404 de 15/12/76 e serão cancelados definitivamente os
Títulos Múltiplos de Ações n° 003 e 004 retornando as ações a tesouraria.
Theodoro Duvivier conselho fiscal - Amalgama.

SEXTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Raquel de
Oliveira - Juiz Titular do Cartório da 6ª Vara Cível da Regional de
Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o
prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80 Fórum CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá
- Rio de Janeiro - RJ - e-mail: jpa06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os
autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO
OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas Condominiais /
Condomínio em Edifício, de nº 0008913-80.2016.8.19.0203, movida por CONDOMÍNIO DO GRUPAMENTO RES. VIA QUINTAS
DO LAGO em face de ROSANA DOS SANTOS ALMEIDA, objetivando CITAR a ré. Assim, pelo presente edital CITA a ré ROSANA DOS SANTOS ALMEIDA, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso
não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, em dezesseis de agosto de dois mil
e dezenove. Eu, Maria Regina Borges da Costa e Sá - Técnico de
Atividade Judiciária - Matr. 01/28227, digitei. E eu, __ Maria Fernanda Greca Gonçalves - Responsável pelo Expediente - Matr.
01/30614, o subscrevo.
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Afresp: estados não podem abrir
mão de sua maior fonte de renda

Sofá Chesterfield, perfeito estado, com Julia da Fonseca

Artes e antiguidades
em Teresópolis
O novo pregão da leiloeira Julia Silva Alves da Fonseca
tem exposição no Salão Nobre do Várzea Palace Hotel,
localizado na Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 41 – Teresópolis (RJ), e ocorrerá nesta quinta-feira (6), às 19h30,
somente de forma online, onde serão vendidos mais de
300 lotes de objetos selecionados – entre arte, antiguidade, decoração, design. Os lotes de quadros, móveis,
pratarias, porcelanas, cristais, vasos, objetos de marfim,
tapetes, esculturas, peças de mármore e joias aguardam os
lances competidores.
Os cuidados da equipe com os objetos estão restritos
ao seu trabalho, lembrando que os lotes frágeis vendidos,
como vidros, porcelanas e similares, só serão enviados
com embalagem apropriada – até isopor e mediante autorização expressa do comprador os isentando de qualquer
responsabilidade durante o transporte. A questão da transportadora é responsabilidade do arrematante, que deverá
a contratar para a retirada dos bens arrematados, que após
30 dias, se não forem retirados, são levados a novo pregão.
Além da captação permanente de peças, a equipe está
preparada para avaliar um bem que poderá, ou não, ser
vendido em próximo leilão – conforme o desejo do cliente. Quem quer fazer uma avaliação, pode selecionar e enviar no máximo dez fotos do item que deseja avaliar nos
formatos .jpg ou .png, fazendo uma breve descrição do
item e observações sobre seu estado (se possui algum defeito, vício ou avaria) e enviar no formulário disponível
no website da leiloeira (jfleiloeira.com.br) ou ir ao escritório localizado na Avenida Rio Branco, 45, sala 1301,
Centro (RJ).
O serviço de avaliação é oferecido de forma gratuita e
efetivado com base nas últimas vendas realizadas no mercado e no expertise dos responsáveis. Após concordância
quanto à avaliação, se for do interesse vender, será formalizado um pequeno contrato autorizando a venda do bem
em leilão.

Terrenos em Itatiaia e Resende
A leiloeira
Silvani Lopes
Dias, diretora
executiva do
Sindicato dos
Leiloeiros do
Rio de Janeiro
e atuante leiloeira, começou
o ano de 2020
oferecendo
diversas oportunidades em
imóveis, entre
apartamentos
em Copacabana, Niterói,
Barra. JacareLeiloeira Silvani Lopes Dias
paguá, entre
outras localidades.
Há dois terrenos para serem vendidos que podem ser
de grande valia para o empresariado que está iniciando ou
expandindo seus negócios e necessita de mais espaço. O
terreno de Itatiaia (RJ) tem área aproximada de 1.000m²,
com frente para faixa de domínio da Rodovia Presidente
Dutra, onde esta construído um prédio com três andares,
com benfeitorias ainda não averbadas, sendo lojas, com
frente para a faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra – no terreno estão edificadas diversas lojas comerciais.
O pregão online, em segunda chance, estará aberto
até quarta-feira (12) pela melhor oferta, desde que por
preço não inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação ao mesmo atribuída, no pregão que terá início às
14h. Os leilões na forma presencial ocorrerão no Átrio
do Fórum da Comarca de Resende (RJ), situado a Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, 517, Jardim Jalisco,
e online no portal eletrônico leiloeirasilvani.com.br,
para o imóvel avaliado em primeira chance em R$ 1,3
milhão. O interessado em participar do leilão na modalidade online deverá cadastrar-se previamente no site já
informado com antecedência mínima de 48 horas.
No mesmo dia e local, está marcado para Silvani
também bater o seu martelo, também presencialmente
e online em seu portal, em uma área de 6.600m² localizada na Avenida Doutor Jefferson Geraldo Bruno,
oriunda do remembramento das áreas 2-a e 2-b1 – Bairro Paraiso – Zona Urbana do 2º. distrito de Resende
(RJ), com registro de memorial de incorporação aprovado para construção de três prédios comerciais (hotel
residence, salas, lojas e estacionamento). A avaliação
é de R$ 2.376.231,58 e estará aberto para lances até
quarta-feira (12) às 14h15. Detalhes nos editais que estão publicados online no portal da leiloeira ou em seu
escritório à Avenida Treze de Maio, 13, grupo 1.801,
Centro (RJ).

Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro desafiou os governadores a zerar
o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) cobrado sobre os
combustíveis. No entanto,
segundo a Associação dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
(Afresp), a proposta é populista e não leva em consideração fatores como a crise
fiscal dos estados e as diferenças de arrecadação entre
estado e União.
“Enquanto os estados, que
passam por uma crise fiscal,
abririam mão de pelo menos
15% da sua arrecadação zerando o ICMS sobre combustíveis, a União, que tem diversas fontes de custeio, não
está disposta a abrir mão nem

de 2%”, afirma o presidente
da Afresp, Rodrigo Spada.
De acordo com ele, é preciso considerar que a União
tem outras fontes de receitas
bem robustas como o Imposto de Renda (IR), Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF) e as contribuições
sociais como PIS e Cofins,
enquanto os governadores
só têm o ICMS como fonte
de maior volume. O Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e
o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações
(ITCMD) recolhidos pelos
estados são pouco representativos se comparadas ao
montante do ICMS.
Segundo o relatório de

arrecadação da Receita Federal, o governo federal arrecadou cerca de R$ 27,4
bilhões com os impostos que
incidem sobre os combustíveis somente no ano passado, frente uma arrecadação
federal total que superou 1,5
trilhões de reais. Desse valor, R$ 24,6 bilhões vieram
do PIS/Cofins e R$ 2,8 bi do
Cide-Combustíveis.
De acordo com Rodrigo
Spada, considerando que o
ICMS representa cerca de
85% da arrecadação própria
dos estados e que o combustível representa aproximadamente 1/5 desse valor,
os estados teriam que abrir
mão de pelo menos 15%
de sua receita somente para
zerar o ICMS do combustível. Enquanto a perda de

arrecadação para União, na
provocação do Presidente, é
irrelevante frente as perdas
estaduais.
“Cada estado vive uma
realidade distinta, mas a
maioria está em crise fiscal e
a situação tende a se agravar
sem uma boa reforma tributária. Se tivessem que abrir
mão de 15% de sua arrecadação total, isso representaria
um déficit de mais de R$ 87
bilhões por ano. A proposta
é populista, pois não é passível de ser executada pelos
governadores, não traz nenhum benefício para o Brasil
e não considera a realidade
econômica do país. A função
de um presidente é convergir
esforços para incentivar o
crescimento do país e não o
contrário”, afirma.

Impostômetro chega à marca de R$ 300 bilhões
O Impostômetro da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) alcança, nesta quarta-feira, às 13h50,
a marca de R$ 300 bilhões
em impostos arrecadados
pelo governo na forma de
impostos, taxas, multas e
contribuições, pagos pelos
brasileiros desde o primeiro
dia do ano.
A arrecadação chega dois
antes do que no ano passado,
indicando que a economia
do país já mostra sinais de
recuperação. “Ao contrário
do que as pessoas pensam, o
aumento na arrecadação do

governo com impostos não
é algo ruim - quando isto
acontece sem mudanças de
alíquota”, diz Marcel Solimeo, economista da ACSP.
Para ele, além do crescimento da economia, os números contribuem para o aumento da arrecadação sobre
o consumo.
“Agora vamos aguardar
que o governo continue reduzindo os gastos e melhorando o uso dos recursos públicos para que a economia
cresça de forma mais acentuada”, completa.
Hoje pela manhã, o pre-

sidente Jair Bolsonaro disse
que zera os impostos federais sobre combustíveis se os
governadores também zerarem a cobrança do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O
preço dos combustíveis vem
sendo tema de debates entre
autoridades dos governos federal e estaduais.
Enquanto governadores
querem que o governo reveja os impostos federais sobre
os combustíveis, como PIS,
Cofins e Cide, Bolsonaro
vem defendendo uma mudança na forma de cobrança

do ICMS sobre esses produtos. O ICMS é um tributo
estadual que representa uma
fatia importante de arrecadação tributária dos governo
locais.
“Eu zero o federal se eles
zerarem o ICMS. Está feito
o desafio aqui agora. Eu zero
o federal hoje, eles zeram o
ICMS. Se topar, eu aceito”,
disse ao deixar o Palácio da
Alvorada na manhã desta
quarta-feira. Para o presidente, o tributo deveria ser
calculado sobre o valor vendido nas refinarias e não nos
postos de combustíveis.

Brasil ativa 24 milhões de novos celulares 4G em 2019
O Brasil ativou no ano
passado 24 milhões novos
chips 4G, o que representa
um crescimento de 18% em
relação a 2018. De acordo
com o balanço de 2019 da
Telebrasil, foram ativados
46 novos celulares 4G por
minuto ao longo do ano passado. Ao todo, 154 milhões
de chips 4G estão em operação no país.
O avanço também se deu
na cobertura. Ao todo já são
4.777 municípios com redes
de quarta geração, onde moram 97% da população. Em
2019, 348 novos municípios
brasileiros foram conectados com a infraestrutura 4G,
quase um novo município

por dia. Essa cobertura está
bem acima do esperado, que
era alcançar 1.079 municípios, em dezembro de 2017.
A obrigação foi cumprida
um ano antes.
No total, o Brasil conta
com 197 milhões de acessos
à internet pela rede móvel,
em 3G e 4G. Considerados
os acessos fixos e móveis,
o Brasil fechou 2019 com
um total de 229 milhões de
acessos no país. Destes, 33
milhões são em banda larga
fixa.
A cobertura das redes e o
mapa de antenas por município podem ser encontrados
na página Fique Antenado!,
que reúne conteúdos e dicas

sobre a instalação de antenas
de celular e internet móvel,
incluindo estudos, entrevistas, vídeos, cartilha, gráfi-

cos, legislação e os rankings
das Cidades Amigas da Internet e de Serviços de Cidades Inteligentes.

Confiança do consumidor encerra 2019 acima de 2018
Ainda que não tenha deslanchado, a percepção dos
consumidores
brasileiros
sobre o ambiente macroeconômico tem apresentado
melhoras. O Indicador de
Confiança do Consumidor
mensurado pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) encerrou o ano
de 2019 com 47,0 pontos. A
escala do indicador varia de
zero a 100, sendo que quanto maior o número, mais
confiantes estão os consumidores. O dado alcançado
no último mês de dezembro
supera os 45,8 pontos observados no mesmo período de
2018. Já com relação a novembro de 2019, o número
ficou praticamente estável
(47,2 pontos).
A percepção geral dos
consumidores, tanto sobre a
sua vida financeira quanto
com a economia, permanece negativa, mas em um nível pouco mais otimista do
que em períodos anteriores.
Em cada 10 brasileiros, seis
(62%) avaliam como “ruim”
o atual momento econômico
do país - há um ano, esse número era 10 pontos percentuais mais alto, alcançando
72% dos entrevistados. Já
o percentual de brasileiros
que consideram “bom” o

momento econômico atual avançou de 2% para 7%,
um número ainda pequeno.
Outros 30% consideram regular.
Observando a própria
vida financeira, apenas 14%
dos consumidores avaliam a
condição como “boa”. A notícia positiva é que o percentual dos que avaliam a situação como “regular” (47%)
supera os que consideram
a própria vida financeira
“ruim” (38%), que diminuiu
dois pontos percentuais em
12 meses.
Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil,
Marcela Kawauti, a melhora gradual da percepção dos
consumidores é resultado da
reação econômica do país,
mas como essa evolução se
dá a passos lentos, a percepção dos consumidores também cresce a um ritmo devagar e cauteloso.
“Espera-se que com um
cenário econômico mais estável, o brasileiro encontre
razões para voltar ao consumo de forma mais confiante
e comece a pagar suas dívidas”, avalia a economista.
Mesmo com a inflação
abaixo da meta, 71% dos
entrevistados que avaliam
o quadro macroeconômico
como “ruim” atribuem essa
percepção negativa à alta

dos preços. Já o desemprego
é responsável pela avaliação
negativa para 62% das pessoas ouvidas. Os juros elevados são citados por um terço
(33%) dos pessimistas com a
economia.
Para 55% dos entrevistados, o custo de vida é o
que mais tem pesado no seu
orçamento, seguido do desemprego (20%). Na visão
desses consumidores, as
despesas que mais subiram
nos últimos meses foram os
produtos de supermercados
(90%), conta de luz (88%),
combustíveis (86%) e medicamentos (77%).
Olhando para os próximos
seis meses, nota-se um equilíbrio entre as opiniões: 26%
dos brasileiros estão otimistas com a situação do país
no futuro e igual percentual
(26%) está pessimista. Outros 44% se mantêm neutros.
Entre os otimistas com o
futuro, o fator que mais pesa
é a expectativa de que haverá
mais estabilidade política do
país (38%). Já 28% creem
que coisas boas devem acontecer, embora não saibam
apontar uma razão clara,
enquanto 28% concordam
com as medidas econômicas
adotadas pelo governo. Já
entre os pessimistas, a opinião é fundamentada, principalmente, pelo sentimento

de que os preços continuam
altos (56%), discordâncias
com as medidas econômicas
tomadas pelo governo (40%)
e a percepção de que não há
melhora no emprego (35%).
O otimismo é maior, contudo, quando os consumidores são indagados sobre
o futuro da sua própria vida
financeira. De acordo com
o levantamento, 56% dos
brasileiros possuem boas expectativas para o seu bolso
nos próximos seis meses. A
opinião é fundamentada, sobretudo, pela crença de que
a economia do país irá melhorar (39%) e a esperança
de conseguir um emprego
ou aumento de renda (28%).
Apenas 8% dos consumidores acreditam que a vida
financeira estará ruim nos
próximos seis meses e 32%
pensam que ela continuará
igual.
“Pode parecer contraditório observar uma expectativa
maior com as próprias finanças do que com a economia
brasileira. O fato é que por
mais que a situação econômica do país impacte a vida
financeira do consumidor no
seu dia a dia, ele sabe que
assumir um controle efetivo
sobre seu bolso e fazer adaptações podem ajudar a enfrentar um ambiente adverso
e se a desgarrar da crise”.
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Seguros

Lucro líquido do Grupo Bradesco
Seguros cresce 16,6% em 2019
Todos os
indicadores de
desempenho
apresentaram
melhora
O Grupo Bradesco Seguros, líder do mercado nacional de seguros com atuação
multilinha e presença em
todas as regiões do país,
apresentou lucro líquido de
R$ 7,5 bilhões em 2019,
nos segmentos de Seguros,
Capitalização e Previdência
Complementar Aberta.
Esse resultado, que representa expansão de 16,6% em
relação ao obtido em 2018,
foi influenciado, entre outros
fatores, pelo crescimento do
Resultado das Operações de
Seguros, Previdência e Capitalização, de 12,7% no ano,
atingindo R$ 14,8 bilhões em função do desempenho
do faturamento e da evolução de 10,9% do Resultado
Financeiro -, somado à redução das Outras Despesas Administrativas em 6%. O Patrimônio Líquido registrou
crescimento de 16,8%, e o
Retorno sobre o Patrimônio
Líquido Médio foi de 23,5%.
Todos os índices de desem-

penho do Grupo apresentaram
evolução favorável no conceito anual, com destaque para os
Índices de Sinistralidade, que
registrou recuo de 0,5 ponto
percentual, e Combinado, que
atingiu sua melhor marca anual
em mais de dez anos: 83,3%.
“São números que refletem um momento muito
especial vivido pela companhia. Estamos evoluindo,
de forma gradual, de uma
estratégia tradicionalmente centrada na distribuição
de produtos para uma visão
com foco total na jornada do
cliente, a partir de um amplo
movimento de transformação digital, que envolve não
apenas tecnologia, mas também mudança na maneira de
pensar. O objetivo é oferecer
processos mais simples, intuitivos e digitais para o nosso cliente”, destaca o presidente do Grupo Bradesco
Seguros, Vinicius Albernaz.
Como fruto desse processo, a venda de produtos por
meio dos canais digitais aumentou 82% em 2019 em
relação ao ano anterior. Foi
atingida a marca de cerca de
quatro milhões de downloads
do aplicativo da Bradesco Seguros e mais de um milhão de
itens comercializados por esses canais. Em Saúde, 40% do
reembolso já é realizado por
meio digital. Em Auto, 64%
das vistorias de sinistro e 16%

Principais seguradoras da China
tiveram crescimento em 2019

As seguradoras listadas na
China registraram um crescimento robusto de lucros no ano
passado devido a reduções de
impostos e maiores retornos
dos investimentos, informou o
“Jornal de Valores” de Xangai
nesta quarta-feira.
Os lucros da China Life
Insurance (Group) Co. provavelmente aumentarão de 400
a 420% em termos anuais em
2019, enquanto os da China Pacific Insurance (Group) Co. saltarão 50 a 60%, de acordo com
as estimativas preliminares.
Também são esperados grandes
aumentos de lucro de até 80%
para a People’s Insurance Company of China e New China
Life Insurance Co..
Maiores retornos de inves-

timento do mercado acionário
doméstico e menores impostos sobre a renda das empresas foram os principais motivos do bom desempenho das
seguradoras listadas.
Os analistas esperam que
o setor continue a tendência
crescente neste ano, graças
às políticas de apoio do governo e à forte demanda por
produtos de seguro de saúde
e de idoso.
O surto do novo coronavírus pode diminuir a lucratividade das seguradoras durante o primeiro trimestre, mas
também ajudará a aumentar
a conscientização das pessoas
sobre seguros, impulsionando
assim o crescimento do setor
no longo prazo..

Terceiro e último sorteio da
campanha Acelera Aconseg
O terceiro e último sorteio
da campanha Acelera Aconseg, lançada em 2019, já tem
data para acontecer: os participantes vão saber quem levar
os prêmios para casa no próximo dia 26, às 14h, na sede da
Associação das Empresas de
Assessoria e Consultoria de
Seguros do Estado do Rio de
Janeiro (Aconseg-RJ).
Os corretores das assessorias

concorrem a uma Moto Honda
125 e das duas smartTVs de 32
polegadas. As assessorias associadas devem enviar os cupons
de sua produção de setembro,
outubro, novembro e dezembro
do ano passado à diretoria da
entidade até o dia 19 deste mês.
O presidente da Aconseg-RJ,
Luiz Philipe Baeta Neves, conta
ainda que a campanha deverá ser
renovada em 2020.

C

e da especialista Gestão de
Pessoas, Gestãao de Conflitos, Compilance, conflitos, assédio moral e sexual nas instituições, Karina
Uchôa.
Para participar, é só entrar em contato através dos
telefones (21) 98314-1615
(Ana Claudia), (21) 995077701 (Cintia Arruda) ou
através do e-mail comissaofeminina@sincor-RJ.org.
br ou pelo site www.sincorrj.org.br

om a finalidade de
manter a interação e
priorizar o aprendizado com as corretoras de
seguros, a Comissão Feminina do Sincor-RJ, promove um novo evento no próximo dia 13, a partir das 14
horas, com o tema “Liderança nas vendas, vencendo
obstáculos”, que conta com
a participação da executiva da Aruana Seguradora e
especialista em Ramos Elementares, Fernanda Alves

Vinicius Albernaz: ‘O objetivo é oferecer processos mais
simples, intuitivos e digitais para o nosso cliente’
dos pedidos de assistência já
são digitais.
Complementando as principais informações da companhia, as Provisões Técnicas
cresceram 6,2% na comparação com 2018, atingindo cerca
de R$ 275 bilhões - correspondentes a aproximadamente
24% do total do mercado segurador - e os Ativos Financeiros, 7,1%, para R$ 307 bilhões.
Outro dado relevante foi o valor
pago em indenizações e benefícios, de R$ 33 bilhões, o que

corresponde a cerca de R$ 130
milhões por dia útil.
Os resultados refletem o
compromisso do Grupo Bradesco Seguros com a busca
por eficiência administrativa e excelência no atendimento, além da contínua
evolução de seu modelo de
atuação multirramo e multicanal, com presença em todo
o país, visando a entregar
soluções completas de proteção a seus clientes, em seus
diferentes ciclos de vida.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0026228-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2019. Aos
30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2019, às 17h00min, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, nº 200 - 19º andar, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais de 90%
(noventa por cento) da totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia
Geral Extraordinária da Fartura Agropecuária S.A. Assumiu a presidência dos
trabalhos o Diretor da Companhia o Sr. Wilson Lemos de Moraes Neto, aclamado por todos acionistas presentes, que convidou para Secretário o Sr. Álvaro
Veras do Carmo, na qualidade de um dos representantes da acionista WLM
Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Constituída a mesa e
constatada a presença do número legal de acionistas para deliberar, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a leitura do anúncio de
convocação da Assembleia publicado nos dias 23, 24, 26 e 27 do mês de dezembro de 2019, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor
Mercantil, o que foi feito nos seguintes termos: “Fartura Agropecuária S.A. - CNPJ
Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0026228-8. Edital de Convocação. Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente edital, ficam convocados
os acionistas da Fartura Agropecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará às 17h00min do dia 30 de
dezembro de 2019, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200
- 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Apreciar e votar a Proposta
da Diretoria de aumento do Capital Social de R$46.300.234,09 (quarenta e seis
milhões, trezentos mil, duzentos e trinta e quatro reais e nove centavos) para
R$ 49.195.790,88 (quarenta e nove milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), que corresponde a um aumento de R$ 2.895.556,79 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), com a emissão de mais
94.843 (noventa e quatro mil oitocentos e quarenta e três) Ações Ordinárias
Nominativas, pelo valor patrimonial de R$ 30,53 (trinta reais e cinquenta e três
centavos), cada uma, conforme último Balanço Patrimonial encerrado em
31/12/2018, para subscrição e integralização total no ato da realização da Assembleia, mediante a utilização de créditos de acionistas em relação à Companhia e/ou em moeda corrente nacional; (b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto
Social e sua respectiva consolidação; e (c) Assuntos de interesse geral. Rio de
Janeiro, 20 de dezembro de 2019. Eugênio Ricardo Araújo Costa. Diretor-Presidente”. Em seguida, o Sr. Presidente passou a discussão e votação dos itens
(a), (b) e (c) da pauta da Assembleia, que resultou no seguinte: quanto ao Item
(a) da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, pela unanimidade dos
acionistas presentes, o aumento de capital social na forma proposta pela Diretoria, ficando registrado que as novas ações emitidas em decorrência do capital
social ora aprovado foram totalmente subscritas e integralizadas pela acionista
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., no ato da Assembleia. Quanto o item (b) Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, pela
unanimidade dos acionistas presentes, a alteração do Artigo 5º do Estatuto
Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O Capital Social
é de R$ 49.195.790,88 (quarenta e nove milhões, cento e noventa e cinco mil,
setecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), dividido em 2.154.203
(dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e três) ações nominativas, sendo 1.591.991 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil, novecentos
e noventa e um) ordinárias e 562.212 (quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e doze) preferenciais, sem valor nominal.”. Ato seguinte foi aprovada, pela
unanimidade dos acionistas presentes, a respectiva consolidação do Estatuto
Social contemplando a alteração estatutária acima aprovada. Quanto ao Item
(c) da Assembleia Geral Extraordinária foi dada a palavra aos acionistas e não
houve manifestação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrados os trabalhos da Assembleia, lavrando-se a presente ata que depois
de lida foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes. WLM Participações
e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. - Eugênio Ricardo Araújo Costa - Diretor-Presidente; Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. - Eugênio Ricardo Araújo Costa - Diretor-Presidente; Wilson Lemos de Moraes Neto - Presidente da Assembleia; Álvaro Veras do Carmo - Secretário da Assembleia.
JUCERJA nº 3845349 em 03/02/2020. Estatuto Social Consolidado. Capítulo I
- Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º - A denominação da Sociedade é Fartura Agropecuária S.A. que reger-se-á pelo presente Estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem sede na
Praia do Flamengo nº 200 - 19º andar (parte), Bairro Flamengo, Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. § Único: Mediante simples deliberação
da Diretoria, a Sociedade poderá criar ou extinguir filiais, agências ou escritórios
em qualquer parte do território nacional. Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto
a exploração de atividades agrícolas, pecuárias e pastoris em todas as suas
modalidades, podendo, inclusive, operar mediante normais contratos de arrendamento, parceria e compáscuo, extração, produção, beneficiamento, comércio,
exploração, bem como exportação de todos os produtos e subprodutos decorrentes de sua atividade principal, e, ainda, a locação de máquinas, veículos e
serviços motomecanizados e prestação de serviços de mão de obra especializada. § Único: A critério da diretoria a Sociedade poderá participar de outras
sociedades. Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
Capítulo II - Do Capital Social e das Ações. Artigo 5º - O Capital Social é de
R$ 49.195.790,88 (quarenta e nove milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), dividido em 2.154.203 (dois
milhões, cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e três) ações nominativas,
sendo 1.591.991 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e
noventa e um) ordinárias e 562.212 (quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos
e doze) preferenciais, sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária
dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - Às
ações preferenciais são atribuídos os seguintes direitos: a) prioridade no reembolso do capital com direito a prêmio em caso de dissolução da sociedade;
b) prioridade no recebimento do dividendo mínimo de 25% do lucro líquido;
c) participação nos lucros remanescentes que forem distribuídos, em igualdade
de condições com as ações ordinárias e d) participação, sem restrições, no
aumento de capital por correção monetária. Parágrafo 3º - Os certificados de
ações serão sempre assinados por dois Diretores ou por 2 (dois) procuradores
com poderes específicos, podendo a Sociedade emitir títulos múltiplos e cautelas. Parágrafo 4º - Os certificados de ações representativas do capital social
poderão ser desdobrados em tantas cautelas quantas forem solicitadas pelos
acionistas, efetuando o desdobramento a preço não superior ao respectivo
custo que correrá por conta do acionista. Capítulo III - Da Administração. Artigo
6º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 5
(cinco) membros, acionistas ou não, sendo um o Diretor-Presidente. Os demais
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Fiança locatícia
para pessoa jurídica
garante ressarcimento
A Ezze Seguros iniciou a
comercialização da modalidade Fiança Locatícia para
Pessoa Jurídica. O produto
que já é bastante utilizado
para contratos de Pessoas
Físicas, garante que o proprietário do imóvel seja ressarcido em caso de aluguéis
e encargos não pagos pelo
inquilino.
Edson Toguchi, vice-presidente técnico e responsável pelo desenvolvimento do
produto explica que a crescente demanda pelo aumento de locação de depósitos,
principalmente em centros
de vendas como os shopping
centers, entre outros, viabilizou o lançamento do produto.
Locação de imóveis
“O produto é uma opção
de locação de imóveis pelas
empresas e financeiramente
está mais atrativo para suprir
esta demanda, de uma forma
ágil e descomplicada. Basta
a locatária enviar os documentos financeiros para uma
análise de crédito e se aprovada, a empresa pode contratar imediatamente a apó-

lice para Fiança Locatícia
do imóvel para o desenvolvimento dos seus negócios,
proporcionando tranquilidade ao locador quanto ao
cumprimento do contrato de
locação”, esclarece.
A seguradora 100% nacional que iniciou suas atividades em outubro de 2019,
conta com produtos seguro
garantia em todas as modalidades, fiança locatícia, D&O
e E&O, Responsabilidade Civil Profissional como
principais canais de distribuição. A companhia se prepara para contemplar outros
produtos nos segmentos de
vida, previdência, acidentes
pessoais e riscos, nos ramos
elementares e de benefícios,
com aproximadamente 40
novos produtos.
“Fiança Locatícia para
Pessoa Jurídica é uma parte
do mercado que tem muito
a ser explorado e a crescer
com seguros, tendo em vista que, por desconhecimento do cliente ou por falta de
opção, as empresas acabam
contratando outras formas
de caução como depósitos
em dinheiro ou fiança bancária”, concluiu.

Diretores não terão designação especial. Parágrafo 1º - O mandato dos Diretores é de 1 (hum) ano, admitida a reeleição, devendo permanecer nos respectivos cargos até a posse dos eventuais substitutos. Parágrafo 2º - Os Diretores
ficam dispensados da prestação de caução para o exercício de suas funções.
Parágrafo 3º - Os Diretores serão investidos mediante assinatura do termo de
posse lavrado no livro de atas da Diretoria, dentro de 30 dias seguintes à eleição.
Artigo 7º - A Diretoria terá os mais amplos poderes de administração necessários
à realização dos objetivos sociais, observadas as normas legais e estatutárias
aplicáveis. Artigo 8º - À Diretoria, coletivamente, compete: a) Deliberar sobre a
abertura e extinção de filiais, agências, escritórios e outras dependências da
Sociedade, destacando parte do capital para as suas atividades; b) determinar
as atribuições específicas de cada um dos membros, sem prejuízo das atribuições privativas estabelecidas neste estatuto; c) deliberar sobre a escolha e remoção dos Gerentes, Executivos e outros empregados de alto nível, assim como
a fixação de suas atribuições, funções e ordenados; d) a prestação de fiança,
aval ou caução, somente possíveis em benefício da própria Sociedade ou de
empresa a ela pertencente ou coligada. Parágrafo Único: Fica expressamente
vedado à Diretoria coletivamente e a qualquer Diretor individualmente, praticar
em nome da Sociedade quaisquer atos alheios aos objetivos sociais. Artigo 9º
- Será da competência exclusiva do Diretor-Presidente: a) convocar e presidir
as reuniões da Diretoria; b) convocar e presidir as Assembleias Gerais; c) representar a Sociedade em Juízo ou fora dele ou designar outro Diretor, ou
Procurador, para fazê-lo; d) administrar de um modo geral os negócios sociais,
de conformidade com a orientação geral e os planos estabelecidos. Artigo 10
- A alienação, aquisição ou oneração de participação societária dependerá da
prévia aprovação da Assembleia Geral. Artigo 11 - Os atos que impliquem em
aquisição, alienação, promessa de compra, promessa de venda ou oneração
de bens imóveis da Sociedade, dependerá de prévia aprovação da assembleia
geral e serão assinados por dois (02) Diretores ou por Procurador com poderes
específicos. Artigo 12 - Os contratos de empréstimos e financiamentos, e os
títulos decorrentes, bem como notas promissórias, referentes às operações
passivas da Sociedade, serão sempre assinados pelo Diretor-Presidente em
conjunto com outro Diretor, salvo quando a Diretoria designar outros Diretores,
ou nomear procurador com poderes específicos para assinar os documentos
atinentes à operação aprovada, observado o disposto no artigo 18. Artigo 13 Será sempre exigida a assinatura de dois (02) Diretores ou de um Diretor com
um Procurador, ou ainda de 2 (dois) procuradores com poderes específicos, nos
seguintes atos: a) emissão de cheques e movimentação de contas bancárias;
b) aceite de duplicatas. Artigo 14 - A Sociedade poderá fazer-se representar por
um Diretor ou por um Procurador com poderes específicos para a prática dos
seguintes atos: a) endosso de cheques, duplicatas ou quaisquer outros títulos,
desde que destinados à cobrança, caução ou desconto a crédito da Sociedade;
b) representar a Sociedade perante as repartições públicas, federais, estaduais,
municipais e autárquicas, bem como entidades paraestatais; c) retirada de documentos e valores nos Correios e Telégrafos, empresas de transportes aéreos,
ferroviários, rodoviários ou marítimos. Artigo 15 - Em caso de impedimento ou
ausência temporária do Diretor-Presidente, este indicará, entre os demais Diretores, o seu substituto, em reunião de Diretoria ou através de simples carta.
Parágrafo Único: Os demais Diretores, cujas funções serão as que lhes forem
atribuídas em reunião de Diretoria, substituir-se-ão, uns aos outros, em seus
impedimentos ou ausências temporárias. Artigo 16 - Se ocorrer vaga na Diretoria, os Diretores remanescentes escolherão o substituto, que exercerá o mandato pelo tempo que restava ao substituído, exceto o de Diretor-Presidente, que
será eleito pela Assembleia Geral. Artigo 17 - As matérias que versarem sobre
operações financeiras destinadas à obtenção ou concessão de empréstimo pela
Sociedade, somente serão consideradas aprovadas se contarem com o voto
unânime dos Diretores presentes. Artigo 18 - Os instrumentos de constituição
de procuradores, nos quais serão sempre especificados os poderes concedidos
e o prazo do mandato, serão assinados por dois Diretores, um dos quais, obrigatoriamente, o Diretor-Presidente, sendo apenas dispensável o requisito do
prazo nos mandatos com poderes “ad judicia”. Artigo 19 - Os Diretores reunir-se-ão ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que
convocados pelo Diretor-Presidente. Artigo 20 - Das reuniões da Diretoria serão
lavradas atas, das quais constarão, ainda que resumidamente, os assuntos
tratados e as deliberações tomadas, sempre por maioria de votos dos Diretores
em exercício. Artigo 21 - A assembleia geral que eleger a Diretoria fixará sua
remuneração. Capítulo IV - Da Assembléia Geral. Artigo 22 - A Assembleia
Geral reunir-se-á ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses que
se seguirem ao término do exercício social e, extraordinariamente, a qualquer
tempo, sempre que legalmente necessário, ou a critério da Diretoria, observadas
as prescrições legais e os dispositivos deste Estatuto. Artigo 23 - A Assembleia
Geral será instalada e presidida pelo Diretor-Presidente, o qual convidará um
dos acionistas presentes para Secretário. Artigo 24 - Das Assembleias serão
lavradas as respectivas atas no livro próprio. Capítulo V - Do Conselho Fiscal.
Artigo 25 - O Conselho Fiscal, que terá as atribuições que a lei lhe confere, será
composto de três membros efetivos e três suplentes, todos residentes no País,
eleitos pela Assembleia Geral, que lhe fixará a remuneração, admitida a reeleição. Artigo 26 - O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e somente se instalará nos casos e na forma prevista em lei. Capítulo VI - Do
Exercício Social. Artigo 27 - O exercício social, que coincidirá com o ano civil,
encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o balanço geral para apuração dos lucros ou prejuízos da Sociedade. Parágrafo
Único: Fica facultado à Diretoria o levantamento de balanços semestrais ou em
períodos menores, bem como distribuir os respectivos dividendos, observadas
prescrições legais. Artigo 28 - Dos lucros líquidos verificados, depois de feitas
as amortizações e provisões recomendadas pelas boas normas de contabilidade, deduzir-se-ão 5% (cinco por cento) destinados à constituição do fundo de
reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social. Artigo 29 - Os
acionistas terão direito de receber, como dividendos obrigatório, 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei
6.404/76. Parágrafo Único: O saldo, se houver, terá a destinação que a Assembleia Geral determinar. Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade. Artigo 30 - A
Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o
Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação e fixar-lhes a remuneração. Artigo 31 - A Assembleia que decidir a dissolução e liquidação dos negócios, poderá estabelecer que, respeitados os créditos e direitos
de terceiros, o reembolso do valor das ações se proceda mediante a partilha do
patrimônio social. Estatuto Social Consolidado aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária da Fartura Agropecuária S.A. realizada em 30 de dezembro de
2019. Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2019. WLM Participações e Comércio
de Máquinas e Veículos S.A. - Eugênio Ricardo Araújo Costa - Diretor-Presidente; Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. - Eugênio Ricardo Araújo
Costa - Diretor-Presidente; Wilson Lemos de Moraes Neto - Presidente da Assembleia; Álvaro Veras do Carmo - Secretário da Assembleia.
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Lucro líquido do Bradesco
aumentou 20% em 2019
Banco digital
deve atingir a
3,5 milhões de
clientes neste ano

O Bradesco fechou 2019
com lucro líquido recorrente de R$ 25,887 bilhões, aumento de 20% sobre 2018.
No quarto trimestre do ano
passado apurou lucro líquido recorrente de R$ 6,645
bilhões, uma alta de 14%
em comparação ao mesmo
período de 2018. Na comparação com o terceiro trimestre, o lucro recorrente subiu
1,6%. O lucro líquido recorrente por ação atingiu R$
3,22, com aumento de 20%.
O balanço foi apresentado pelo banco nesta quartafeira, seguido de uma teleconferência com analistas e
imprensa e um assunto que
tomou conta da teleconferência foi o Next, o banco
digital do Bradesco. O banco
fechou o ano passado com
1,8 milhão de correntistas.
Mas as projeções são ambiciosas.
O digital deve atingir
um total de 3,5 milhões de
clientes até o fim de 2020,
acredita Octavio de Lazari,
presidente do Bradesco. Ele
afirmou que o banco pretende separar totalmente o Next
das operações da instituição.
Assim como praticamente
todas as novas empresas de
tecnologia financeira (fintech), o banco digital ainda
não dá lucro, disse Lazari,

em teleconferência com a
imprensa.
Criado em 2017, o banco
digital atrai um público que
não identifica com as marcas tradicionais. A estimativa inicial de Lazari era que
o Next encerrasse 2019 com
1,5 milhão de contas, mas
com os bons resultados o
executivo chegou a falar em
atingir a marca de 2 milhões,
que foi alcançada apenas em
janeiro deste ano.
Além do lucro maior, o
executivo atribuiu o avanço
da rentabilidade da instituição à distribuição dos dividendos extraordinários e ao
efeito das provisões realizadas pelo banco no quarto
trimestre. “Mas consideramos sustentável um retorno
na casa dos 20% em 2020”,
afirmou.
Já o lucro líquido contábil somou R$ 4,883 bilhões
no quarto trimestre de 2019,
com queda de 4% ante igual
período de 2018. No ano,
o lucro líquido contábil foi
de R$ 22,582 bilhões, com
recuo de 18%. Os resultados vieram em linha com
as expectativas do mercado.
O Roae (retorno anualizado
sobre o patrimônio líquido
médio) ficou em 21,2% no
quarto trimestre do ano passado, ante 19,7% no quarto
trimestre de 2018. A receita de prestação de serviços
somou R$ 8,829 bilhões no
quarto trimestre de 2019,
com aumento de 4,7% na
comparação em 12 meses.
Outras operações
O resultado das operações

de seguros, previdência e capitalização se destacou, com
elevação de 10,1% nos últimos três meses de 2019 em
relação ao mesmo período
de 2018, atingindo R$ 3,9
bilhões. A margem financeira total atingiu R$ 15,428 bilhões nos últimos três meses
de 2019, com alta de 4,4%
na comparação com o quarto trimestre de 2018. Desse
total, R$ 12,983 bilhões se
referem à margem com os
clientes, que teve elevação
de 9,2%. Este crescimento
foi suportado pela evolução
das operações de crédito
massificado e pelo melhor
resultado do mix de produtos.
Porém, a margem com o
mercado, que reflete as operações da tesouraria, ficou
em R$ 2,445 bilhões, com
declínio de 15,4%, em função da queda das taxas de
juros.
Gastos subiram
Os gastos tributários somaram R$ 2,029 bilhões,
com um acréscimo de 10%
em relação às despesas do
quarto trimestre de 2018.
Outras despesas também
aumentaram. O avanço das
despesas de pessoal foi de
4,7%, para R$ 5,468 bilhões.
Por sua vez, a linha de outros
gastos administrativos subiu
7,7%, para R$ 5,811 bilhões.
A carteira de crédito total
expandida atingiu R$ 604,
953 bilhões em dezembro
último, com aumento de
13,8% na comparação com
o final de 2018. O destaque
foi o crescimento de 19,2%

dos empréstimos às pessoas
físicas, ao passo que o crédito às empresas teve elevação
menor, de 10,7%.
No caso das pessoas físicas, os destaques foram os
avanços do crédito pessoal,
crédito pessoal consignado e
CDC/leasing de veículos.
Inadimplência
O índice de inadimplência acima de 90 dias ficou
em 3,3%, com melhora de
0,3 ponto porcentual no trimestre e de 0,2 ponto em 12
meses, em função de ajustes
nos processos de concessão
e de recuperação de créditos. O índice de calotes das
pessoas físicas ficou estável
em 4,4%, na comparação
em 12 meses. O das grandes
empresas caiu de 1,5% para
0,8%. Já o de micro e pequenas empresas diminuiu de
4,2% para 3,7%.
As despesas com provisões para créditos de liquidação duvidosa expandida somaram R$ 3,981
bilhões no quarto trimestre
de 2019, com alta de 5,2%
ante igual período de 2018
e de 19,3% na comparação
com o terceiro trimestre do
ano passado.
De acordo com o banco,
o motivo dessa queda foi o
crescimento das operações
de crédito e a alteração do
mix das carteiras de empréstimos. A evolução dos empréstimos a pessoas físicas e
a pequenas e microempresas
contam com maiores despesas com descontos concedidos e menores receitas com
recuperação de crédito.

BNDES pode investir em regiões de alta criminalidade
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) aprovou
financiamento a ações de
segurança pública em Teresina (PI). As iniciativas têm
como característica o uso
intensivo de tecnologia e
como prioridade a aplicação
em regiões da cidade que
apresentam elevados índices
de criminalidade e de vulnerabilidade social. O apoio do
BNDES, no valor de R$ 29,9
milhões, corresponde a 90%
do total do projeto (R$ 33,3
milhões), que tem previsão
de execução de dois anos.
Com expectativa de re-

dução de 50% de roubos e
crimes contra o patrimônio
público e de 5% de roubos e
furtos de veículos, o projeto
inclui a implementação de
solução de cercamento digital, incluindo aquisição de
60 câmeras para captura de
placas de veículos e sistema
de análise comportamental
de veículos, além da compra
de cinco drones. Também serão adquiridos equipamentos
de suporte às atividades operacionais da Guarda Municipal a fim de reduzir o tempo médio de atendimento a
ocorrências de 25 para 15
minutos em 2023.

O apoio viabilizará a implantação de equipamentos
como sistemas de videomonitoramento – inclusive com
recursos de reconhecimento facial e cobertura de 360
graus – alarmes em espaços
públicos e equipamentos
municipais localizados em
áreas com altos níveis de
roubos e homicídios. Como
resultado, espera-se que em
2023, 45% das ocorrências
sejam identificadas por meio
de videomonitoramento.
O projeto prevê, também,
investimentos para fortalecimento do modelo de governança da segurança pública

municipal por meio da implantação do Observatório
da Violência de Teresina
(OVT), e em iniciativas sociais para a promoção de
cidadania, assumindo como
meta o aumento de 10% do
número de jovens atendidos
nos Centros de Arte e Esporte Unificados, instituições
que oferecem atividades
culturais e de lazer, práticas
esportivas e programas de
qualificação profissional em
regiões de alta vulnerabilidade social. Espera-se que a
quantidade de jovens envolvidos em ocorrências criminais seja reduzida em 13%.

Quantos já perderam dinheiro
com setor de construção?
Será que os investidores já esqueceram do comportamento das ações do setor de construção desde 2012? Aliás,
em 2007, aqui nesta coluna procuramos lembrar aos analistas o que aconteceu no boom da Bolsa do Rio no início da década de 70 do século passado, quando dezenas
de empresas desse tipo abriram seu capital, mas posteriormente não conseguiram sobreviver. E mesmo assim,
anos depois, muitos seguiram os conselhos dos analistas
do Credit Suisse, que só recomendavam a compra e aumentavam cada vez os objetivos de alta. Porém, quando
a economia brasileira começou a apresentar problemas, a
maioria dessas empresas se encontrava com grandes estoques de imóveis e terrenos e consequentemente um alto
endividamento. Por causa disso, algumas saíram da bolsa
e outras buscaram a recuperação judicial, mas todas causaram prejuízos para quem acreditou no setor.
O setor imobiliário é complicado para os analistas, que
têm de avaliar os dados históricos de lançamentos e distratos e o endividamento das companhias. Além disso,
como a relação da dívida/Ebitda não tem precisão, pois
esse indicador tem grande variação por estar muito ligado
aos lançamentos, os especialistas acreditam que o certo é
comparar a dívida com o patrimônio, relação que não deve
ultrapassar a 60%. Outro ponto importante é o banco de
terrenos, mas é difícil saber se a construtora já possui um,
ou se vai formá-lo após captar dinheiro. E ninguém pode
esquecer o tempo necessário para a construção do imóvel,
o que pode provocar a perda de mercado.
No ano passado, as ações das construtoras tiveram valorização de 106%, a maior na bolsa brasileira. E companhias como Tecnisa, Trisul, Eztec e Gafisa captaram mais
de R$ 5,5 bilhões, principalmente para pagar dívidas e
com as sobras adquirir terrenos e investir na construção
de novos imóveis.

Investidores podem confiar na Mitre?
A construtora Mitre foi a primeira oferta inicial de ações
de uma residencial desde 2009. O IPO foi precificado a R$
19,30, topo da faixa indicativa, permitindo a captação de
R$ 1,18 bilhão. E como o mercado dá sinais de maluquice,
no seu primeiro pregão tevealta de até 9%, terminando o
pregão com ganhos de 7,93%,, sendo cotada a R$ 20,83,
pois a empresa foi criticada por analistas, que consideraram o preço da oferta alto demais e ambiciosos demais os
seus planos de dobrar o volume de lançamentos. Será que
a Mitre será a nova CR2, que em 2010 prometeu muito e
teve desempenho pífio?

Em dois dias, Bezos ganhou US$ 2 bilhões
Quando a Amazon realizou o IPO, seu fundador arrecadou US$ 2 bilhões, mas teve de se desfazer de 20%
da empresa. Agora, em apenas dois dias, recebeu US$ 1,8
bilhão se desfazendo de apenas 0,2% do capital da empresa. Entre a última sexta-feira e a segunda-feira, Jeff Bezos
vendeu 905 mil ações num plano de trading e, segundo
a Bloomberg, nos últimos quatro anos, o empresário já
realizou vendas superiores a US$ 12 bilhões. Desde que
ultrapassou a cotação de US$ 2 mil, a Amazon entrou para
a relação das “trillion dollar baby” e, atualmente, seu valor
de mercado supera a US$ 1,02 trilhão.

Problema de Isabel afeta cerveja dos angolanos

Mitre Realty abre capital na B3 e vira 140ª no Novo Mercado
A incorporadora e construtora Mitre Realty, sediada em São Paulo, realizou
na B3, nesta quarta-feira,
a sua oferta pública inicial
de ações (IPO) e o início da
negociação de suas ações
no segmento Novo Mercado com o ticker MTRE3. A
ação da empresa abriu em
alta 7,1%, para R$ 20,68.
Como é de costume na
bolsa, uma cerimônia marcou a entrada da empresa,
que tem mais de 50 anos de
história e é presidida desde
2008 por Fabricio Mitre. A
campainha da B3 foi batida
às 10h03. Cerca de 30 pessoas da companhia estiveram
presentes na cerimônia de
abertura de capital. O evento
foi transmitido ao vivo para

os funcionários da empresa.
A empresa atua em todas
as regiões da cidade de São
Paulo e é focada em empreendimentos de médio e médioalto padrão. Todos os projetos
foram entregues antecipadamente aos clientes, sendo que
92% das unidades foram aceitas pelos futuros moradores já
na primeira vistoria.
“A oferta da Mitre ocorre
em um momento histórico
para o mercado de capitais
brasileiro. Ano passado tivemos R$ 90 bilhões em ofertas
públicas, o que mostra que as
empresas estão buscando o
mercado de capitais para se financiar. O cenário de baixa de
juros é muito positivo. Atingimos a marca da 1,6 milhão de
investidores pessoas físicas,

com um crescimento de 300%
no número de negócios. O papel da B3 segue sendo o de
apoiar empresas como a Mitre em sua jornada na bolsa e
estamos muito orgulhosos em
receber a listagem da empresa
no Novo Mercado”, afirmou
Juca Andrade, vice-presidente
de Produtos e Clientes da B3.
Fabrício Mitre reforçou a
importância da abertura de
capital para a empresa. “É um
dia muito importante para a
Mitre. A partir de agora, temos
ainda mais responsabilidade
com o nosso negócio e com
os nossos diversos acionistas
que agora começam a interagir com a companhia. Tenho
certeza de que faremos uma
história muito bonita também no mercado de capitais”,

declarou o CEO da Mitre.
A Mitre informa no prospecto
definitivo da oferta que, com
a colocação do lote adicional
de ações, o bloco de controle
formado por Fabrício Mitre,
Jorge Mitre, Mitre Partners
Participações e Star Mitre
Empreendimentos e Participações passará a deter 48,4%
do capital social da companhia, o que poderá ser interpretado como uma alteração
do controle. Isso pode ensejar
o vencimento antecipado de
determinados contratos financeiros. Se isso acontecer,
a companhia vai utilizar parte
do dinheiro captado no IPO
para pagar esses contratos
financeiros, que somam R$
123,5 milhões.

Com inovação e tecnologia Mercado Star da China tem crescimento
As empresas listadas na
bolsa de inovação em ciência e tecnologia da China no
estilo Nasdaq, ou mercado
Star, devem registrar um desempenho positivo em 2019,
à medida que a inovação
continua a impulsionar seu
crescimento, informou o jornal Xangai Securities News
nesta quarta-feira. Com a
inovação e tecnologia como
motores de crescimento, as
empresas listadas no mer-

cado ainda têm um enorme
potencial de crescimento,
observou a publicação.
Até 4 de fevereiro, 47
empresas listadas no mercado Star divulgaram suas
previsões de desempenho
para 2019, entre as quais
34 esperavam crescimento
de negócios e seis relataram
operação estável, informou
o jornal.
Conforme a agência Xinhua, as previsões otimistas

foram atribuídas principalmente à expansão estável
dos principais negócios das
empresas, enquanto os esforços em expansão de mercado, inovação de produtos e
pesquisa e desenvolvimento
no ano passado aumentaram.
As previsões vieram em
meio a uma sólida expansão da economia chinesa em
2019, no momento em que a
segunda maior economia do
mundo registrou um cresci-

mento de 6,1% em termos
anuais, dentro da meta anual
do governo de 6% a 6,5%.
Lançado na Bolsa de Valores de Shanghai em julho
de 2019, o mercado STAR
foi projetado para apoiar as
empresas nos setores emergentes estratégicos e de alta
tecnologia, em uma tentativa
de tornar a economia chinesa
inovadora e explorar maneiras de melhorias institucionais no mercado de capitais.

Os angolanos podem ficar sem cerveja, pois a Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola, uma das
empresas arrestadas pelo Tribunal de Luanda e que tem
como acionistas únicos Isabel dos Santos e o seu marido
Sindika Dokolo, corre o risco de falência a curto prazo,
devido à impossibilidade de os seus donos cumprirem o
programa de investimento. A Sodiba, fabricante da cerveja
Luandina e da portuguesa Sagres, precisa aplicar cerca de
€ 3 milhões no setor de vasilhames. É uma joint venture
entre o casal de Angola e a portuguesa Sociedade Central
de Cervejas e Bebidas, que é controlada pela holandesa
Heineken. A partir de 2017, começou a produzir a cerveja
portuguesa no país e, em 2018, vendeu em torno de 30
milhões de litros no mercado local. A falência da Sodiba
provocará o desemprego de cerca de 500 pessoas.

Só construtoras paulistas, desconhecidas
Quatro construtoras residenciais querem captar R$ 4
bilhões. São empresas regionais como a Mitre, apenas
conhecidas em São Paulo. A próxima é a Moura Dubeaux,
que pretende obter R$ 1,07 bilhão.
COOPERATIVA BANGU TAXI SERVICE LTDA.
Rua Santa Cecilia, nº 5. Bangu, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21810-080
CNPJ-08.106.553/0001-35 (NIRE 3340004731-1)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Cooperativa de Motoristas Bangu Taxi Service Ltda. CNPJ:
08.106.553/0001-35, representada neste ate por seu Diretor Presidente,
convoca os seus 70 cooperados no gozo de seus direitos sociais para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 17 de
Fevereiro de 2020, na sua sede própria, situada na Rua Santa Cecilia, n°5.
Bangu. Rio de Janeiro, RJ, CEP: 21810-080, com 1 convocação as 14 horas com a presença de 2/3 dos cooperados, em 2 convocação as 15 horas
com metade mais um dos cooperados e eri 34 e últiina convocação às 16
horas com a presença minima de 10 cooperados para deliberarem sobre
a seguinte pauta abaixo: 1. Prestação e Aprovação de contas do periodo
de 01/01/2018 a 31/12/2018 e de 01/01/2019 a 31/12/2019. 2. Eleição da
Comissão Eleitoral; (Art. 46 de ES) (3 membros ) 3. Eleição do Conselho
de Administração; Art. 32 ES) (5 membros) - mandato de 01/04/2020 a
31/03/2022. 4. Eleição para Conselho Fiscal (Art. 39 ES) (6 membros)
- mandato de 01/04/2020 a 31/03/2021 5. Eleição para Conselho de Ética Art. 41 ES) (5 membros) - mandato de 01/04/2020 a 31/03/2022. 6.
Eleição do Conselho Deliberativo; (Art 43 ES) (8 membros) - mandato de
01/04/2020 a 31/03/2021. 7. Inclusão e Exclusão de cooperados (atualização do quadro social). Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2020.
MARCELO PERES IGNACIO ROQUE
Diretor Presidente.

