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Mudança no
cheque especial
não reduz as
taxas de juros
Em 6 de janeiro, entrou em vigor a Resolução 4.765, de 27 de
novembro de 2019, através da qual
o Banco Central (BC) limitou a cobrança da taxa de juros do cheque
especial para pessoa física em 8%
ao mês.
Os juros cobrados pelos maiores
bancos do país (Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Safra e Santander) ficaram
praticamente estáveis, pouco abaixo do limite estabelecido: houve redução de 0,04 ponto percentual em
relação ao mês anterior, para 7,96%
ao mês, ou 150,56% ao ano.
O levantamento foi feito pela
Fundação Procon, em São Paulo,
em 4 de fevereiro. Apenas o Banco
do Brasil reduziu os juros cobrados
de seus clientes no cheque especial,
para 7,73%. As demais instituições
cobraram exatamente 8%.
Desde a última quinta-feira, a
taxa Selic passou para 4,25% ao ano,
menor patamar desde 1999, quando
o Brasil adotou o regime de metas
para a inflação. Foi a quinta redução
consecutiva do Comitê de Política
Econômica (Copom) do BC.
“Mesmo com as sucessivas reduções da taxa básica da economia,
o consumidor deve ser cauteloso
evitando contrair dívidas, pois o
mercado financeiro ainda pratica
taxas elevadas. Apesar do teto, os
juros do cheque especial continuam
como o segundo mais elevados do
mercado financeiro do país, atrás
apenas das taxas do cartão de crédito”, adverte o Procon-SP.
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Desafio petroleiro: menos
impostos ou mudar preços?

FNP

Para trabalhadores,
aumento do
combustível não é
causado pelas taxas

A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) lançou um desafio
ao presidente Jair Bolsonaro. “Se
o senhor está realmente comprometido com a baixa dos preços dos
combustíveis ‘na bomba do posto’
ou no preço do botijão – que afeta
ainda o preço de diversos produtos
como os alimentos – deveria mudar
a política da paridade de preços da
Petrobras”, afirma a categoria.
Desde 2016, após o impeachment
da presidente Dilma Rousseff, a Petrobras segue o preço internacional
do petróleo para determinar o preço
de venda dos combustíveis, o que
fez o valor do diesel, por exemplo,
crescer de R$ 2,618, naquele ano,
para R$ 3,371, em 2019.
Segundo os petroleiros, isso privilegia suas concorrentes estrangeiras em detrimento da Petrobras. Por
ter um custo de produção baixo, a
estatal poderia garantir um preço
abaixo do mercado internacional e
ainda ter um enorme lucro, calcula a categoria, que completou nesta
sexta uma semana de greve.
De acordo com a FNP, as refinarias
brasileiras diminuíram sua produção
de derivados do petróleo e hoje estão

Guedes chama servidor
público de ‘parasita’
Talvez esquecendo-se de que
está investido em cargo público,
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, atacou nesta sexta-feira
os funcionários públicos. Durante evento na FGV do Rio, Guedes comparou os servidores a
“parasitas” que querem reajustes
automáticos, o que, segundo o
titular da pasta, a população não
quer mais.
“O funcionalismo teve aumento 50% acima da inflação. Além
disso, tem estabilidade na carreira e aposentadoria generosa. O
hospedeiro está morrendo, o cara
(servidor) virou um parasita. O
dinheiro não chega no povo e ele
(servidor) quer reajuste automático”, afirmou Guedes.
O ministro disse que a maioria
da população defende que servidores concursados podem ser demitidos. “A população não quer
mais isso, 88% das pessoas são a
favor de demissão no funcionalismo público”, afirmou.
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De acordo com Guedes, o clima
no Congresso Nacional está extraordinariamente favorável às reformas propostas pelo governo. O
Parlamento “abraçou as reformas
mesmo”, afirmou. Ele lembrou
que, no início do atual governo,
houve reação às ideias propostas
pelo Executivo, mas ressaltou que
tudo ocorreu dentro da tradição
brasileira e da maturidade que o
país vem desenvolvendo nos últimos 30, 40 anos. Guedes mostrouse confiante em que o Congresso
faça a parte dele.
“Vejo o Congresso abraçado
com as reformas. O presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia [DEM-RJ], abraçado na
[reforma] tributária, abraçado na
[reforma] administrativa. É o trabalho dele. Estou fascinado com a
dinâmica brasileira, do que parecia ser caótico e que, ao contrário,
está se comportando de forma extraordinária, com todo mundo entendendo a sua missão”, afirmou.

CONVERSA DE MERCADO
Frustrou o mercado, mas
não há nada de errado nisso
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Em greve há uma semana, petroleiros fazem ato na porta da sede da Petrobras, no Rio
em torno de 70% de sua capacidade
produtiva, enquanto a importação de
derivados do petróleo cresceu de 147
milhões para 197 milhões de barris (bep) ao ano de 2015 a 2019, de
acordo com dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
O debate sobre o preço dos combustíveis no mercado interno cresceu a partir de declarações do pre-

sidente Jair Bolsonaro, que tentou
repassar para os estados o desgaste
que os sucessivos aumentos causaram ao Governo Federal. Os governadores de 22 estados cobraram do
governo a redução do imposto federal sobre os combustíveis. Bolsonaro respondeu dizendo que se eles
zerarem o ICMS estadual, a União
zera também o imposto federal.

Volatilidade
segue elevando
cotação do
dólar a recorde

Municípios produtores de milho
e soja têm maior PIB per capita

Em mais um dia marcado por forte
volatilidade no mercado financeiro, o
dólar subiu e voltou a fechar no maior
valor nominal desde a criação do real.
O dólar comercial encerrou esta sexta-feira vendido a R$ 4,321, com alta
de R$ 0,035 (0,82%). O dólar acumula alta de 7,67% em 2020. O euro
comercial também subiu e fechou o
dia em R$ 4,729, alta de 0,53%.
O Banco Central (BC) não tomou
novas medidas para segurar a cotação.
Nesta sexta, a autoridade monetária
leiloou US$ 650 milhões para rolar
(renovar) contratos de swap cambial
– que equivalem à venda de dólares
no mercado futuro – com vencimento
em abril. Na véspera, o dólar comercial
tinha atingido outro recorde nominal,
fechando a R$ 4,286.
O dólar subiu em nível global,
principalmente diante das moedas
de países emergentes, depois da
divulgação da geração de emprego
em janeiro nos Estados Unidos. No
mês passado, a maior economia do
planeta criou 225 mil vagas de trabalho, número superior à previsão
de 158 mil novos postos.
Na China, o receio de que o surto
de coronavírus traga impactos para
a segunda maior economia do planeta continuou a afetar o mercado
financeiro. O confinamento dos habitantes de diversas cidades afetadas pela doença reduz a produção e
o consumo da China.
A turbulência repetiu-se no mercado de ações. O índice Ibovespa,
da B3 (antiga Bolsa de Valores de
São Paulo), fechou o dia com queda
de 1,23%, aos 113.770 pontos.

Os municípios que lideram o valor
da produção de algodão herbáceo,
milho e soja apresentaram os maiores
valores para o PIB per capita (Produto Interno Bruto por habitante) entre
os principais municípios agrícolas.
A conclusão é de estudo do Departamento de Financiamento e Informação da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
O estudo cruzou os dados da
classificação dos municípios pela
Pesquisa Agrícola
Municipal
(PAM), do IBGE, com o PIB per
capita de 2017. Foram selecionados
20 municípios produtores de soja,
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Ambas as propostas são inviáveis
diante do quadro fiscal atual.
A FNP lembra que as taxas respondem por grande parte do preço
final dos combustíveis, mas são
uma forma de a renda ir para o Estado para garantir direitos básicos à
população. A verdadeira causa dos
aumentos, segundo os petroleiros,
foi a política de paridade de preços.

milho, feijão, cana-de-açúcar, café,
algodão herbáceo, arroz, cacau e
laranja, que representaram 59% do
valor da produção do país.
“Nota-se que estes municípios
têm um PIB per capita mais de duas
vezes maior do que a média nacional (R$ 31.834,00). Campos de Júlio (MT) apresentou PIB per capita
de R$ 190.239, seis vezes maior
do que a média nacional. Sapezal
(MT) teve um PIB per capita de R$
103.552, em 2018, mais que três
vezes o PIB per capita do país.”,
salienta José Garcia Gasques, coordenador geral de Avaliação de Políticas e Informação do Mapa.

COTAÇÕES
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Privatização das telecomunicações: é possível mudar
Com o lastro de conhecimentos descrito nos artigos
anteriores desta série (“A
perda da soberania nacional”, “EUA dominam dados
e voz” e “Uma rede militar
de dominação”) é possível
um olhar mais abrangente
sobre o processo de privatização das telecomunicações
brasileiras. Em assim sendo,
quando da abertura do mercado de internet para pequenas empresas, em 1997, com
o estabelecimento da Rede
de Valor Agregado, impedindo as empresas estatais
de atuarem na área, é lícita a
realização de algumas suposições amparadas pelos fatos
até aqui analisados.
Em primeiro lugar, o Governo dos EUA possuía pleno conhecimento de que, no
futuro, as comunicações por
voz iriam ser realizadas pela
internet, o que esvaziaria
quase completamente a telefonia tradicional. Também
previam que diversos aplicativos de serviços e redes
sociais surgiriam a partir do
seu cluster produtivo no Vale
do Silício, o que privilegiaria enormemente a balança
comercial a seu favor.
Tinham a perfeita noção
de que conquistariam a hegemonia sobre as comunicações mundiais e, por conseguinte, propiciariam a quase
completa perda de soberania
dos Estados clientes. E, por
fim, somente impuseram a
abertura das telecomunicações em escala mundial depois de se assegurarem que
teriam a enorme primazia no
controle da topologia da rede
e dos aplicativos principais
nela utilizados.
Também é possível sintetizar uma série de conse-

quências para o Brasil, não
previstas como decorrência
do modelo de privatização
adotado.
Quase todo o fluxo de comunicações brasileiras passa
fisicamente pelos EUA e tem
seu conteúdo armazenado
parcial ou totalmente por empresas situadas fisicamente
nos EUA ou na Europa. A
maioria dessas organizações
é obrigada a seguir a rígida
legislação de inteligência
norte-americana, o que a
obriga a fornecer conteúdo
secretamente. Até que surja
um outro Edward Snowden,
nunca se saberá se alguns
aplicativos são criptografados para todos, ou todos menos as agências de espionagem dos EUA e aliados.
Como decorrência, o Brasil
está à mercê da espionagem
econômica, como demonstrou a ocorrência vazada sobre a Petrobras (2013). Como
a boa espionagem é de difícil
detecção, as consequências
do roubo de informações ficam quase impossíveis de
mensurar. Contudo, a incapacidade de detecção não elimina as consequências nefastas
desse tipo de ação sobre as
empresas do país.
Provavelmente, o efeito
contínuo dessa coleta clandestina de dados pode estar
afetando a capacidade de
concorrer nos mercados globais, ou mesmo internamente, sem que as empresas tenham sequer notado. O que
atualmente se explica como
sorte do concorrente, coincidência no desenvolvimento
de produtos, antecipação por
outros de ações estratégicas,
pode ser igualmente explicado pela obtenção clandestina
de informações técnicas ou

administrativas privilegiadas.
Dentro dessa lógica,
quanto mais o país tentar
alavancar sua participação
em áreas com uso elevado
de conhecimento como valor
agregado, mais estará suscetível a esse tipo de evento, e
maiores serão suas consequências.
Mais um aspecto digno
de registro é o esvaziamento
dos serviços prestados pelas
empresas de telecomunicações nacionais. A telefonia
fixa vem desaparecendo das
residências e empresas (Serviço Telefônico Fixo Comutado), como reconhece formalmente a última alteração
da Lei Geral de Telecomunicações em 2019.
Já a telefonia móvel, com
o advento dos smartfones,
transformou-se em serviço
de fornecimento de banda
de rede, uma vez que as comunicações por aplicativos
quase se universalizaram. É
apenas questão de tempo até
a infraestrutura de telefonia
ser desmontada, restando
somente o fornecimento de
serviços de conexão de rede.
Uma outra dimensão envolve a modificação da participação do empresariado
nacional na economia, sobretudo no setor de serviços.
Com um lastro de décadas
de antecedência, as empresas californianas e seus aliados globais contavam com
um ambiente privilegiado
para o desenvolvimento de
aplicativos de maneira muito mais ofensiva do que suas
contrapartes nacionais. Por
conseguinte, até o espaço
que é ocupado por pequenos
empreendedores tem sido
acossado por novos compe-

tidores nos últimos anos.
E, por fim, talvez o efeito mais impactante seja o
comprometimento da soberania do Estado brasileiro.
Citemos como exemplo uma
operação de inteligência policial que objetive combater
uma organização criminosa
de assalto a banco ou sequestro, e para isso precise
da quebra do sigilo das comunicações de parte dos envolvidos, bem como rapidez
na resposta das operadoras
de telecomunicações.
Ao obter decisão judicial
que autorize a interceptação
telefônica e telemática, as
autoridades policiais brasileiras terão que solicitar a
um escritório de representação de uma empresa estrangeira no Brasil, geralmente
norte-americana, que implemente a decisão.
Como os dados dos cidadãos brasileiros estarão
armazenados predominantemente fora do território nacional, caso a empresa não
queira cumprir a decisão judicial, alegue incapacidade
técnica de fazê-lo ou protele
ao máximo o cumprimento
da ordem, pouco pode ser
feito pelo Estado para obrigar a empresa a implementação da lei brasileira, ou
sequer para fiscalizá-la para
verificar a veracidade dos
fatos. Vez que estão fora do
território nacional, também
estão fora do alcance soberano do governo.
Aliás, é justamente essa
sensação de impotência por
parte do Estado que muitas
vezes explica medidas extremas determinadas pelo Judiciário, como o bloqueio total
da operação de aplicativos
de comunicação em todo o

território nacional, ou ameaça de prisão de seus representantes. Ante a premência
do acontecimento de um
crime em que o tempo urge
para impedi-lo, muitas vezes
resta somente ao juiz causar
um prejuízo de imensa magnitude à empresa proprietária do aplicativo, tendo em
vista que é a única medida
tecnicamente passível de ser
realizada.
Ironicamente, seria mais
fácil cultivar boas relações
com membros das agências
de segurança norte-americana, como meio de obtenção
de informações sobre os criminosos nacionais investigados formalmente, do que
acessar esses dados mediante ordem judicial emitida localmente para os escritórios
de representação dessas organizações no país.
Nesse mesmo sentido vai
o estabelecimento de parcerias investigativas com polícias dos EUA. Mais do que
uma exigência do combate
ao crime global, é uma necessidade para a investigação local ter um parceiro que
tenha poder para fazer representações junto ao Judiciário
norte-americano.
Conforme abordado em
uma série de outros artigos,
com o eventual aumento exponencial da dependência
com a Internet das Coisas e
as redes celulares 5G, a soberania nacional poderá ser
quase que transferida formalmente para os países detentores da tecnologia.
Finalmente, embora esse
artigo seja voltado para o
diagnóstico mais do que
para soluções, cabe ressaltar
que é perfeitamente possível
mudar essa trajetória. Ao

Não há acordo verde sem uma transição justa
Em 2015, a Organização
Internacional do Trabalho
(OIT) desenvolveu diretrizes
para uma transição ecológica justa [1] e, mais recentemente, novas ideias foram
desenvolvidas como parte da
atividade da Comissão para
o Futuro do Trabalho da OIT
[2].
As organizações sindicais internacionais foram
as primeiras a levar adiante
esse trabalho, através, por
exemplo, da abertura de um
centro que lhe foi dedicado
na Confederação Internacional dos Sindicatos [3] e por
meio da produção de estudos
e recomendações, realizada
por seu escritório europeu
[4]. Mas o mais alto nível
de reconhecimento político
veio da Declaração de Solidariedade e Transição Justa dos Chefes de Estado na
abertura da COP24 realizada
na Polônia (na região do carvão da Silésia), em 2018 [5].
De fato, desde a adoção
do Acordo de Paris, em 2015
– cujo preâmbulo se refere
explicitamente à transição
justa – iniciou-se um impor-

tante debate sobre como gerenciar a transição ecológica
de maneira justa e ordenada.
Até agora, o foco tem
sido conciliar esforços de
descarbonização e adaptação
ao clima, com justiça climática e social, através de:
– criação de novos empregos de qualidade e processos
de transição inclusivos que
salvaguardem os direitos de
todos;
– criação de resiliência,
em particular em infraestrutura, para proteger os grupos
mais expostos aos impactos
climáticos, especialmente
nos países mais vulneráveis;
– alcançar os objetivos do
Acordo de Paris para garantir justiça climática, para todos, e justiça intergeracional
para as gerações futuras;
– reconhecer e enfrentar
de maneira justa e sustentável os desafios específicos
enfrentados por setores, regiões, cidades e comunidades mais vulneráveis à mudança.
A Comissão Europeia deu
um primeiro passo importante ao anunciar um pacote

de negócios verdes europeus, de € 1 trilhão, através
da proposta de um mecanismo de transição justa [6].
Na sua essência, existe um Fundo de Transição
Justa, de € 7,5 bilhões, estabelecido por um novo
regulamento, bem como
emendas ao Regulamento de
Disposições Comuns para
todos os fundos da UE. Isto
é complementado por uma
reorganização dos fundos
existentes na Política de Coesão para um total de € 30 a
50 bilhões. Haverá também
um esquema de transição
justa, dedicado no InvestEU,
para mobilizar até 45 bilhões
de euros em investimentos
visando atrair parceiros privados. O último e o terceiro
pilar são um empréstimo ao
setor público, vindo do Banco Europeu de Investimento,
apoiado pelo orçamento da
UE, para arrecadar outros
25 a 30 bilhões de euros. As
negociações com o Parlamento Europeu e o Conselho
sobre o novo regulamento e
o financiamento decorrerão
durante todo o ano de 2020.

Além do dinheiro e no que
diz respeito à assistência técnica, é importante observar
o papel da Plataforma para
Regiões de Carvão em Transição, criada em 2017, com
o objetivo de apoiar os Estados e regiões membros na
modernização de suas economias e prepará-los para o
processo estrutural de transição. Atualmente, 18 regiões
de carvão estão participando
da iniciativa [7].
Diante das grandes transformações de nossos tempos, que vão das novas tecnologias à necessidade de
responder às mudanças climáticas, é essencial colocar
a questão de uma transição
justa no centro do palco, ao
projetar um “New Deal Verde”. Essa é uma necessidade essencial para proteger
e oferecer uma alternativa
verossímil às pessoas mais
afetadas pela mudança.
Olhando para o futuro,
pode-se esperar mais variações, pois as metas de emissões, para 2030, provavelmente mudarão, na medida
em que a Europa vá melho-
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rando suas ambições climáticas. Também podemos esperar tendências semelhantes
em indústrias com uso intensivo de energia, como aço,
cimento e alumínio, e na indústria de automóveis, onde
estão definidas mudanças
tecnológicas, como veículos
elétricos, para revolucionar
o cenário de empregos.
Portanto, esses tipos de
avaliação são vitais para que
se possa entender a escala do
problema e identificar situações críticas, antes que elas
se tornem incontroláveis.
Governos, líderes da indústria, associações e sindicatos
precisam abordar a questão
da transição para o emprego, através da concepção e
implementação de planos
sociais e econômicos, que
possam se preparar para a
mudança que se aproxima.
Se não fizermos estaremos
sujeitos a uma transição desordenada, onde as comunidades mais vulneráveis
sofrerão com a perda de
empregos, emigração – em
particular da juventude – e
perda de bem-estar.
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contrário da narrativa prevalente que apresenta a evolução técnica como se fosse
um processo fora do controle
humano, constata-se que boa
parte do panorama informacional posto foi originado
por políticas estatais de longo prazo.
Portanto, o maior desafio
brasileiro reside justamente
em tecer uma leitura comum
dos eventos que estão acontecendo, travestidos como
“isentas” mudanças tecnológicas. Uma vez que essa compreensão comum seja estabelecida, ações agressivas para
a mudança contam com um
grande celeiro de profissionais e estudiosos brasileiros
que podem ajudar a planejar e
executar tais alterações.
Uma miríade de medidas
é possível, indo desde potencialização de clusters tecnológicos nacionais, incremento do emprego de ferramentas
de criptografia desenvolvidas
no país, exigência de armazenamento de dados de telecomunicações e telemáticos
dentro do território nacional,
dentre outras várias.
Compreender de fato essa
realidade que está ao redor
de nações como o Brasil é a
primeira tarefa no caminho
do resgate da soberania e em
evitar todas as implicações
econômicas e políticas que
sua perda significam.
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‘Saudamos o imaginário sem limites’
Embaixada
rebate avaliação
do Brasil que vê
na França uma
ameaça

3 micos para evitar ao
investir, ou: chame as vacas
Em 2016, um programa de uma TV norueguesa apresentou um quadro em que pretendia saber quem se saía
melhor na bolsa de valores: um astrólogo, dois influencers que nem conheciam o nome de alguma empresa com
ações na bolsa, dois profissionais do mercado de capitais e um punhado de vacas (como elas escolheram as
ações? Um pasto foi dividido em 25 partes, cada uma
representando uma ação do principal índice da Bolsa da
Noruega – OBX; o ponto em que a vaca “adubasse”, significava ordem de compra; se repetisse no mesmo local,
venda).
O astrólogo, que consultou as estrelas, perdeu 2%
após três meses de aplicações; os profissionais alcançaram rentabilidade de 7,28%, acima dos 5% do OBX.
Ficaram empatados com… as vacas, que performaram
7,26%. Na ponta, os influencers, com 10,4%.
Moral da história: especular no mercado carrega uma
dose de sorte (que pode virar azar). “Especialistas” com
dicas na internet tendem a valorizar seus acertos e esconder os erros (e ganham dinheiro vendendo cursos).
No Brasil, a fintech SmartBrain divulgou ano passado,
mês a mês, as aplicações favoritas dos investidores dos
segmentos alta renda e private, que possuem mais de R$
300 mil investidos e que são atendidos por assessores de
investimentos independentes.
No final do ano, fez um ranking com a posição média que cada ativo teve nos levantamentos mensais ponderada pela quantidade de meses em que apareceu nas
listas dos mais aplicados. Assim, os ativos tinham que
aparecer consistentemente entre os mais recomendados
pelos profissionais de investimentos e atrair, de fato, os
investidores. O resultado? Bem…
Entre as ações, as mais recomendadas e que mereceram investimentos foram Petrobras PN (alta de 36,84%
em 2019), Vale ON (6,85%) e Via Varejo ON (154,4%).
Apenas esta última apareceu entre as que tiveram maior
valorização. À frente delas, Qualicorp ON (241,2%) e
BTG ON (232,9%). Aqui, vale a observação: Qualicorp
entra na categoria de alto risco especulativo; só para
corações fortes. Porém, quem deixasse de lado as indicações dos profissionais e colocasse seu dinheiro num
simples fundo de ações teria um desempenho superior às
recomendações, com menos risco.
Entre fundos de ações, lideraram o ranking dos segmentos de alta renda o Moat Capital FIC FIA (valorização de 43,8% no ano passado), Alaska Black BDR Nível
1 (36,4%) e Equitas Selection (59,8%). Todos acima
do Índice Bovespa (+31,5%). O campeão no segmento
livre, porém, teve alta de 278,71%, e 18 fundos alcançaram rentabilidade superior a 100% em 2019. As vacas
não fariam feio aqui.
O pior desempenho ficou na categoria de fundos
multimercados. Os campeões de recomendações e
investimento foram, pela ordem, AZ Quest Mistral
(5,6%), Pacífico Macro (11,5%) e Exploritas Alpha AL
(13,3%). Até mesmo fundo de renda fixa conservador
de bancos de varejo conseguiram superar o líder do
ranking. Na categoria de fundos multimercados livres,
o campeão obteve, em 2019, valorização de espantosos
2.067%; 17 ganharam acima de 100%. Chame um influencer.

Os males do Brasil são
Paulo Guedes compara o trabalhador do setor público
a um parasita. Como ele é atualmente ministro, também
um agente público, ofendeu a si próprio. Rindo, os colegas do mercado financeiro, parasitas que sugam centenas
de bilhões dos cofres da Viúva.

Rápidas
O Arquivo Nacional do Brasil será uma das sedes do
Open Data Day, em 6 de março, comemoração anual
sobre dados abertos realizada em diversas instituições
no mundo. Inscrições em bit.ly/39dLWen e programação completa em bit.ly/399f6ep *** Na programação
carnavalesca do Caxias Shoppings, shows de Samba,
nos dias 14 e 21, bailinho pré-carnavalesco dias 15 e
16, e bailinhos de Carnaval nos dias 22, 23 e 24 *** O
Shopping Jardim Guadalupe terá, a partir de fevereiro,
sessões mensais da iniciativa CineMaterna, voltada
para as clientes com bebês de até 18 meses. A primeira
sessão será realizada nesta quarta, às 14h. Detalhes em
cinematerna.org.br *** O Ibajud – Instituto Brasileiro
da Insolvência preparou um curso sobre insolvência
internacional e reorganização empresarial que será
ministrado de 8 a 11 de junho na Fordham University,
em Nova York. Detalhes em ibajud.com.br/cursos-eeventos.

“Forças armadas de todos
os países realizam frequentemente esse tipo de exercício de análise de cenários.
Entretanto, nós saudamos
a imaginação sem limites
dos autores desse relatório.”
Assim, a França, via nota
divulgada nesta sexta-feira
pela sua embaixada no Brasil, rebateu o documento
elaborado pela cúpula militar brasileira que coloca o
país europeu como uma das
ameaças para os próximos
20 anos.
Em um dos cenários descritos no documento sigiloso
chamado Cenários da Defesa
2040, ao qual o jornal Folha
de São Paulo teve acesso, a
França formalizaria em 2035
um “pedido de intervenção
das Nações Unidas na Região Ianomâmi” na Amazônia. Segundo o documento
dos militares brasileiros, isso

provocaria uma mobilização
das Forças Armadas francesas na fronteira da Guiana
com o Brasil.
Dessa forma, o governo
francês foi alvo de ataques
diplomáticos do governo do
presidente Jair Bolsonaro
após ser um dos primeiros
países a se posicionar abertamente contra a política ambiental que tem sido adotada
na atual gestão. O presidente
da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte
Macron, chegaram a ser alvos de ofensas pessoais por
parte do presidente.
As observações e conjecturas feitas pelo documento
brasileiro vão mais além no
imaginário ao relatarem o
envolvimento instalações de
bases norte-americanas em
território nacional e um ataque biológico com coronavírus durante a edição do Rock
in Rio do ano 2039.
Em sua resposta, a embaixada da França lembrou que
“o Brasil é o nosso principal
parceiro estratégico na América Latina e que a França
conserva, há décadas, relações de cooperação diárias,
estreitas e amigáveis com as

Forças Armadas brasileiras”.
França também possui uma
parceria militar sólida com
o Brasil, que inclui produção
de helicópteros e submarinos.
Pão francês e BIC
A notória e pública antipatia do presidente brasileiro
com o presidente francês já
vem desde de que Bolsonaro
foi eleito. Em uma transmissão pelo Twitter disse que
“está simplesmente insuportável viver em algumas partes da França” por causa dos
imigrantes. Desde o anúncio
de um “boicote” a produtores franceses por parte dos
seguidores de Bolsonaro,
o nome do tradicional item
das padarias, o pão francês,
passou a ser colocado sob
ameaça. Além de “pãosonaro”, “pão brasileiro” e “pão
Brasil” foram sugestões que
surgiram.
A mudança de nome foi
ironizada e virou meme nas
redes. “Como que leva essa
gente a sério mano o cara
encasquetou com pão francês porque agora eles são
contra tudo que é francês

porque um francês deu um
chega pra lá no Bolsonaro na
moral essa galera tem doze
anos mesmo”, publicou uma
usuária. Para alguns, o “pãosonaro” virou sinônimo de
“pão que o diabo amassou”.
Em agosto de 2019, o
embaixador da França no
Brasil, Michel Miraillet, rebateu fala do presidente Jair
Bolsonaro, na qual ele usa
do fato da caneta BIC ser de
origem francesa para alfinetar o país europeu em meio à
“troca de farpas” com o presidente Emmanuel Macron.
“A caneta agora é Compactor. Não é Bic, não”, disse Bolsonaro, rindo, quando
se preparava para assinar 1
documento em evento no
Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente tinha uma
Compactor guardada consigo, que foi exibida ao público, mas assinou o papel com
a Bic mesmo.
Ao rebater a fala de Bolsonaro, Michel Miraillet disse que, apesar de Bolsonaro
afirmar que a Bic é francesa,
a empresa também é brasileira, considerando que “é 1
dos principais empregadores
de Manaus”.

União receberá R$ 459,5 milhões pagos por delatores do RJ
A Advocacia-Geral da
União (AGU) atuou para que
R$ 459,5 milhões pudessem
ser destinados ao Tesouro
Nacional como forma de
reparação dos prejuízos causados por uma organização
criminosa responsável pelo
desvio de recursos públicos
no Estado do Rio de Janeiro. O juiz Marcelo Bretas,
da 7ª Vara Criminal do Rio
de Janeiro, autorizou a transferência do dinheiro, que é
decorrente das multas pagas
pelos delatores da Operação
Calicute, a 37ª fase da operação Lava Jato.
A atuação da AGU aconteceu por meio da Procuradoria-Regional da União da
2ª Região (PRU2), que participou do processo de ne-

gociação para definir a destinação dos recursos. Ficou
acertado que o dinheiro será
dividido de maneira igual
entre a União e o Estado do
Rio de Janeiro, os dois entes
mais lesados pelo esquema
de corrupção. O acordo não
abrange os casos em que os
colaboradores narraram crimes relacionados ao município do Rio de Janeiro.
Os recursos foram desviados a partir da prática
de crimes que envolveram
fraudes na importação de
equipamentos na área da
saúde, desvios em contratos
na Secretaria de Administração Penitenciária e em
obras como a construção
do Arco Metropolitano, a
reforma do Maracanã e a

urbanização do complexo
de Manguinhos, dentro do
PAC das Favelas.
No total, o juízo da 7ª Vara
Criminal do Rio de Janeiro
autorizou a transferência de
R$ 668,5 milhões. O Estado
do Rio de Janeiro receberá
R$ 208,9 milhões e a União,
R$ 459,5 milhões. A União
está recebendo mais porque
parte do valor destinado aos
cofres estaduais já havia sido
antecipada em 2017 para que
o estado pudesse pagar o 13º
salário dos servidores.
O procurador-regional da
União da 2ª Região, Carlos
Eduardo Possidente Gomes,
ressalta que a transferência
dos recursos é uma resposta
à sociedade.
O procurador-regional in-

forma que o próximo passo
agora é formar uma forçatarefa junto com representantes do Estado do Rio de
Janeiro para que os bens
apreendidos e acautelados
em decorrência das ações
da Operação Calicute e seus
desdobramentos possam ser
alienados. “Existem imóveis, obras de arte, barcos e
outros bens que precisam ser
alienados para que os recursos possam, igualmente, ser
repassados aos cofres públicos. São mais de 700 itens.
O principal era liberarmos
esses valores em espécie
que estavam depositados
judicialmente com correção
muito baixa. O segundo passo agora é tratar dos bens que
estão acautelados”, explica.

Concessão da Dutra
e da Rio-Santos

te R$ 4 enquanto houver
pistas simples e chegue a
pouco mais de R$ 5 quando
estiver duplicada.
A concessão deve render
investimentos de R$ 15 bilhões somente no estado do
Rio de Janeiro e a expectativa do governo é que a tarifa
de pedágio possa ser 20%
mais barata do que a cobrada
atualmente.

por metro quadrado. A mão
de obra, por outro lado,
teve deflação de 0,06% no
mês, passando a ter o custo de R$ 552,85 por metro
quadrado.

continuaram
registrando
inflação (0,39%), mas em
um ritmo bem menor do
que a taxa observada em
dezembro (3,38%), o que
também contribuiu para a
queda do IPCA de dezembro para janeiro.

O projeto de concessão
da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) que está em
consulta pública já incorporou parte das contribuições
enviadas ao Ministério da
Infraestrutura. Segundo o
ministro Tarcísio Gomes de
Freitas, o projeto incluirá a
construção de mais 30 quilômetros de vias marginais
em território fluminense.
As pistas serão importantes
para que motoristas trafeguem sem pagar tarifas. Já
nas vias expressas nas regiões metropolitanas do Rio
e de São Paulo, vai vigorar
o sistema free flow, método
de cobrança sem cabines de
pedágio.
O projeto inicial da RioSantos previa a duplicação
de toda a extensão da rodovia, do Rio a Ubatuba,
e passou a determinar que
apenas o trecho do Rio a
Angra dos Reis seja duplicado. No percurso até
Ubatuba, foi considerado
suficiente adicionar trechos
com terceira faixa. A previsão do ministro é que o
pedágio na Rio-Santos cus-

Custo da construção
sobe 0,30% em janeiro
O Índice Nacional da
Construção Civil (Sinapi),
calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) teve inflação de 0,30% em janeiro
deste ano, acima do 0,22%
em dezembro de 2019. Em
12 meses, o custo acumula
alta de preços de 3,91%,
abaixo da taxa acumulada
nos doze meses anteriores
(4,03%).
Com o aumento de preços, o custo da construção
subiu para R$ 1.162,24 por
metro quadrado.
Os materiais de construção tiveram alta de preços
de 0,62% em janeiro, passando a custar R$ 609,39

Inflação fica em
0,21% em janeiro
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação
oficial, ficou em 0,21% em
janeiro deste ano, a menor
taxa para o mês desde o início do Plano Real, em 1994.
Ela é inferior ao 1,15% de
dezembro e ao 0,32% de
janeiro de 2019. O IPCA
acumula taxa de 4,19% em
12 meses, abaixo dos 4,31%
registrados nos 12 meses anteriores.
Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Entre os responsáveis por
frear a inflação em janeiro foram os segmentos de
saúde e cuidados pessoais,
que teve deflação (queda de
preços) de 0,32%, vestuário
(deflação de 0,48%) e artigos de residência (deflação
de 0,07%). Os alimentos

Ouro: China tem 62,2
milhões de onças
As reservas de ouro
da China situaram-se em
62,64 milhões de onças
(1.775.814,1286 kg) no final
de janeiro de 2020, mantendo-se sem mudanças ante o
nível no final de 2019, segundo dados emitidos pelo
Banco Popular da China
(PBoC, o Banco Central
do país).As reservas estão
avaliadas em cerca de US$
99,24 bilhões, alta em relação aos US$ 95,4 bilhões no
final de 2019, informou o
BC.
Os dados também mostram que as reservas de
divisas do país atingiram
US$ 3,1155 trilhões no final do mês passado, o que
representa um aumento de
US$ 7,6 bilhões, ou 0,2%,
em relação ao final de
2019.
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Transporte aéreo de carga
tem pior ano desde 2009
Conhecendo melhor
os rosés e algumas dicas
Já tive oportunidade de falar em artigo anterior sobre o vinho
rosé e o seu crescimento estupendo, reforçado por um marketing
muito bem feito em torno de sua estética – belas cores, garrafas
e rótulos design. O “patinho feio” virou o vinho da moda e teve
como boa contribuição o trabalho promocional da região de Provence. O vinho rosado “pegou”, de um jeito diferente dos seus
irmãos de outra cor, isto é, aparecendo mais como uma categoria
de vinho do que como um vinho portador de certa tipicidade,
seja ela identificada com a uva ou com a origem. Mais ou menos como acontece com o espumante – as pessoas vão criando o
hábito de bebê-lo, sem fazer muita distinção dos produtos entre
si e, aos poucos, esse conhecimento virá, e as preferências serão
estabelecidas. No caso dos demais vinhos, o referencial de uvas
e tipos de vinhos já está mais difundido, e o consumidor já busca
a uva – o Malbec ou o Chardonnay – ou a região – o Rioja ou o
Bordeaux, por exemplo.
A identificação dos vinhos brancos e tintos pelas cepas torna o
entendimento e escolha dos vinhos mais acessíveis aos consumidores, por mais reducionista que isso às vezes pareça ser, já que
há outros fatores em jogo. Por outro lado, embora muitos vinhos
sejam de corte de várias uvas, temos no universo mais tradicional
do vinho, como nos países europeus, tipos de vinhos já consagrados e associados às suas origens. Assim, quando eu falo de
Bordeaux, eu já consigo imaginar um perfil para vinhos brancos e
tintos, da mesma forma com vinhos do Douro, Alentejo, Chianti,
Rioja, entre outros. Eu não penso apenas na categoria branco ou
tinto, mas em certas características que “devem” pretensamente
acompanhar o vinho feito daquela uva ou naquela região.
Me parece que isso ainda é algo complicado no vinho rosé,
pois o fato dele ser feito, em sua grande maioria, com uvas utilizadas para a elaboração de vinhos tintos, este dado pode não ser
suficiente para provocar uma clara antecipação de sua qualidade
na mente do consumidor, pois, além dessa tipicidade estar meio
diluída devido à menor concentração de extratos, ele pode estar
entre o que caracterizaria um vinho branco ou um vinho tinto
da mesma uva. O vinho fica no meio do caminho, ele tem parte
do perfil de um vinho tinto da mesma uva (do qual temos referências) e parte do perfil do branco dessa uva, que normalmente
desconhecemos. Mas você pode argumentar que os vinhos de
cortes também não nos antecipam muita coisa – concordo, mas,
como disse acima, os mais consagrados já têm estilos associados
às suas origens. Isso acontece com alguns rosés também, mas é
menos conhecido e difundido.
Em função disso, neste artigo, vou indicar algumas regiões
mais associadas a vinhos rosés e, se possível, estilos mais afins a
cada uma delas, mesmo que em alguns casos isso ainda esteja em
construção. Desse modo, pretendo facilitar a exploração desse
universo para quem tem curiosidade e aprecia um vinho rosé.
A distinção de vinhos rosados começa pela coloração – que tem
nuances bem encantadoras: rosa palha, cebola, salmão, pêssego,
laranja, framboesa, cereja, groselha etc.
A cor rosada se origina dos pigmentos presentes nas cascas
das uvas tintas, assim como a cor rubi nos vinhos tintos, só que
em menor quantidade. Para a extração desses pigmentos, existem
dois métodos mais utilizados: a prensagem leve e direta das uvas
para a extração de cor de forma mais delicada (até 2 horas de
contato com as cascas), que normalmente gera vinhos de cor mais
clara, e a maceração curta das uvas, normalmente feita por sangria: quando a pigmentação alcança o extrato desejado, separa-se
parte do suco rosado de sua parte sólida para a fermentação alcoólica do vinho rosé nos moldes dos vinhos brancos. Em parte, ele
é vinificado como tinto, e em parte, como branco.
A região de Provence adota um perfil mais claro e fresco de
vinhos rosés, em que muitas vezes basta a prensagem direta; já
a AOC Tavel, localizada no Vale do Rhône/França, produz um
rosé de cor intensa, mais carnudo e encorpado, que demanda um
tempo maior de maceração e que tem a Grenache como casta
principal, mas em corte com outras cepas do Rhone. Dentro da
região de Provence, no entanto, há propostas “em tese” distintas,
vindas de cortes em que predominam Cinsault, Grenache, Syrah,
Mourvedre, Carignan e Tibouren (casta provençal). Os vinhos
da Côtes de Provence, com maior influência litorânea, buscam
um perfil mais aromático, fresco e acidulado; já os da Côteaux
Varoix, com vinhedos em partes mais altas e com boa exposição
solar, apresentam um rosé mais floral, de corpo médio e frutado.
Há ainda a Côtes de Aix-en-Provence, cujo clima é mais mediterrâneo e que produz rosés mais frutados e concentrados; e os rosés
do Bandol, AOC onde reina a Mourvèdre, de perfil mais estruturado. Há outra região que, tradicionalmente, faz vinhos rosés na
França: o Vale do Loire. Dentre eles, o mais internacionalizado
é o Rosé d’Anjou, um vinho de média extração, mas de perfil
bem frutado e levemente adocicado, feito de uma uva bem local
e pouco conhecida, a Grolleau.
Fora da França, outro país no qual a produção de rosés aumenta
é a Espanha. Algumas regiões os produzem e os consomem tradicionalmente, como em Aragon, que tem o Calatayud rosado, fruto da Garnacha Tinta, de cor framboesa e potência aromática. Há
também os Cigales rosados, feitos da Tempranillo em Castilla y
Léon, em processo de refinamento produtivo e, na região de Navarra, os rosados representam quase 40% da produção, a partir das
uvas Garnacha e Tempranillo, que se caracterizam pela concentração de aromas e sabores de frutas vermelhas. Há muitos rosados
ainda em Rioja Baja e Valencia, além dos belos Cavas rosados, feitos especialmente das uvas Pinot Noir e Trepat (variedade local).
A Itália também apresenta produções tradicionais na categoria, embora não apresente um claro investimento no perfil atualmente. O Bardolino Chiaretto (chiara vem de claro) é produzido
a partir das famosas cepas dos cortes tintos do Veneto – Molinara,
Rondinella e Corvina – e apresenta um perfil mais fresco, frutado
e com leve amargor final. A região de Abruzzo foi a primeira a
ter uma DOC de rosato italiano: o Cerasuolo d’Abruzzo, que tem
perfil de guarda, contrariamente à maior parte dos rosés. Produzidos a partir da cepa Montepulciano di Abruzzo, seu nome
vem de Cerrasi, cereja para dialeto local, em função de sua cor e
sabor característicos. A terceira maior região italiana para rosés
é a Puglia, região sulina quente, que faz rosatos a partir de uvas
dos tintos locais (Negroamaro, Malvasia Nera e Primitivo), mas
especialmente da Bombino Nero, que tem pigmentação mais leve
e permite a produção de vinhos mais frescos, com toques cítricos.
No Novo Mundo, a Califórnia também consagrou vinhos rosés
com a emblemática Zinfandel, da qual se produz muitos tintos,
mas que tem uma versão rosé bem popularizada: a White Zinfandel. Como estamos em tempos de rosés, não faltam versões com
uvas tintas trabalhadas regionalmente em boa parte dos países.
No Brasil, uma região que vem sempre investindo substancialmente nesta produção é o Estado de Santa Catarina.
Como prometido, preparei uma relação de vinhos rosés disponíveis no mercado com valores até pouco mais de R$ 100. Além
das boas referências de produtores e importadores, privilegiei
apresentar perfis distintos de vinhos em relação a origens e cepas,
dentro da faixa de preço citada. A tabela está em monitordigital.
com.br/conhecendo-melhor-os-roses-e-algumas-dicas
Para saber mais sobre grupos de estudos sobre vinhos e turmas abertas da Cafa Wine School no Brasil, visite miriamaguiar.
com.br / Instagram: @miriamaguiar.vinhos

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata
- International Air Transport
Association) anunciou nesta
sexta-feira os resultados de
2019 dos mercados globais
de transporte aéreo de carga,
mostrando que a demanda,
medida em toneladas de carga por quilômetro (FTKs),
caiu 3,3% em relação a 2018,
e que a capacidade – toneladas de carga disponível por
quilômetro (AFTK) – aumentou 2,1%. Este foi o primeiro
ano de queda nos volumes
de transporte de carga desde
2012 e o desempenho mais
fraco desde a crise financeira global em 2009, quando o
mercado de carga aérea apresentou queda de 9,7%.
Em dezembro, os volumes
de carga aérea tiveram redução de 2,7% em relação ao
ano anterior, enquanto a capacidade aumentou 2,8%.
O desempenho do transporte aéreo de carga em 2019
foi prejudicado pelo fraco
crescimento de apenas 0,9%
do comércio global. Esse
resultado negativo do setor
também se deve, em particular, à desaceleração do crescimento do PIB nas economias
com atividade intensa de manufatura. A confiança menor
de consumidores e empresas e a queda nos pedidos
de exportação contribuíram
para aumentar os desafios do
transporte aéreo de carga.
Há sinais de melhoria na
confiança e no volume de
transações em 2020. Ainda é
muito cedo para dizer quais
serão os efeitos de longo prazo causados pelo impacto das
restrições associadas ao combate ao surto do coronavírus.
“As tensões comerciais estão entre as principais causas
do pior ano para o transporte
aéreo de carga desde o final
da crise financeira global de
2009. Apesar da melhoria
nessas tensões, parece haver
pouco progresso nessas boas
notícias, pois não sabemos os
efeitos do impacto do coronavírus na economia global.
Todas as restrições tomadas
certamente serão um empecilho para o crescimento
econômico. E, com certeza,
2020 será outro ano cheio de
desafios para o setor de carga aérea”, disse Alexandre de
Juniac, diretor geral e CEO
da IATA.

Resultados regionais
Todos os mercados, exceto a África, sofreram queda
de volume em 2019. A região Ásia-Pacífico manteve a maior parte dos FTKs,
34,6%. A participação no
transporte aéreo de carga
teve aumento modesto na
América do Norte e Europa,
atingindo 24,2% e 23,7%,
respectivamente. A participação no transporte aéreo de
carga da região do Oriente
Médio se manteve estável
em 13%. A África e a América Latina apresentaram aumento pequeno de suas participações, atingindo 1,8% e
2,8%, respectivamente.
As companhias aéreas
da Ásia-Pacífico apresentaram em dezembro queda de
3,5% na demanda em relação ao mesmo período do
ano passado. A capacidade
aumentou 2,8%. Em 2019,
os volumes tiveram queda de
5,7%, a maior entre todas as
regiões, enquanto a capacidade aumentou 1,1%. Como
principal região de manufatura do mundo, as tensões no
comércio internacional e a
desaceleração do crescimento
global tiveram impacto negativo significativo nos volumes
regionais de frete aéreo em
2019. Destaque para o baixo
resultado dos índices de FTK
da Ásia (queda de 8% em relação ao ano anterior).
As companhias aéreas da
América do Norte apresentaram queda de 3,4% nos
volumes em dezembro de
2019, enquanto a capacidade aumentou 2,1%. No total
de 2019, o volume de carga

da região diminuiu 1,5% e
a capacidade teve aumento de 1,6%. As tensões
comerciais e o ritmo mais
fraco da atividade econômica dos Estados Unidos
no final do ano foram fatores que colaboraram para o
declínio. A queda de 5,6%
nos volumes internacionais
em dezembro de 2019 em
relação ao ano anterior foi
o resultado de crescimento mensal mais fraco da
região desde o início de
2016.
As companhias aéreas da
Europa apresentaram queda de 1,1% na demanda de
transporte aéreo de carga em
dezembro de 2019 em relação ao ano mesmo período
do ano anterior, com aumento de capacidade de 4,9%. A
queda em dezembro mostra
como foi o desempenho de
2019 como um todo, quando houve queda de 1,8%
nos volumes de carga, mas a
capacidade aumentou 3,4%.
O ritmo mais lento, inclusive na economia alemã, com
intensa atividade de manufatura, e a incerteza contínua
sobre o Brexit contribuíram
para esse resultado em 2019,
que em termos de volume
de carga internacional, foi o
mais fraco desde 2012.
As companhias aéreas do
Oriente Médio apresentaram
queda de 3,4% no transporte
aéreo de carga em dezembro
de 2019 em relação a dezembro de 2018, com aumento
de apenas 1,9% da capacidade, o menor entre todas as
regiões. Isso contribuiu para
o resultado anual de queda
de 4,8% na demanda em

2019, o segundo maior declínio na taxa de crescimento entre todas as regiões. A
capacidade anual aumentou
apenas 0,7%. A interrupção
nas cadeias de suprimento
globais, o fraco comércio
global e a reestruturação das
companhias aéreas na região
foram os principais fatores
que levaram a esse resultado
mais fraco do transporte aéreo de carga.
As aéreas da América Latina sofreram queda de 5,3%
na demanda de dezembro de
2019, a maior entre todas as
regiões. A região também foi
a única a apresentar redução
de capacidade (-3,1%). Embora a região tenha apresentado o segundo melhor desempenho do ano de 2019,
com queda de volumes de
apenas 0,4%, os movimentos sociais e as dificuldades
econômicas em vários países importantes da região
levaram ao pior resultado
de FTK internacional desde
2015. A capacidade anual
aumentou 4,7%.
Já as companhias aéreas
da África apresentaram aumento de 10,3% na demanda em dezembro de 2019
em relação ao mesmo mês
de 2018, um reflexo do forte
desempenho durante todo o
ano de 2019, com aumento de 7,4% nos volumes de
transporte aéreo de carga. A
capacidade aumentou 10%
em dezembro e 13,3% no
total de 2019. Ao longo do
ano, os volumes de carga
aérea foram acompanhados
pelo forte aumento da capacidade, além de investimentos da Ásia.

Pedidos de recuperação
judicial têm queda
1,1% em janeiro

OAB-RJ cria fórum
permanente para
debater crise hídrica

O Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações Judiciais mostra
que as solicitações de recuperação judicial caíram
1,1% em janeiro de 2020,
ante o mesmo mês do ano
anterior. Foram 94 pedidos
no período, contra 95 feitos
em janeiro de 2019. Na análise com dezembro de 2019,
houve queda de 21,0% com
relação às 119 requisições
feitas na época.
A indústria apresentou
crescimento no período,
passando de 12 para 27
pedidos no primeiro mês
de 2019 e 2020, respectivamente. Já os demais
segmentos tiveram queda,
com Serviços acumulando
o maior volume de solicitações.
Segundo o economista da
Serasa Experian, Luiz Rabi,
apesar da alta de janeiro
deste ano no setor industrial, “em 2019 os pedidos

A Seção Rio de Janeiro da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB-RJ), anunciou
a instalação do Fórum Permanente de Recursos Hídricos e Saneamento. O anúncio foi feito pelo presidente
da OAB-RJ, Luciano Bandeira, na nesta quinta-feira.
“Por entender que os problemas que envolvem a qualidade e o abastecimento de
água no Estado do Rio de
Janeiro pela Cedae são estruturais e não circunscritos
apenas à crise deflagrada em
janeiro, a OAB-RJ decidiu
instalar o Fórum Permanente de Recursos Hídricos e
Saneamento.”
O presidente da Comissão
de Direito Ambiental (CDA)
da Casa, Flávio Ahmed, ficou responsável por formatar e coordenar o grupo, que
será multidisciplinar.
“Precisamos debater e
buscar soluções, acredito
que este seja também o papel

deste segmento recuaram
4,9%, especialmente durante o segundo semestre quando tivemos cinco quedas
e apenas um crescimento.
Com isso, não é possível indicar que esta é uma reversão de tendência da queda
dos últimos meses, devido a
melhora na economia como
um todo refletida nos demais números”.
No comparativo por
porte, os micro e pequenos empreendimentos se
destacaram em janeiro
de 2019, com 62 pedidos
feitos, seguindo pelas médias (22) e grandes companhias (10).
Janeiro de 2020 registrou
84 falências requeridas, um
aumento de 12,0% na análise interanual (75 solicitações em janeiro de 2019).
No comparativo com dezembro de 2019, houve queda de 4,5% com relação aos
88 pedidos da época.

da Ordem. O grupo tratará a
questão de forma mais ampla, já que a crise não é momentânea e não está acontecendo por causa de uma
situação específica”, disse
Luciano.
“A criação do fórum vai
ao encontro do desafio da
Ordem de exigir do poder
público as responsabilidades
que são definidas por lei”,
disse Ahmed.
Na Câmara dos Deputados, Proposta de Emenda à Constituição 232/19,
do deputado Orlando Silva
(PCdoB-SP), inclui o acesso
à água tratada entre os direitos sociais previstos no texto
constitucional.
O parlamentar destaca
que em grandes cidades brasileiras, como São Paulo,
Rio de Janeiro e Salvador,
“milhares de famílias moradoras das periferias não têm
acesso à água tratada e esgoto coletado”.
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Coronavírus ainda não afetou
exportações e vendas da Petrobras
Companhia
divulgará balanço
do quarto
trimestre nesta
segunda-feira

A Petrobras está preparada
para lidar com um ambiente
de preços baixos do petróleo,
devido a um choque na demanda global causado pelo
novo coronavírus. A afirmação foi feita na sexta-feira
pelo presidente da companhia estatal, Roberto Castello Branco, em evento na
bolsa paulista B3. A resposta, na verdade, está alinhada
com o tom que o executivo
costuma empregar, bem superficial ou exagerado.
Também pontuou que,
até o momento, a epidemia
não afetou exportações e
vendas da empresa. Na verdade, segundo ressaltou, só
será possível saber o quanto
a companhia foi afetada no

primeiro balanço deste ano.
Até lá a direção poderá usar
os dados do ano passado.
Nesta segunda-feira (10),
após o fechamento dos mercados, a companhia divulgará o seu relatório trimestral de produção e vendas
referente ao quarto trimestre de 2019 e no dia 19 de
fevereiro, também após o
fechamento dos mercados,
divulgará o relatório de desempenho financeiro.
No terceiro trimestre, divulgado em outubro passado, a companhia reportou
lucro líquido de R$ 9,09
bilhões, alta de 36,8% ante
o mesmo período de 2018,
quando apurou lucro de R$
6,644 bilhões. A elevação
aconteceu apesar do panorama de queda nos preços do
petróleo no trimestre. Em
média, os preços foram 9,5%
menores em relação ao período anterior.
Em relação ao segundo trimestre, houve uma queda de
quase 52% no lucro, que foi
de R$ 18,8 bilhões. De acordo
com a companhia, a diferença
se deu porque entre abril e ju-

nho houve um grande impacto
da venda da TAG sobre os números da empresa.
Em 2019, o lucro da Petrobras marcou 35,1% de
janeiro a setembro, somando
R$ 31,9 bilhões. O resultado
anual foi puxado pela venda
de ações da BR Distribuidora, que acrescentou R$ 13,9
bilhões aos cofres da estatal,
enquanto os ativos desinvestidos no segundo trimestre,
como a TAG, contribuíram
com outros R$ 21,2 bilhões.
Excluindo estes e outros
efeitos não recorrentes, tais
como perdas com contingências judiciais e impairment,
o lucro da Petrobras sofreu
queda de 18% na comparação com os nove primeiros
meses do ano passado, para
R$ 24,028 bilhões. A geração de caixa que reduziu a
dívida liquida em US$ 6,6
bilhões e a alavancagem caiu
para um pouco abaixo de 2
vezes a relação entre dívida
líquida.
Parcerias
Há meses a Petrobras se

empenha em vender ativos
considerados não essenciais
para poder se dedicar aos
grandes temas defendidos
pelo governo. Em 2019, o
governo federal lançou o
programa Novo Mercado
de Gás, que visa aumentar o
aproveitamento do insumo.
A empresa fechou há quatro meses importante acordo
com a norueguesa Equinor
para projetos de infraestrutura e de escoamento do gás da
descoberta de Pão de Açúcar, na Bacia de Campos.
A Equinor é operadora do
BM-C-33, onde está Pão de
Açúcar, em parceria com a
espanhola Repsol (35%) e a
Petrobras (30%).
Pão de Açúcar é uma área
em que a Petrobras é parceira da Equinor, área bastante
relevante para a produção de
gás. Além das atuais parcerias da Petrobras em projetos
já em produção, com a Shell,
Repsol, Galp, a companhia
tem projetos em desenvolvimento com outras grandes
petroleiras internacionais,
como BP, Equinor, Exxon e
Total.

Mercados europeus seguem em baixa
Os impactos causados nos
mercados com o surgimento
do coronavírus atingiram as
ações europeias que fecharam em queda nesta sextafeira. O índice pan-europeu
Stoxx 600 caiu 0,26%, quebrando uma série de quatro
dias de altas, à medida que o
número de mortes pelo vírus
semelhante à gripe aumentou para 636 e várias outras
empresas suspenderam suas
operações no país.
A Reuters reportou que o
Burberry Group informou
que o surto estava atingindo

a demanda por luxo na China
e em Hong Kong, um mercado importante para a marca de moda britânica. Suas
ações caíram marginalmente. Setores expostos à China - como materiais básicos.
XPP, de luxo e automotivo
e XAP, que têm sofrido nas
últimas duas semanas por temores de vírus, sofreram as
maiores quedas no dia.
No entanto, as perdas desta sexta-feira não impediram
que o Stoxx 600 registrasse
seu melhor ganho semanal
desde novembro de 2018,

com valorização de 3,32%,
depois que as tentativas da
China no início desta semana de limitar as consequências do surto tranquilizaram
os investidores.
“Já tendo se recuperado
bastante nesta semana, seria
difícil puxar as ações mais
para cima perto do fim de
semana, especialmente devido à incerteza em torno do
coronavírus na China”, disse
em nota Chris Beauchamp,
analista de mercado do IG.
O índice FTSEurofirst 300
FTEU3 fechou em queda de

0,25%, a 1.657 pontos. Em
Londres, o índice Financial
Times FTSE recuou 0,51%,
a 7.466 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX GDAXI
caiu 0,45%, a 13.513 pontos.
Em Paris, o índice CAC40 FCHI perdeu 0,14%, a
6.029 pontos. Em Milão, o
índice Ftse/Mib FTMIB teve
desvalorização de 0,05%, a
24.478 pontos. Em Madri, o
índice Ibex-35 IBEX registrou baixa de 0,00%, a 9.811
pontos. E mm Lisboa, o índice PSI20 PSI20 valorizou-se
0,05%, a 5.289 pontos.

Credibilidade do Credit Suisse está em queda

O banco Credit Suisse
anunciou nesta sexta-feira a
saída do CEO Tidjane Thiam,
afetado por um escândalo de
espionagem contra ex-executivos do banco e membros
da organização Greenpeace,
informou a AFP. Thiam, 57
anos, deixará o cargo em 14
de fevereiro, após a divulgação dos resultados anuais do
banco, anunciou a empresa

em um comunicado.
O Credit Suisse foi abalado após a revelação de
que Iqbal Khan, ex-diretor
de Gestão Internacional de
Fortunas do banco, havia
sido vigiado depois de sua
saída inesperada do grupo
para trabalhar no concorrente UBS. O caso ressurgiu em
dezembro, quando o banco
admitiu um segundo caso de

espionagem, que teve como
alvo o ex-diretor de Recursos Humanos.
No fim de semana passado, o jornal SonntagsZeitungg informou que a
organização ecologista Greenpeace também foi espionada. Thiam, franco-marfinense, assumiu o comando
do banco em 2015, depois
de trabalhar na seguradora

britânica Prudential.
Ao assumir o cargo,
Thiam passou a aplicar um
vasto plano para reforçar a
gestão de fortunas e reajustar o banco de investimentos. Thiam será substituído
por Thomas Gottstein, que
comanda atualmente as atividades do banco no mercado suíço e é funcionário do
grupo desde 1999.

Espanhola Air Nostrum quer operar no mercado doméstico brasileiro

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou
que a companhia espanhola
Air Nostrumentrou com pedido para operar rotas domésticas no Brasil a partir do
segundo semestre. Caso seja
aprovado, ela será a primeira
empresa estrangeira do setor
de aviação a atuar no país. A
empresa terá que adotar outro
nome para atuar no Brasil.
Na quinta-feira (6), a Anac

recebeu representantes da
empresa aérea espanhola Air
Nostrum para discutir o início
de suas operações domésticas
no Brasil. Também conhecida
como Iberia Regional, é uma
companhia baseada em Valência, Espanha, operando como
um parceiro regional da Iberia
Airlines, e membro afiliado da
Oneworld.
A Air Nostrum opera
numa extensa rede de 91 ro-

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091
COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17.01.2020
SUMÁRIO
LOCAL, DATA E HORA: na sede social da Companhia situada na Rua
Candelária nº 66 - parte, nesta cidade, em 17 de janeiro de 2020, às
10 horas. ACIONISTAS: Presente o acionista único SOUZA CRUZ LTDA,
neste ato representada por seus Diretores, Srs. Rinaldo Cesar Zangirolami
e Jesus Carmona Abrego, representando a totalidade do Capital Social,
motivo pelo qual foi dispensada a Convocação. MESA: Andre Basile
Mendonça - Presidente da Mesa e Cristiano Schramm Roth - Secretário.
ORDEM DO DIA: I) Aprovar a alteração de endereço da sede da Sociedade
e a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social. RESOLUÇÕES:
Após deliberações, foi aprovado alterar o endereço da sede da Companhia
para a Av. República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001 a 3301, parte, Centro,
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20031-170. Como consequência
da deliberação tomada, foi aprovada a alteração do art. 2º do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º
A Sociedade tem sua sede e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
onde é estabelecida na Av. República do Chile, nº 330, Bloco I, Salas 3001
a 3301, parte, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20031-170.”
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada
pelo Acionista Único da Sociedade. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020.
Mesa: Andre Basile Mendonça - Presidente da Mesa e Cristiano Schramm
Roth - Secretário; Acionista: SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada
por seus Diretores Srs. Rinaldo Cesar Zangirolami e Jesus Carmona Abrego.
Declaro que a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro, 17 de janeiro
de 2020. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. Certifico que este documento
foi arquivado na JUCERJA sob o nº 00003845686, em 04/02/2020. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

tas domésticas e internacionais com 51 destinos. A sua
base principal é o Aeroporto
de Valência, com hubs no
Aeroporto Internacional de
Barcelona e Aeroporto Internacional de Madrid. No Brasil, a aprovação de até 100%
de capital estrangeiro em
empresas que operam voos
domésticos foi permitida a
partir de 2019, após aprovação de lei que retira limites

de investimentos estrangeiros em empresas aéreas que
querem operar no país.
Segundo a agência reguladora, nos últimos dois
anos, novas empresas aéreas
entraram no mercado brasileiro. As empresas Norwegian, Sky Airlines, Flybondi
e Jetsmart ofertam voos no
modelo low cost para países
da América Latina e da Europa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A.G.E. DA
COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE SÃO GONÇALO LTDA
C.N.P.J. 02.125.591/0001-59
O Diretor Presidente da cooperativa acima em epígrafe, convoca todos os
cooperados em dia com suas obrigações sociais P/participarem da A.G.E.,
que será realizada no dia 19/02/2020, no Abrigo Cristo Redentor, sito à Av.
Dr. Nilo Peçanha, no 320, Centro – São Gonçalo - RJ, com as seguintes
convocações: às 12:00hs em 1a, com presença mínima de dois terços de
seus cooperados, às 13:00h em 2a, com presença mínima de metade mais
um de seus cooperados, e as 14:00hs em 3a e última, com presença mínima de 10 (dez) cooperados; para deliberarem sobre as seguintes ordens do
dia: 1- Taxa de Transferência de vagas; 2- Isenção de Rateio para Veículos
Colididos; 3- Contrato da Operadora Vivo (Internet do P.D.A); 4- Redução do
Pró Labore da Diretoria (com redução na Carga Horária); 5- Revisão Geral
do F.R.C , e Discursão da Obrigatoriedade da Participação de Todos Cooperados; 6-Discursão da Obrigatoriedade do Seguro para TERCEIROS com
cobertura, Pessoal e Material. São Gonçalo, 06 de fevereiro de 2020. DANIEL FARIAS NEVES – DIR. PRESIDENTE e MAIQUE CASTRO CRC RJ.

4,25 e ponto final
O corte na taxa básica de juros (Selic) para 4,25% ao
ano parece ter frustrado as expectativas do mercado. Principalmente pela sinalização de que a redução deve ser a
última a ser promovida pelo Comitê de Política Monetária
do Banco Central (Copom).
O cenário básico trabalhado pelo Bacen é de que, apesar da incerteza trazida por fatores como o coronavírus, o
cenário externo indica a continuidade do processo de recuperação gradual da economia brasileira e dos emergentes
em geral. Além do mais, a perspectiva é de que a política
monetária acomodatícia deve permanecer nas principais
economias mundiais.
Mas, mesmo com a melhoria da atividade econômica
estimada pelo Copom, a tendência é de que a inflação se
mantenha sob controle. “O Comitê avalia que diversas medidas de inflação subjacente encontram-se em níveis compatíveis com o cumprimento da meta para a inflação no
horizonte relevante para a política monetária”, diz o comunicado do Bacen. Para 2020, a estimativa do boletim Focus
é de uma inflação medida pelo IPCA ao redor de 3,4%. Já
a projeção do próprio Copom, que leva em consideração o
dólar R$ 4,25, encontra-se em 3,5% para este ano.
O mais importante do comunicado do Bacen é a indicação de que 4,25% é o piso e que, para o próximo ano, haja
uma reversão da tendência de queda da Selic para novas
altas dos juros. O cenário híbrido descrito ressalta que a
trajetória de juros é de encerrar nos atuais 4,25% e se elevar para 6,0% em 2021.
O risco da manutenção de juros tão baixos está na perda
da sintonia fina do Copom. Na verdade, cada corte de juros demora a ser sentido na economia cerca de seis meses
e, portanto, há risco de que a redução da Selic possa ter
ido longe demais e contaminar a inflação futura. Por outro
lado, sabe-se que a indústria ainda demonstra um elevado índice de ociosidade e a renda da população está bem
aquém do que poderia, o que contém o consumo.
Estes fatores mantêm a inflação baixa, como mostram os
últimos dados do IBGE. O IPCA de janeiro foi de 0,21%,
após alta de 1,15% em dezembro. Esta foi a menor inflação
para o primeiro mês do ano desde o início do Plano Real,
em junho de 1994. Em janeiro de 2019, a taxa havia ficado
em 0,32 por cento. Nos últimos 12 meses, o IPCA registrou uma inflação de 4,19%, pouco acima dos 4% definidos
como meta para 2020 pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN), mas a tendência é de arrefecimento.
Mesmo assim, como um bom conservador, o que faz
parte de seu papel, o Bacen precisa observar todos os
riscos. E, junto com o cenário de juros baixos, a política
monetária também é afetada pela transformação digital no
setor financeiro. Neste sentido, não se pode esquecer as
consequências do surgimento das fintechs, que elevam a
bancarização da população brasileira e também ao maior
acesso ao crédito e crédito mais barato. Isso por si só tem
impacto no consumo e, por fim, pressiona os preços.
Sim. Até agora o remédio é uma política monetária mais
solta. Mesmo porque o PIB ainda patina, e é preciso estimular
a retomada da economia. Os cortes, entretanto, parecem ter
chegado ao limite. Ao menos, é preciso parar para avaliar suas
consequências na economia na famosa sintonia fina.
A cautela agora é a garantia de que não haverá sobressaltos amanhã. Esta foi a principal mensagem do Copom.
“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.
O Comitê enfatiza que seus próximos passos continuarão
dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação,
com peso crescente para o ano-calendário de 2021”, diz o
comunicado. Frustrou o mercado, mas não há nada de errado nisso.
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE DUQUE DE CAXIAS
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com
prazo de 30 dias, extraído dos autos da Falência de SARANDI
ALIMENTOS LTDA (Processo nº 0003031-92.2002.8.19.0021
- antigo 2002.021.003418-3): O Dr. CLAUDIO AUGUSTO
ANNUZA FERREIRA, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, especialmente aos falidos, credores e interessados da
MASSA FALIDA DE SARANDI ALIMENTOS LTDA, de que no
dia 17/03/2020, às 16:00 horas, Átrio do Fórum de Duque de
Caxias, na Rua General Dionísio, nº 764, 25 de Agosto, Duque
de Caxias/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação total de
R$ 4.163.831,81; ou às 16:15 horas, no mesmo dia e local, os
imóveis situados na Rodovia Washington Luiz, nº 2.151, Parque
Boa Vista, Duque de Caxias/RJ. Cf. o 3º Of. de Duque de
Caxias, o Lote nº 10 encontra-se matriculado sob o nº 27032, em
nome de Sarandi Alimentos LTDA, constando no AV. 01, falência
do presente feito e possuindo débitos de IPTU, no valor de R$
235.985,04, mais acréscimos legais (2002 e de 2005 até 2020 FRE 12349002000). Cf. o 3º Of. de Duque de Caxias, os Lotes nº
11, 12 e 13 encontram-se matriculados sob o nº 25137, em nome
de Sarandi Alimentos LTDA; possuindo débitos de IPTU, no valor
de R$ 1.877.287,43, mais acréscimos legais (1999 até 2002, de
2004 até 2020 - FRE 12349001001). Cf. o 3º Of. de Duque de
Caxias, o Lote nº 23 encontra-se matriculado sob o nº 27030, em
nome de Sarandi Alimentos LTDA, constando no AV. 01 falência
do presente feito; possuindo débitos de IPTU nos exercícios no
valor de R$ 32.561,79, mais acréscimos legais (2010 até 2020 FRE 12349021000). Cf. o 3º Ofício de Duque de Caxias, o Lote nº
24 encontra-se matriculado sob o nº 27031, em nome de Sarandi
Alimentos LTDA, constando no AV. 01 falência do presente feito;
possuindo débitos de IPTU no valor de R$ 33.992,10, mais
acréscimos legais (2010 até 2020 - FRE 12349022000). A venda
será realizada livre de qualquer ônus, na forma do art. 141, II, da
Lei 11.101/2005. Ficam pelo presente edital intimados da hasta
pública, os interessados, suprindo, assim, a exigência contida
no art. 889 do CPC. Não havendo expediente forense na data
designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário e local. Arrematação, adjudicação ou remição:
à vista, mais 5% de comissão ao leiloeiro e custas de cartório de
1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro,
na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima.
RJ, 07/02/2020. Eu, Altair Camara da Silva. Mat. 01-28288, Chefe
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Claudio Augusto
Annuza Ferreira – Juiz de Direito.
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BNDES lança novo programa Caixa Econômica estuda
de apoio aos produtores rurais mudanças diversas
Carteira de
Crédito Rural
disponibilizará
inicialmente
R$ 1,5 bilhão

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) criou o
Programa BNDES Crédito
Rural. O objetivo da iniciativa é apoiar produtores
rurais nas atividades agropecuárias e agroindustriais
por meio da concessão de
financiamentos para investimento. Serão disponibilizados inicialmente R$ 1,5
bilhão no âmbito dos subprogramas BNDES Crédito
Rural Investimento (para
projetos de investimento) e
BNDES Crédito Rural Finame (para aquisição isolada de máquinas e equipamentos). A expectativa do
banco é que a partir de 10
de março os interessados
possam protocolar seus pedidos de financiamento.
O banco de fomento
continua sendo o maior financiador de investimentos
da agropecuária brasileira.

No corrente ano agrícola
(2019/2020), o orçamento
disponibilizado pelo banco
alcança R$ 23 bilhões, sendo R$ 16 bilhões referente
a recursos disponíveis dos
10 PAGFs operados pelo
BNDES e R$ 7 bilhões dos
demais programas não equalizados pelo Tesouro Nacional. Até o momento, o Banco
já aprovou R$ 12,6 bilhões
do atual ano agrícola, em
mais de 90 mil operações.
No caso do ano agrícola de
2018/2019, as aprovações
superaram R$ 16 bilhões,
em mais de 105 mil operações.
O lançamento do novo
programa foi motivado
pelo crescente desenvolvimento do setor rural brasileiro, cujos programas
agropecuários do governo
federal (PAGFs) operados
pelo BNDES vêm apresentando alta demanda nos últimos anos agrícolas. Com
o BNDES Crédito Rural,
será possível oferecer crédito atrativo de forma contínua, gerando uma fonte
de financiamento adicional
além dos PAGFs.
O prazo dessas operações
pode chegar a 15 anos para
projetos de investimento e
a 10 anos para aquisição de
bens de capital, com a parti-

cipação do BNDES em até
100% dos itens financiáveis.
No caso de financiamento a
máquinas e equipamentos, a
taxa final será próxima a 9%
ao ano (0,72% ao mês), enquanto para projetos será em
torno 10% ao ano (0,78% ao
mês).
Os recursos serão oferecidos em parceria com mais de
30 instituições financeiras,
entre agências de fomento,
bancos de montadoras, cooperativas de crédito, bancos
cooperativos, bancos privados e bancos públicos. Essa
rede de agentes credenciados
qualifica o BNDES como
importante instrumento de
descentralização do acesso
ao crédito – como nos financiamentos realizados por
meio dos PAGFs, facilitando
o desenvolvimento de uma
política pública de apoio à
agropecuária.
Para ter acesso ao BNDES
Crédito Rural, o interessado
precisa procurar um agente
financeiro credenciado, que
informará a documentação
necessária e negociará as garantias. A instituição financeira encaminhará o pedido
ao BNDES, que realizará
o processo em tempo real,
permitindo assim um acesso
ao crédito de forma ágil pelo
produtor rural.

Cheque especial: queda de 0,04 ponto
percentual na taxa média de juros
Ainda muito longe do desejável, em fevereiro a taxa
média de juros do cheque
especial caiu 0,04 ponto percentual em relação ao mês anterior, segundo levantamento
da Fundação Procon, em São
Paulo, divulgado na sextafeira. O levantamento foi feito
no dia 4 de fevereiro junto ao
Banco do Brasil, Bradesco,
Caixa Econômica Federal,
Itaú, Safra e Santander.
No cheque especial, a taxa
média dos bancos estava em
7,96% ao mês. O único banco que apresentou queda em
sua taxa foi o Banco do Brasil, de 7,73% ao mês. Já no
empréstimo pessoal, a taxa
média de juros estava em
6,17% ao mês, sem alteração
em comparação a janeiro.
O Banco Central, por
meio da Resolução nº 4.765,
de 27 de novembro de 2019,
limitou a cobrança da taxa
de juros do cheque especial
para pessoa física em 8% ao
mês. A Resolução passou a
vigorar em 6 de janeiro deste
ano.
Conforme a agência Brasil, especialistas da Fundação Procon alertam o consumidor para ter cautela ao
fazer compras, evitando contrair dívidas, já que as taxas
cobradas pelos bancos ainda
estão elevadas. Segundo o
Procon, os juros cobrados
sobre o cheque especial são

o segundo maior do mercado
financeiro, atrás apenas das
taxas cobradas sobre o uso
do cartão de crédito.
Lembrando que a partir de
junho, o correntista que usa
o cheque especial terá acesso
a mais informações. Circular
publicada na quinta-feira (6)
pelo BC obriga os bancos a
detalhar, no extrato, informações sobre esse tipo de
crédito.
O extrato das contas de
pessoas físicas ou de microempreendedores individuais
passará a conter dados como
limite de crédito contratado, saldo devedor na data
do fornecimento do extrato,
valores usados diariamente,
valor e a forma de apuração
da eventual tarifa cobrada
pela disponibilização do limite de crédito, taxa de juros
efetiva ao mês e valor dos
juros acumulado no período
de apuração até a data do extrato, destacando eventuais
cobranças da tarifa pela disponibilização do limite.
Os bancos que cobrarem
tarifa por oferecer o limite
do cheque especial deverão fornecer as informações
a partir de 1º de junho. As
instituições que optaram por
não cobrar a tarifa só deverão detalhar os dados a partir
de 1º de novembro.
No fim do ano passado, o
Conselho Monetário Nacio-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 2020 E DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DA COPCONTERERJ
COOPERATIVA DE CONSUMO DE TERESÓPOLIS/RJ.
O presidente da COPCONTERERJ COOPERATIVA DE CONSUMO DE
TERESÓPOLIS/RJ, CNPJ nº 21.203.405/0001-05, Inscrição estadual
nº 11.461.000, NIRE nº 334.0005351-6, com sede na Avenida Lúcio
Meira nº 330, sala 105, Edifício Comercial Person, Várzea, Teresópolis/
RJ, CEP 25953-001, convida a presença de todo o quadro societário
composto de (26) vinte e seis cooperantes para comparecer em sua
sede no dia 07 de março de 2020 com primeira chamada as 09:00h,
segunda chamada as 10:00h e terceira e última chamada as 11:00h, para
participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020
para votar e deliberar a seguinte pauta: (1) A prestação de contas dos
órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo o relatório da gestão; o balanço e o demonstrativo
das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do
Conselho Fiscal no exercício de 2019, (2) Destinação das sobras apuradas
ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para
cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as
parcelas para os Fundos Obrigatórios no exercício de 2019 e (3) Rodízio
obrigatório de 2/3 do Corpo Diretivo do Conselho Fiscal para um novo
mandato. Logo em seguida para A PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2020, para votar e deliberar a seguinte pauta:
(1) Movimentação no quadro social com entrada e saída de associados.
Teresópolis/RJ, 10 de fevereiro de 2020.
Franco Cossetti Carvalho - Diretor Presidente - CPF 103.113.557-06

nal (CMN) limitou os juros
do cheque especial a 8% ao
mês, equivalente a 151,8%
ao ano. Em contrapartida,
autorizou os bancos a cobrar tarifa de 0,25% sobre
o limite do cheque especial
que exceder R$ 500, tanto de
quem usa como de quem não
usa a linha de crédito.
A cobrança da tarifa entrou em vigor em 1º de janeiro para novos clientes.
Para os antigos clientes, o
desconto de 0,25% só passará a incidir a partir de 1º
de junho, caso o banco opte
pela cobrança.
Importações antecipadas
O Banco Central também aumentou, de 1.080
dias para 1.800 dias, o prazo máximo para pagamento
antecipado de importação de
máquinas e equipamentos. A
medida, que entrará em vigor no dia 2 de março, vale
para equipamentos com longo ciclo de produção ou de
fabricação sob encomenda.
Segundo o BC, a medida é
importante para que as instituições autorizadas a operar
no mercado de câmbio adotem critérios operacionais e
se certifiquem de que a antecipação está em conformidade com a regulamentação
cambial. O prazo máximo de
antecipação das demais importações continua em 180
dias (seis meses).

Banco prepara
demissões e
fechamento
de agências

Ainda não é oficial, mas
parece que a Caixa Econômica Federal está planejando uma reformulação ampla
em sua estrutura administrativa. O pacote de mudanças
inclui um novo programa de
demissão voluntária (PDV),
a criação de centenas de superintendências menores e o
fechamento de agências.
Conforme um documento
interno da Caixa, ao qual a
Reuters teve acesso, o número de superintendências de
rede e varejo do banco deve
subir de 92 para 412. Além
disso, a instituição criará 57
superintendências de governo e 54 superintendências
de habitação, cargos hoje
inexistentes na estrutura da
instituição.
O presidente-executivo
do banco, Pedro Guimarães, no cargo há pouco
mais de um ano, empregou
como discurso desde o começo a intenção de tornar a
instituição “mais eficiente
e rentável”. O banco é uma
das maiores estatais do país,
com 96 mil empregados. Até
o fechamento da matéria a
Caixa ainda não havia se
pronunciado sobre o pacote
de mudanças.
A Caixa se prepara para
a listagem em bolsa de seu
braço de seguros, a Caixa
Seguridade, a primeira de
quatro unidades do grupo
que devem ser levadas ao
mercado nos próximos anos,
incluindo os segmentos de
cartões, de gestão de recursos e de loterias.

De acordo com o apurado,
a proposta preliminar, que
será submetida ao conselho
de administração do banco,
prevê ainda 3,6 mil novas
vagas de gerentes, e 2,6 mil
novos assistentes. As funções devem ser preenchidas
com atuais funcionários.
“Somos o banco de todos
os brasileiros, em especial,
dos que mais precisam e, por
isso, iremos garantir o atendimento de excelência para
todos os nossos clientes”,
diz trecho de uma lâmina
descrevendo a “nossa nova
estrutura”, mas que pode sofrer ajustes antes de chegar
ao conselho.
Redução de superintendências
A direção da Caixa prevê
ainda reduzir pelo menos 30
das atuais 84 superintendências regionais, cargos que na
hierarquia do banco ficam
logo abaixo da diretoria,
disse uma fonte familiarizada com o banco à Reuters.
Também deve ser diminuído
o número de cargos de gerente sênior.
A ideia é que cada novo
superintendente fique responsável por um grupo de no
máximo 15 agências, em vez
de centenas como acontece
atualmente. Os novos superintendentes e gerentes terão
entre as responsabilidades
ampliar a capacidade de vendas de produtos financeiros
da Caixa entre os cerca de
8,7 mil correspondentes bancários e 13,7 mil lotéricos
credenciados pelo banco, e
terão parte da remuneração
variável vinculada aos resultados das vendas.
Demissão voluntária
A reestruturação proposta virá acompanhada de um
programa de demissão voluntária (PDV), que deve ter

como público-alvo o meio
da pirâmide administrativa
da Caixa.
Além disso, o banco planeja fechar um número ainda
indefinido de agências, principalmente em regiões de
grandes cidades do país onde
percebeu excesso de pontos
físicos dentro da atual realidade do mercado, com rivais
privados reduzindo sua estrutura para se concentrarem
cada vez mais no atendimento digital.
Segundo a fonte, que pediu anonimato porque o projeto sob sigilo ainda pode
sofrer ajustes, as mudanças
são parte da estratégia para
pulverizar a estrutura administrativa e orientá-la para
um foco maior na venda de
produtos.
As discussões sobre o
impacto financeiro na folha
salarial com as mudanças
propostas ainda estão em
andamento. Mais do que o
custo operacional, o foco
da proposta é reorientar a
cultura do banco para uma
visão de maiores resultados
comerciais.
Gestão
Desde que assumiu, o presidente-executivo da Caixa
tomou medidas polêmicas.
Fez, por exemplo, provisão
extra de bilhões de reais sobre ativos imobiliários, o que
alinhou as práticas contábeis
aos dos demais bancos, mas
desagradou alguns executivos da própria instituição.
A Caixa tem vendido
participações em negócios
considerados não essenciais
e usando boa parte do valor
captado para repagar parte
dos R$ 40 bilhões que o banco tomou emprestado do Tesouro Nacional na última década para ampliar o crédito.

Novo plano da Uber agrada mercado
A Uber projeta um prejuízo de mais de US$ 1 bilhão
este ano. Na tentativa de contornar esse rombo, a empresa
anunciou nesta sexta-feira um
plano de cortes de custos. Isso
fez a ação da Uber subir mais
de 7%. O objetivo da empresa é se tornar rentável até o
fim de 2020, um ano antes da
meta estabelecida. Conforme
a Reuters, é uma tentativa da
empresa de acabar com as dúvidas de Wall Street sobre sua
viabilidade a longo prazo.
O presidente-executivo
Dara Khosrowshahi também
tem como objetivo atrair
mais clientes leais e tentar
aumentar o uso de serviços
premium. As ações da Uber
caíram quase 50% no final
do ano passado em relação
ao valor de estreia na bol-

SPERLE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 34.487.881/0001-39
O Responsável, Sandro Sperle da silva, CPF 026.206.167-86, sócio
da empresa, resolve reduzir o capital social da empresa que ora é de
R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), integralizado
em 09/08/2019 em moeda corrente do país, para R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), restituindo ao sócio 69.800,00 referente à parte do valor
das cotas e resolve ainda reduzir o número de cotas de 99.800 para
30.000 cotas no valor nominal pe 1,00 (hum real) cada uma, ficando,
portanto, o capital no valor de R$ 30.000,00 a partir da presente data.

sa. “Damos à Uber (e seu
conselho) um grande crédito
por finalmente ouvir os investidores e acabar com seus
hábitos de consumo iguais
aos de um roqueiro dos anos
80”, disse a corretora Wedbush Securities.
Khosrowshahi tenta mudar a imagem da empresa
desde que substituiu o cofundador Travis Kalanick
em 2017, depois de uma série de reclamações sobre seu
comportamento. “Acreditamos que o foco em corridas
de qualidade mostra disciplina, como a Uber enfatizou, e
a era do crescimento a todo
custo acabou”, disseram
analistas do JP Morgan.
Pelo menos 10 corretoras aumentaram o preçoalvo dos papéis da em-

presa depois que a Uber
divulgou resultados trimestrais que superaram as
estimativas. Ainda assim,
alguns analistas permaneceram céticos sobre os
investimentos da Uber no
mercado altamente competitivo de entrega de
alimentos, no qual entrou
apenas alguns anos atrás.
Eric Ross, analista da
Cascend Securities, disse
que preferia a ação da concorrente menor Lyft porque
a empresa não investe em
caros projetos paralelos. A
Uber também enfrenta investigações regulatórias sobre a categorização de seus
motoristas como terceirizados, quando trabalham efetivamente em tempo integral
na empresa.

CLUBE DE ENGENHARIA
CNPJ 33.489.469/0001-95
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
O Presidente do Clube de Engenharia, no uso das atribuições do Art. 23 do
Estatuto da entidade convoca os senhores sócios para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 17/02/20, segunda-feira, às 17:00h, no 20º
pavimento do Edifício Edison Passos, Av. Rio Branco, 124 para deliberar sobre PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ART. 31 DO ESTATUTO DO CLUBE
DE ENGENHARIA. A Assembleia instalar-se-á às 17:00h ou 17:30h, respectivamente em primeira e segunda convocação nos termos do Art. 27 § 1º,
ou em terceira convocação às 18:00h com qualquer número de associados
quites conforme autorizado pelo Conselho Diretor, com base no Art. 27 § 2º
do Estatuto. Rio, 07/02/20. Pedro Celestino Pereira – Presidente.

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.

