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Há três semanas em greve, petroleiros seguem mobilizados

Petrobras tem lucro recorde
com venda de ativos

A Petrobras registrou em 2019
o maior lucro nominal (sem considerar a inflação) de sua história,
segundo balanço financeiro divulgado nesta quarta-feira pela estatal. De acordo com a companhia,
o lucro líquido foi de R$ 40,137
bilhões, alta de 55,7% em comparação com 2018. Até agora, o melhor resultado da Petrobras havia
sido registrado em 2010, com R$
35,2 bilhões.
Um dos fatores que ajudou
a companhia a registrar o lucro
recorde foi os desinvestimentos.
Em 2019, a Petrobras se desfez
de uma série de ativos. Ao todo,
esses desinvestimentos somaram
US$ 16,3 bilhões. A companhia
vendeu o controle da BR Distribuidora e se desfez da TAG Investimentos, entre outros.

No ano, o lucro da estatal antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda ajustado) chegou a R$ 129,249 bilhões, aumento
de 12,5% em relação a 2018.
Já as receitas líquidas somaram R$ 302,245 bilhões em 2019,
uma queda de 2,6% em relação
ao observado no ano anterior (R$
310,255 bilhões). A Petrobras
justificou a redução por conta da
queda do preço do petróleo do tipo
Brent, retração na receita de derivados do petróleo – já que estes
foram vendidos com preços menores – e diminuição nas receitas
das unidades que a estatal tem no
exterior.
Os números foram apresentados em momento em que o governo busca pavimentar o caminho
para a privatização da estatal e os

petroleiros estão em greve contra
a demissões.
Na terceira semana, a greve dos
petroleiros já conquistou a suspensão temporária das demissões na
Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen), de Araucária, e conseguiu abrir uma negociação sobre a pauta de reivindicações
dos trabalhadores com o ministro
do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Ives Gandra Martins Filho.
Mas a categoria segue mobilizada em 121 unidades da Petrobras, entre elas 58 plataformas, 24
terminais e todo o parque de refino da empresa: 11 refinarias, SIX
(usina de xisto), Lubnor (Lubrificantes do Nordeste), AIG (Guamaré), para exigir o cumprimento
de outros itens da pauta reivindicatória.

Bolsonaro dá prazo de validade a Guedes até julho
Embora o discurso externo seja
garantir que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficará no cargo
até o fim do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro já estipulou
internamente um “prazo de validade” para o superministro.
Segundo apurou o colunista Tales
Faria em seu blog no portal UOL,
Bolsonaro tem dito a auxiliares próximos que Guedes tem até julho para
mostrar serviço, ou seja, fazer a economia finalmente deslanchar.
De acordo com fontes ouvidas

pelo jornalista, Bolsonaro avalia que
se até julho – quando as campanhas
municipais estarão a pleno vapor –
a economia continuar desaquecida,
como atualmente, dificilmente criará
um clima de otimismo até outubro
capaz de eleger um grande número
de aliados do presidente pelo país.
Na terça-feira, Bolsonaro saiu em
defesa de seu ministro e se referiu
a declarações polêmicas de Guedes
como “possíveis deslizes”. Paulo
Guedes defendeu a alta do dólar nos
últimos dias. Chegou a afirmar que,

com o cenário, as empregadas domésticas “estavam indo para Disney,
numa festa danada”. A declaração foi
veementemente criticada por outras
autoridades, famosos e anônimos.
Durante a solenidade de posse
do novo ministro da Casa Civil,
general Braga Netto, Bolsonaro
afirmou que o ministro da Economia “não pediu para sair”. “Aliás,
eu tenho certeza que, assim como
ele é um dos poucos que eu conheci
antes das eleições, ele vai continuar
conosco até o nosso último dia”.

Cinco maiores
bancos lucraram
R$ 107 bi no
ano passado
Lucro recorde da
Caixa eleva em 29%
os ganhos acumulados
em relação a 2018

Com o lucro recorde de R$ 21,1
bilhões em 2019, divulgado pela Caixa nesta quarta-feira – o que representa uma alta de 103% frente ao ano
anterior (R$ 10,3 bilhões) – os cinco
maiores bancos do país acumularam
um ganho de R$ 107,5 bilhões no
ano passado, resultado 29% maior
que em 2018, quando a soma dos lucros foi de R$ 83,27 bilhões.
O Itaú é o banco que mais lucrou em 2019: registrou ganhos de
R$ 26,583 bilhões, crescimento de
6,4% sobre 2018. O segundo lugar
é do Bradesco, que obteve um lucro

líquido R$ 22,6 bilhões no ano passado, alta de 18,32% na comparação com 2018 (R$ 19,085 bilhões).
Com o resultado divulgado nesta
quarta, a Caixa passa a ser o terceiro banco com maior lucro em 2019
entre os cinco maiores do Brasil.
Depois da Caixa vem o Banco do
Brasil, com lucro líquido contábil
de R$ 18,16 bilhões, aumento de
41,2% na comparação com 2018,
quando a instituição lucrou R$
12,86 bilhões.
E em quinto lugar está o Santander, que registrou lucro de R$
14,181 bilhões em 2019, alta de
16,6% frente o ano anterior.
Sem contar a Caixa, os quatro
grandes bancos brasileiros de capital aberto distribuíram R$ 58 bilhões em dividendos e juros sobre o
capital próprio (JCP) em 2019. É o
maior valor em toda a série histórica feita pela consultoria Economatica, que se inicia em 2008.

FGTS vai reduzir descontos
para compra da casa própria
Para revisar o orçamento do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), o Conselho Curador do FGTS decidiu, em reunião
nesta quarta-feira, em Brasília, que
os descontos concedidos a pessoas
físicas nos financiamentos à casa
própria, com recursos do fundo,
vão cair a partir de 2021.
Os subsídios foram definidos em
R$ 9 bilhões para este ano, R$ 8,5
bilhões, em 2021, R$ 8 bilhões, em
2022, e R$ 7,5 bilhões, em 2023. O
presidente do Conselho, Júlio César Costa Pinto, afirmou que a ideia
é reduzir os descontos em uma
“transição suave”.
Costa Pinto afirmou que já há
uma discussão sobre a possibilidade de redução das taxas de juros
dos empréstimos “de forma que no
final não tenha mudanças em termos de custos para o consumidor”.
A redução de juros depende de nor-

mativos do Conselho Curador. O
presidente do conselho ponderou
que, além de incentivar a habitação
popular, é preciso priorizar também a remuneração paga aos trabalhadores. “Temos que pensar em
reembolsar o cotista e também em
habitação”, disse.
O Conselho aprovou o orçamento para 2020, com o total de R$
77,9 bilhões. Segundo Costa Pinto,
houve uma “adequação de receitas
e despesas”. Na revisão do Orçamento que já tinha sido aprovado
em dezembro, houve aumento no
orçamento para habitação popular de R$ 62 bilhões para R$ 62,5
bilhões. O orçamento para saneamento básico foi mantido em R$ 4
bilhões, para infraestrutura urbana,
segue em R$ 5 bilhões e para o FGTS-Saúde, que financia entidades
hospitalares filantrópicas, permaneceu em R$ 3,4 bilhões.

Governo vai começar a privatizar também as florestas

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,3671

O Conselho do Programa de
Parcerias e Investimentos (PPI)
do Governo Federal incluiu 22
novos projetos na lista de empreendimentos a serem concedidos
à iniciativa privada nos próximos
anos. Entre eles está a exploração de recursos de três florestas
– Humaitá, Iquiri e Castanho –
todas no Amazonas.
A lista foi aprovada nesta quarta-feira durante a 12ª Reunião do
Conselho do PPI, no Palácio do
Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A carteira do
PPI agora conta com 134 projetos
e 12 políticas, que são as prioridades na agenda de concessões da

Dólar Turismo

R$ 4,5170

Euro

R$ 4,7217

Presidência da República.
“Elas [as florestas] foram incluídas para que a gente tenha a
delegação à iniciativa privada do
manejo sustentável dessas florestas, uma agenda que vai contribuir
na conservação, para reduzir as
queimadas e permitir o controle e
investimento sustentável das florestas brasileiras”, disse a secretária do PPI, Martha Seillier, para
justificar a iniciativa.
Martha Seillier destacou que o
objetivo do governo não é arrecadatório, e sim de reduzir a exploração ilegal.
O estudo Global Futures, que
calculou o custo econômico do de-

clínio da natureza em 140 países,
da Índia ao Brasil, mostra que, se
o mundo continuar fazendo negócios da forma como sempre fez
(business as usual), os EUA sofrerão as maiores perdas do PIB
anual em termos absolutos, com
US$ 83 bilhões varridos de sua
economia por ano até 2050 – uma
quantia equivalente a todo o PIB
anual da Guatemala. Isso se deve
em grande parte aos danos esperados em suas infraestruturas costeiras e terras agrícolas, e devido ao
aumento das inundações e erosão
como resultado das perdas de defesas costeiras naturais, como recifes de coral e manguezais.

Danos ocasionados na zona
costeira serão a principal causa
dos prejuízos também à economia brasileira, que ocupa o sexto
lugar no ranking, com perdas de
US$ 14 bilhões (ou R$ 60 bilhões
no câmbio atual) ao ano até 2050.
A destruição da zona costeira irá
gerar perdas anuais de US$ 12,382
bilhões (ou R$ 53.243 no câmbio
atual), seguida por produção florestal (US$ 1,326 bi ou R$ 5.702
bilhões), polinização (US$ 1,013
bi ou R$ 4.356 bilhões), água doce
(US$ 0,69 bi ou R$ 2,967 bilhões)
e produção pesqueira (US$ 0,108
bi ou R$ 464 milhões).
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Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
IPCA-E
RJ (dez.)
SP (set.)

0,15%
1,32%

Iuan

R$ 0,6237

Ouro (gr)

R$ 224,80

Selic
Hot Money

4,25%
0,82% a.m.
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Sobre a ‘morte da esquerda’
Em artigo recentemente
publicado em El País, Vladimir Safatle afirma a morte da “esquerda populista” e
vem gerando inúmeros comentários e críticas.
O autor até acerta no que
diz respeito ao esgotamento
de certos setores da esquerda
em não atingirem as massas
que nas últimas eleições optaram pela direita, e não é
uma direita qualquer, mas
sim de corte fascista associada com um rigoroso programa neoliberal liderada por
Guedes dando prosseguimento às bases fincadas pelo
Governo Temer. O problema
do seu artigo é do seu diagnóstico quanto à esquerda
populista, pois a seu ver o
seu ciclo já está esgotado e
marcado por derrotas ao citar como exemplo o Governo Jango antes do Governo
Lula.
O seu erro principal consiste em depreciar o histórico do populismo de esquerda
no Brasil, pois representou
um grande modelo de mobilização popular nos anos
1950/60 e que teve uma forte
sobrevida durante os governos Brizola no pós 1979.
O populismo representado por Brizola, Jango,
Arraes, Julião, e da intelectualidade isebiana (especialmente Guerreiro Ramos
e Vieira Pinto) expressou o
nacionalismo revolucionário
anti-imperialista que marcou
as lutas de libertação nacional do chamado Terceiro
Mundo. É o que Laclau define o populismo de esquerda
enquanto uma ideologia nacionalista revolucionária que
expressa a contradição Povo
X Bloco no Poder.
Safatle reproduz em seu
artigo para atingir o lulismo
o mesmo preconceito da já
datada (e equivocada) perspectiva uspiana que predominou na seara acadêmica
entre os anos 1960-1980, e
não se limitando à própria
USP, mas que atravessou a
cidade de São Paulo e sendo
reproduzida em diversos espaços acadêmicos.
Essa leitura de fundo funcionalista pautada na mobilização do campo à cidade,
onde teria se formado uma
nova classe operária sem
consciência revolucionária e
de classe, e diluída nas lide-

ranças carismáticas e subalternas ao Estado.
Isso ficou expresso nas teses defendidas por Weffort,
Ianni, FHC, Marilena Chauí,
Maria Sylvia Carvalho Franco etc. Essas análises eram
completamente equivocadas e reducionistas, já que
colocavam na mesma cesta
Ademar de Barros, Jânio
Quadros conjuntamente a
nomes como Brizola, Arraes
e Julião. Não separavam o
populismo de direita do de
esquerda.
Chega a ser risível de tão
absurdo associar Brizola e
suas políticas contra o latifúndio e de encampações de
empresas estrangeiras em
seu governo no RS (na década de 1980 encampou, no
RJ, as empresas de ônibus
da família Barata, que foram devidamente devolvidas
num dos primeiros atos do
Governo Moreira Franco) ao
lado de Ademar de Barros.
O nacionalismo popular
foi sempre uma ideologia de
mobilização e de efetivação
de uma consciência crítica
e de engajamento. Chega a
ser paradoxal Safatle citar o
exemplo positivo da Argentina diante o julgamento da
junta militar.
Ora, distintamente do Brasil, onde o populismo de esquerda foi varrido pelo meio
acadêmico uspiano (digo sobre a USP pregressa já que a
mesma como outros centros
acadêmicos paulistas e fora
de São Paulo há atualmente
uma maior diversificação, e
mesmo recuperação desse
legado político e teórico), e
pelas organizações partidárias pós 1979, a exemplo do
PT e da esquerda do PMDB
(que posteriormente vai se
tornar PSDB).
Diferentemente do Brasil,
a Argentina não anulou o populismo de esquerda do peronismo (tendo como referência máxima John William
Cooke) e por isso mesmo
teve e ainda tem base de mobilização reativa ao projeto
neoliberal e do fim dos direitos sociais. O mesmo pode
ser dito do chavismo na Venezuela.
Ao reproduzir a crítica
uspiana ao PCB na defesa
deste ao Governo Jango e a
suas reformas de base (que
eram bem mais radicais se

comparadas ao projeto implementado pelos governos
Lula e Dilma) se equivoca
historicamente ao citar Marighella. A posição crítica de
Marighella só veio depois de
1964.
A única organização comunista que defendia a derrubada do governo Jango
era o PCdoB, que posteriormente, em agosto de 1964,
fez autocrítica dessa posição
equivocada no documento
“O golpe de 1964 e seus ensinamentos”.
E mesmo Marighella nos
tempos de ALN não descartava a aliança com a burguesia nacional na derrubada da
ditadura e na retomada de
um projeto nacional popular.
As únicas organizações que
defendiam a revolução de
caráter socialista eram a Polop e o MR-8, enquanto as
demais (incluindo o PCdoB)
se posicionaram em defesa
da etapa nacional popular.
Mas, de fato, há certas
esquerdas que mataram o
projeto da “esquerda tradicional” e vêm solapando a
formação de um programa

Se parte da
esquerda
insistir em lutas
fragmentadas,
direita cooptará
setores populares
nacional popular para o confronto do projeto neofascista e neoliberal em curso no
Brasil.
Primeiramente é a chamada “esquerda identitária”,
que se limita às conquistas
dos direitos civis, mas sem
nenhum projeto de confronto direto ao projeto neoliberal e ao modo de produção
capitalista. Esses grupos,
fartamente financiados nos
últimos 30 anos pela Fundação Ford, escolheram como
alvo crítico principal o marxismo e eivados de um discurso fortemente anticomunista. O problema para esses
grupos não é o capitalismo
em si, mas o “capitalismo
branco” ou o “capitalismo
patriarcal”, como se a solu-

Alain Taillard e o Carnaval carioca

O belga Alain Taillard é
mais carioca do que muitos
que aqui nasceram. Trata-se
de um verdadeiro apaixonado pela Rio de Janeiro e
por seu Carnaval. Nascido
em Hervé, foi desde pequeno educado por seus pais ao
som da música, começando pelas famosas Calvacades, que sempre fizeram de
sua cidade natal um grande
evento.
Em 1992, após passar pelos carnavais de Nice e Veneza, ele chega ao Rio, como
um mero espectador e se

inteira de sua organização.
Em 2011, conhece o famoso
destaque Nabil Samir Habib,

Trabalho movido
pelo amor
incontido que
tem pela Cidade
Maravilhosa
que o incentiva e o integra
aos desfiles da Passarela do

Samba. Primeiro, como figurante, e em 2008 se torna
destaque, usando lindas fantasias que fazem parte de seu
acervo pessoal até hoje.
O conjunto de fantasias
deu origem então a um trabalho, da maior importância
para o Rio e a divulgação do
Carnaval, com inúmeras exposições na Europa sobre o
Carnaval carioca, com ênfase na Bélgica.
É um trabalho que este
apaixonado faz sem nunca
ter pedido nenhum apoio financeiro ao Rio e ao Brasil.

ção fosse um “capitalismo
preto” ou um “capitalismo
matriarcal”.
A defesa dos grupos marginalizados (e a defesa de
suas identidades) pelo capitalismo e de sua verdadeira
inserção social, econômica e
política só poderá se efetivar
por meio da articulação com
os demais grupos opostos à
política neofascista e neoliberal implantada pelo Governo Bolsonaro num projeto comum.
No mais é continuar lutando contra moinhos de
vento à lá Don Quixote,
sem efeito algum. Por isso,
os movimentos feministas,
movimentos negros e movimentos LGBT+ precisam
abrir cada vez mais diálogos
e pautas em comum para a
construção de um projeto
nacional antineofascista e
antineoliberal com os chamados movimentos da dita
“esquerda tradicional”.
Em segundo, a esquerda vinculada à tradição da
Quarta Internacional tem
mostrado uma agonia e
descenso na última década.
Isso ficou explícito diante a
sua reação a um evento sobre Stalin na USP, gerando
manifestações contrárias e
mesmo censura.
O seu mal estar diante do
crescimento de uma nova
geração de militantes que
têm como referência o legado da Terceira Internacional
nas figuras de Stalin e de
Mao Zedong deve-se a seus
próprios erros ao longo das
últimas décadas.
Sou de uma geração de
militantes que se constituiu
em grande adversidade a
esse legado, que optaram
pelas teses trotskistas como
também autonomistas e social-democratas. Defender a
herança das conquistas soviética e chinesa era a própria
heresia.
Contudo, qual foi o resultado dessa perspectiva? Um
somatório de erros e de derrotas do campo progressista
e da vitória do que há mais
de reacionário. A “grande
vitória” da Quarta Internacional, que foi a derrubada
do regime socialista polonês
liderada pelo “camarada”
Lech Walesa por meio do
Solidariedade, resultou num
enorme retrocesso político

na Polônia ao impor o modelo neoliberal, construindo
uma política de caráter xenófobo e ultraconservadora.
Walesa já deixou bem explícita a sua posição racista
e homofóbica em seus discursos. O mesmo diante o
apoio à derrubada do regime
de Kadafi pela Otan e por
mercenários, no que resultou
no fim da própria Líbia, com
direito ao retorno da escravidão (que inexistia nos tempos do Governo Kadafi, sem
falar no fim da liberdade
religiosa e dos direitos das
mulheres).
Como se não bastasse
isso, tivemos o remake desse
apoio à Otan na derrubada
do governo sírio, como também à ultradireita ucraniana,
ao movimento reacionário
de Hong Kong (com direito a desfile da bandeira dos
EUA) contra o governo chinês, e da oposição conservadora venezuelana ao chavismo. Em defesa das massas?
Não, na prática foi e tem
sido a defesa do que há de
pior no cenário político.
O mesmo pode ser dito no
“Fora Todos” que defendia a
derrubada do Governo Dilma – que, a despeito de seus
limites, não pode ser comparado nem de longe ao que se
seguiu a partir de 2016 em
nossa formação social.
Certamente nem todas as
organizações trotskistas têm
compactuado com esse desastre, a exemplo do PCO
e de alguns militantes, mas
a maioria infelizmente está
distante de um Jorge Abelardo Ramos. Por isso, essa
nova geração emergente
afinada com legado da Terceira Internacional e de
seus acertos (obviamente
também houve erros, mas
quem não errou? Trotsky
mesmo nunca foi exemplo
de flexibilidade haja vista
as críticas de Lenin a seu
centralismo diante os sindicatos, sem falar na absurda
tese da “Revolução Permanente” como se as diferentes formações sociais não
tivessem contradições específicas e temporalidades
distintas em suas estruturas) como a construção da
URSS e de seu papel decisivo no confronto ao fascismo, como também do legado
de Mao na China e nos mo-

vimentos de libertação nacional dos países coloniais
e semicoloniais têm sido a
referência por parte dessa juventude emergente.
Se identificam com a vitória e com as conquistas obtidas no campo socialista, e
não com o fracasso e com a
associação aos movimentos
conservadores e reacionários
que se fazem presentes em
diversas formações sociais,
especialmente no Leste Europeu de hoje.
É essa esquerda com a
qual Safatle deveria mirar
a sua crítica, e não com a
esquerda que se pautou na
constituição de movimentos
que abranjam amplos setores
da sociedade em suas múltiplas diversidades. A falha
do PT foi a sua acomodação
desde que ocupou os aparelhos de Estado, se afastando
da mobilização popular, na
contramão do exemplo venezuelano, e mesmo em relação à esquerda nacionalista pré 1964, lembrando que
a iniciativa de não reagir e
de usar os aparatos militares
para neutralizar o golpe foi a
de Jango e não a de Brizola.
E se parte da esquerda
mantiver essa posição de insistir cada vez mais em suas
lutas fragmentadas, isso resultará cada vez mais na cooptação de setores populares
pela direita (em suas diversas correntes que abrangem
desde os neopentecostais até
“patrioteiros” neofascistas
pró Bolsonaro e pró Trump,
sem falar nos milicianos que
expandem o seu poder territorial).
Se queremos aprender
com los hermanos argentinos
em sua resistência ao projeto
da direita para o continente,
temos sim de recuperar esse
legado para a formação de
um projeto comum visando
a recuperação do desenvolvimento nacional e dos direitos perdidos numa frente
que comporte uma ampla
pauta que se faça presente
tanto nas redes sociais como
nas ruas. Mas para isso o
diagnóstico do fracasso tem
de ser preciso, o que infelizmente não se fez presente no
texto de Safatle.

É um presente que o amor
incontido que tem pela Cidade Maravilhosa nos foi oferecido gratuitamente.
Através do cônsul-geral da Bélgica no Rio de
Janeiro, o Sr. Jean Paul
Charlier, que também tem
demonstrado um grande
apreço pela cidade onde
representa seu país, tomei
conhecimento da importante trajetória de Alain
e sua próxima exposição,
em Benoleil, num dos mais
bonitos castelos europeus,
conhecido também como a

Versalhes belga, onde residem os príncipes de Ligne,
cuja princesa é a brasileira
Eleonore Orleans de Bragança, nome de solteira, a
“Princesse du Brésil”.
Assim, resolvemos aproveitar uma nova passagem
de Alain, no Rio, para desfilar, no próximo final de
semana, para lhe outorgar o
título de Embaixador de Turismo do Rio. Ele, doravante, será mais um abnegado a
continuar contribuindo com
o seu maior sonho, encantar
multidões no Sambódromo,

com a humildade que é peculiar aos grandes artistas.
Alain Taillard, nossos
eternos agradecimentos e
sobretudo honra por ter em
você um representante oficial de nosso Turismo no
exterior.
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General joga povo contra o Congresso
Augusto Heleno
vê ‘chantagem’
nas negociações
sobre os vetos
da LDO

Falta trabalhador
qualificado; cadê o Senai?

A destruição da indústria brasileira não impede que
o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, cole em Bolsonaro e
Paulo Guedes. A falta de coerência ocorre em outros casos. As entidades empresariais sempre reclamam da falta
de formação do trabalhador e colocam a educação como
principal problema a ser resolvido no país. Mas apoiam
a redução de verbas para o setor. Em novembro de 2019,
Skaf aplaudiu a proposta de desfiguração da Constituição
(PEC) que desvincula as despesas dos orçamentos públicos. Traduzindo: retira verbas da educação e da saúde.
Pesquisa da CNI divulgada esta semana mostra que
as indústrias reclamam da escassez de trabalhadores
qualificados; 85% delas realizam treinamentos dentro
da própria empresa. A formação técnica da mão de obra
é um dos objetivos, senão o principal, do Senai. Que é
comandado pelo CNI e, nos estados, pelas federações,
como a Fiesp. Faltou autocrítica?
Falta coerência também nos ataques aos governos petistas. Dados mostram que o percentual de estudantes do
ensino médio matriculados em cursos profissionalizantes
ultrapassa 40% na Alemanha, na Dinamarca, na França e
em Portugal e atinge cerca de 70% na Áustria e na Finlândia. No Brasil, apenas 9,7%.
Em 12 anos de governos de Lula e Dilma, foram criadas 282 escolas técnicas federais, três vezes mais do que
foi construído em quase um século. No Governo Bolsonaro, nenhuma.

Colesterol alto
O risco de doenças cardíacas é um dos destaques da
campanha em prol da saúde da mulher que a Med-Rio
lançou neste ano. O motivo para a campanha é alertar
que 50% das mulheres que realizam check-up na clínica
– especializada, desde 1990, em medicina preventiva e
que já realizou mais de 150 mil exames – têm apresentado altos níveis de colesterol, que é um fator de risco
para AVC e infarto. Atualmente, essas doenças matam ou
incapacitam as mulheres duas vezes mais do que todos
os cânceres femininos, destaca o diretor médico da MedRio, Gilberto Ururahy.

Preferência pela PEC 110
Entre as duas principais propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso, a PEC 110/2019 reúne
medidas mais consistentes, avaliam a gerente de consultoria tributária da Roit Consultoria e Contabilidade,
Caroline de Souza, e a advogada Lilian Ribeiro, sócia da
LRibeiro Advogados. A PEC 110 possui vantagens em
relação à 45/2019, afirmam.
Uma diferença é que a 110 substitui nove tributos, enquanto a outra PEC prevê a substituição de apenas cinco.
Nesse sentido, sublinha Caroline de Souza, a PEC 110
faz uma simplificação tributária mais ampla.
A gerente de consultoria acrescenta outra diferença:
contempla a possibilidade de incentivos fiscais a alguns
setores produtivos e atividades econômicas específicas.
Na PEC 45 não há previsão nesse sentido.
Para a advogada, outra vantagem é que proporciona
maior segurança jurídica, ao não eliminar benefícios anteriormente implantados. “A PEC 110 também dá maior
autonomia para estados e municípios”, acrescenta Lilian
Ribeiro.

Rei do lixo
Quem tem um pouco mais de idade se lembra do
banqueiro Michael Milken, considerado o “rei das junk
bonds” no final dos anos 1970 e início dos 80. Foi condenado por extorsão e manipulação fraudulenta do mercado. Pois acabou de ser indultado pelo presidente dos
EUA, Donald Trump, junto a três milionários condenados por corrupção.

Alto risco
A estratégia dos Bolsonaro em relação à morte do miliciano Adriano da Nóbrega é de alto risco. O presidente
o chamou de capitão e disse que foi um herói. Acusa a
PM da Bahia de tê-lo executado. O problema é que, se a
polícia fizer seu trabalho e descobrir as ligações do miliciano, a família Bolsonaro ficará não só exposta, mas
vulnerável.

TTT
Título da Folha explicita a relação da grande mídia
com o governo: “No primeiro ano de Bolsonaro, educação, saúde e social pioram, criminalidade recua e economia vê equilíbrio”. Os jornalões toleram os malucos,
temem os milicos e torcem pelos malacos.

Rápidas
O FGV Ibre realiza o I Seminário de Análise Conjuntural do ano logo após a divulgação do PIB de 2019 pelo
IBGE. O evento será em 9 de março, entre 16h e 18h.
Mais informações em portalibre.fgv.br *** O Caxias
Shopping receberá no último sábado de fevereiro o projeto “Ponto de Leitura” do Sesc RJ *** O Supermercados
Mundial, tradicional rede carioca, espera um incremento
de cerca de 10% na venda de bebidas neste Carnaval,
comparado ao ano passado.

O general-ministro do
Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, defendeu nesta
quarta-feira que o presidente
Jair Bolsonaro “convoque o
povo às ruas” para afrontar
o Congresso por causa do
acordo que permite que os
parlamentares controlem diretamente parte do orçamento. Para Heleno, o acordo é

fruto de uma “chantagem”
e o fato não deve ser aceito
pelo governo.
Também entende que o
acordo feito pelo também
general e ministro da Secretaria de Governo, Eduardo
Ramos, que permite que os
parlamentares
controlem
parte do orçamento impositivo, é fruto de uma “chantagem” do Congresso e que o
fato não deve ser aceito pelo
governo. Mais cedo, em um
áudio vazado durante a cerimônia de hasteamento da
bandeira no Palácio da Alvorada, Heleno afirmou que
“não podemos aceitar esses
caras (Congresso) chantagearem a gente o tempo todo.
Fo...-se”.
O temor do Planalto e
seus aliados é que o protago-

nismo do Congresso acabe
fazendo com que Bolsonaro
governe por meio de um sistema parlamentarista, o que
tornaria a gestão “acuada”
frente às pressões parlamentares.
‘Radical ideológico’
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), reagiu à
declaração do general com
respeito �as negociações sobre os vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parlamentares ainda analisarão as
propostas da LDO. Segundo
Maia, a postura do ministro
é “triste” e ele se comporta como um adolescente ao
agredir o Parlamento.
“Geralmente, na vida,

quando a gente vai ficando
mais velho, a gente vai ganhando equilíbrio, experiência e paciência. O ministro,
pelo jeito, está ficando mais
velho e está falando como
um jovem, um estudante no
auge da sua juventude”, disse o parlamentar, que teve
encontro com o ministro do
Supremo Tribunal Federal,
Dias Toffoli.
“É uma pena que o ministro (Heleno) com tantos
títulos tenha se transformado num radical ideológico
contra a democracia, contra
o Parlamento. Muito triste.
Não vi por parte dele nenhum tipo de ataque quando
a gente estava votando o aumento do salário dele como
militar da reserva”, acrescentou.

Senador Cid Gomes é baleado em Sobral
O senador Cid Gomes
(PDT-CE) foi baleado no
peito ao tentar furar o bloqueio de PMs em protesto
nesta quarta-feira em Sobral,
Ceará. Ele pilotava uma retroescavadeira quando foi
atingido pelas balas. A assessora do senador informou
que ele foi encaminhado ao
Hospital do Coração de Sobral.
O senador organizava um
ato contra uma parcela dos
policiais que tenta impedir
o trabalho da Polícia Militar, que chegaram a esvaziar
pneus de viaturas, impedindo a atuação da polícia nas
ruas.
Apesar de informações
do movimento de policiais

militares apontarem que as
balas que atingiram o senador eram de borracha, a
assessoria de imprensa da
Prefeitura de Sobral confirma que a munição era real,
calibre .40.
“O senador Cid Gomes
foi baleado por uma arma de
fogo na tarde desta quartafeira (19), em Sobral. Neste
momento, o senador passa
por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e
será transferido para a Santa
Casa de Misericórdia de Sobral. Mais informações em
instantes”, disse o perfil de
Cid Gomes no Twitter.
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se manifestou
sobre a confusão com poli-

ciais militares nesta tarde em
Sobral, onde o senador Cid
Gomes foi baleado. “Meu
irmao Cid Gomes foi vitima
de dois tiros de arma de fogo
por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade. Até aqui as informações
médicas são de que as balas
não atingiram órgãos vitais
apesar de terem mirado seu
peito esquerdo”, disse Ciro
pelo Twitter.
Segundo o ex-ministro,
novos exames estão sendo
feitos mas ele adiantou que
Cid não corre risco de morte. “Espero serenamente,
embora cheio de revolta, que
as autoridades responsáveis
apresentem prontamente os

marginais que tentaram este
homicídio bárbaro às penas
da lei”, afirmou.
Mais tarde, o ex-ministro
Ciro Gomes reagiu a crítica
do deputado Eduardo Bolsonaro, que chamou se “insensata” a tentativa de Cid Gomes de invadir um batalhão
da PM, sendo baleado com
dois tiros. Ciro chamou o
clã Bolsonaro de “canalhas”
que permitiram o avanço das
milícias no Rio de Janeiro.
“Deputado
#eduardoBolsonaro, será necessário que
nos matem mesmo antes de
permitirmos que milícias
controlem o Estado do Ceará
como os canalhas de sua familia fizeram com o Rio de
Janeiro”, disse Ciro.

Lula nega favorecimento a montadoras em MP
O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva negou
nesta quarta-feira que tenha
favorecido e recebido vantagens indevidas na edição de
medidas provisórias durante
seu governo. Ele prestou depoimento na condição de réu
na ação penal sobre supostas
vantagens concedidas a empresas automobilísticas, por
meio da Medida Provisória
n° 471, editada em 2009. Os
fatos foram investigados na

Operação Zelotes, da Polícia
Federal (PF).
No depoimento ao juiz
Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal, em
Brasília, que durou cerca de
uma hora, Lula disse que
durante seu governo recebeu representantes oficiais
do setor automobilístico,
mas a tramitação se dava no
Congresso. Segundo ele, o
objetivo da MP era desenvolver o Nordeste e levar

fábricas para a região. “Não
discutia medidas provisórias com o setor automobilístico. Era discutido com
os ministros. Quando a MP
chega, chega para o presidente assinar. É o papel do
presidente”, disse.
O ex-presidente também
negou relação pessoal com
o empresário Mauro Marcondes, um dos réus na ação
penal. Segundo o MPF, as
supostas vantagens teriam

sido acertadas em reuniões
com o empresário. “Nunca
atendi sozinho Mauro Marcondes enquanto presidente
da República para tratar da
MP 471 no Palácio do Planalto”, afirmou. Após o depoimento de todos os seis
réus, o processo ficará concluso para sentença, quando
Lula e os demais investigados deverão ser condenados
ou absolvidos. Não há data
para a decisão.

PIB pode crescer
menos que o esperado

teção. Tudo isso pode afetar
a velocidade de crescimento
do PIB no país. Guto Ferreira, analista político-econômico da Solomon’s Brain, foi
o primeiro a afirmar abertamente que o crescimento não
deve ultrapassar os 2,1%.

fevereiro. Mesmo assim, o
indicador está 10 pontos acima da média histórica e é 0,3
ponto maior do que o registrado em fevereiro de 2019,
informa a pesquisa divulgada hoje, pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
Os indicadores variam de
zero a 100 pontos. Quando
estão acima de 50 pontos
mostram que os empresários
estão confiantes.

pôs nesta quarta-feira a criação de um mercado único
de dados pessoais na União
Europeia (UE) que vai permitir, por exemplo, o compartilhamento de informações na área da saúde, mas
que dependerá sempre do
aval dos cidadãos. O tema é
uma estratégia para “moldar
o futuro digital da Europa”,
ati=ualmente adotada pelo
colégio de comissários europeus, que se reuniu em Bruxelas, para tratar de medidas
relacionadas com dados pessoais, inteligência artificial e
cibersegurança.

Ainda no início desse ano,
a previsão do Produto Interno Bruto era de 2,40%. A
expectativa caiu em 0,10%.
A queda da previsão está relacionada ao coronavírus e
à negociação entre EUA e
China, que pode prejudicar
parte das exportações brasileiras. Além disso, o fato do
Presidente dos EUA, Donald
Trump tirar o Brasil da lista
de países emergentes, ou seja,
certos setores da economia
brasileira devem perder pro-

Confiança da
indústria cai
Depois de três altas consecutivas, o Índice de Confiança do Empresário Industrial
(Icei) caiu 0,5 ponto percentual em relação a janeiro
e ficou em 64,8 pontos em

CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CABERJ
CNPJ: 42.182.170/0001-84 - ANS nº 32.436-1
Assembleia Geral Ordinária Prestação de Contas Exercício 2019.
Convocação. O Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência à Saúde CABERJ, em conformidade com o inciso V do artigo 27 do seu Estatuto em vigor,
convoca seus associados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 29 de abril de 2020 na sede da CABERJ, situada na rua do Ouvidor, 91,
7º andar - Centro – Rio de Janeiro - RJ, às 10 horas, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: Apuração dos votos dos associados referentes à prestação
de contas do exercício social findo em 31.12.2019. O processo de consulta,
obedecendo ao que estabelece o artigo 26 do Estatuto, será realizado por via
postal através de Caixa Postal específica disponibilizada na Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT.
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2020.
Fredemar de Andrade - Presidente do Conselho Deliberativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°01.2020
OBJETO: Pregão Presencial visa à contratação pessoa de jurídica de
direito privado para gestão compartilhada, operacionalização, execução
dos serviços de saúde do Hospital Maternidade do Município de Queimados e implantação de 03 Polos de Referência de Materno Infantil, conforme descrição e especificação do Termo de Referência - Anexo I e demais
anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0152/2020 RETIRADA DO
EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de
Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira,1170 – Vila
Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 horas, mediante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo contendo o CNPJ
da Empresa. DATA / HORA: 04/03/2020 às 10:00 horas.
Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro

UE: mercado
único de dados
A Comissão Europeia pro-
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Carnaval deve aquecer vendas
de parte do comércio de SP

Colecionismo,
arte e antiguidades
O leiloeiro Bruce Angeiras vai vender diversos objetos que podem ser alvo de colecionadores, pesquisadores
e investidores – além dos clientes que gostam de mudar
sua decoração. Será nesta quinta e sexta-feira (20 e 21) às
14h30 na Rua Frei Caneca, 137, Centro (RJ). O catálogo
com fotos e detalhes das peças está no website que compartilha com o leiloeiro Mozart Melo, mozartleiloeiro.com.
br, e no próprio local do pregão. São mais de cinquenta
itens específicos de interesse de aficcionados em objetos
curiosos, como uma balancinha de precisão, antigos rádios
Philips, adagas, espadas, revólveres, militaria, brinquedos,
canivetes, canetas, miniaturas, relógios e mais.

Colecionismo em conta
Quem pensa em iniciar uma coleção pode ter dúvidas
quanto aos gastos envolvidos e buscar pesquisar os leilões que vendem peças de todo tipo de artigos, objetos do
foco de muitos colecionadores – vários leiloeiros cariocas
têm experiência neste mercado. O leiloeiro Marcio Pinho
Pereira está apregoando lotes de colecionismo nesta quinta, sexta e sábado (20, 21 e 22) às 13h40. A exposição
somente no primeiro dia do leilão (20) das 10h às 12h,
na estrada dos Teixeiras, 1.102, Taquara (RJ). Fotos e informações no website do leiloeiro (marciopinho.com.br)

Artes, antiguidades e curiosidades
O pregão somente online do leiloeiro David Levy terá
exposição somente com hora marcada. O fechamento dos
lotes será quinta e sexta-feira (20 e 21) às 19h na Rua
Barão do Bom Retiro, 341, 3º andar, Engenho Novo (RJ).
As peças já estão online com descrição no website levyleiloeiro.com.br, como os outros leilões.
David Levy, também, tem um pregão com preços reduzidos, onde venderá online várias curiosidades e colecionismo, na quinta-feira (27) às 19h. A exposição, com pré
agendamento, ainda nesta quinta e sexta-feira (20 e 21),
das 10h às 17h na Estrada dos Bandeirantes, 13.620 Vargem Pequena (RJ). Lembrando que as peças de prata não
estarão na exposição, por questão de segurança. O escritório do leiloeiro tem uma equipe preparada para orientar
os clientes na Rua Ministro Viveiros de Castro, 72, loja A,
Copacabana (RJ).

Antigos cartões postais brasileiros
Um pregão com antigos cartões postais brasileiros está
nas mãos do leiloeiro Alberto Cristiano Ramos Lopes da
Silva, que abre a exposição com agendamento prévio, na
quarta-feira (26) das 12h às 14h e o leilão na quinta e
sexta-feira (27 e 28) às 13h30h, de forma online.
Continuando com objetos colecionáveis, os livros e antiguidades estão no outro pregão de Alberto Lopes, que
acontecerá n sábado (29) às 15h e exposição na sexta-feira (28) das 10h às 14h com agendamento na Rua Adolfo
Bergamine, 46, Engenho de Dentro (RJ). Detalhes com
fotos dos leilões marcados estão no website albertolopesleiloeiro.com.br e no escritório do leiloeiro à Estrada Coronel Pedro correia, 740, sala 515, Jacarepaguá (RJ).

O Carnaval de São Paulo deve aquecer as vendas
de apenas parte dos estabelecimentos comerciais. De
acordo com levantamento
feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel), os pontos localizados na rota dos blocos
Carnavalescos podem registrar queda de até 50% no
faturamento. A avaliação é a
mesma do ano passado.
Entretanto, para os estabelecimentos que ficam mais
longe das aglomerações de
pessoas, a expectativa é de
aumento de 10% a 20% de
ganhos. Segundo a Abrasel,
o resultado positivo está relacionado à vinda de turistas
para a capital. Em 2019, a
alta esperada para esses casos era menor, de 8% a 10%.
Em nota, a Abrasel explica que a grande diferença na
margem de lucro observada
entre empresários do ramo
deve-se ao fato de que o
acesso a vários locais é limitado durante o período, com
a interdição de ruas. Com
isso, ressalta, alguns deles
ficam em desvantagem.

Na percepção dos comerciantes consultados pela entidade, a concorrência com
os vendedores ambulantes
é outro fator que pode levar
a prejuízo nos negócios. Na
pesquisa, também são citadas circunstâncias como a
preferência dos foliões por
comprar produtos em supermercados, em vez de adquirilos em bares e restaurantes, e
a ausência de uma clientela
já consolidada, que acaba
viajando para outras cidades
e deixando de consumir nos
cinco dias de feriado.
No comunicado distribuído à imprensa, a Abrasel
destaca que diversos empresários ouvidos para o
levantamento reivindicaram
à prefeitura mais segurança pública e investimento.
A entidade pede que as autoridades revisem os critérios para definir o roteiro
dos blocos, de maneira que
haja menos bloqueios nas
ruas e “rápidas lavagens e
varrições”, além de incentivos para atrair turistas para
espaços gastronômicos da
capital.

Para o presidente da
Abrasel São Paulo, Percival Maricato, a variação no
índice mais otimista explica-se pelo porte da edição
deste ano do Carnaval. Em
número recorde de participações, 865 blocos e cordões somarão 960 desfiles,
que foram iniciados no último dia 15 e se encerram em
1º de março.
“Está crescendo porque o
Carnaval de São Paulo está
crescendo. É um fenômeno
que tem causas específicas, a animação dos blocos.
Pode ter algo associado ao
cenário econômico do país,
mas o principal é um evento
específico, que está se animando”, afirmou Maricato à
Agência Brasil.
A Prefeitura de São Paulo
estima que, este ano, o lucro
gerado ao longo do Carnaval ultrapasse o registrado
em 2019. No ano passado, a
festa movimentou R$ 2,1 bilhões somente com as atividades de rua. As comemorações feitas no Sambódromo
deram retorno adicional de
R$ 220 milhões.

Projeção da Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), divulgada no último
dia 3, mostra que a capital
paulista deve ter crescimento de 5,4% nas receitas produzidas no Carnaval, atingindo R$ 1,94 bilhão.
Na previsão da CNC, 18,2
mil vagas de empregos serão
oferecidas no Carnaval, em
todo o país, pelo segmento
de serviços de alimentação.
O volume corresponde a cerca de 71% do total de postos
de trabalho abertos na data.
Em outra pesquisa da
CNC, o comércio varejista
deve ter um prejuízo de R$
19,6 bilhões em 2020 com
os nove nacionais, sendo
seis prolongados.
O levantamento apontou
que em 2019, o comércio
varejista e atacadista tiveram um prejuízo de R$ 17,4
bilhões com os feriados nacionais. A CNC estima que
haja uma queda de 8,4% na
lucratividade do comércio
a cada feriado. Na pesquisa
não estão incluídos os feriados estaduais e municipais.

Brink’s fica proibida
de realizar novas
aquisições por três anos

Marco regulatório do
saneamento deve ser
votado após a folia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, nesta
quarta-feira, a aquisição da
Tecnoguarda pela Brink’s.
A operação foi condicionada à celebração de Acordo
em Controle de Concentração (ACC) que determina
à Brink’s, entre outras obrigações, não comprar outras
empresas que ofertem serviços de transporte de valores
no Brasil pelos próximos três
anos. Além disso, pelos dois
anos seguintes, quaisquer
novas aquisições deverão ser
comunicadas ao Cade.
De acordo com o voto do
conselheiro relator, Mauricio
Oscar Bandeira Maia, o ato
de concentração gera preocupações concorrenciais,
principalmente no estado
do Mato Grosso, no qual a
Brink’s já possui expressiva atuação no mercado de
transporte de valores. Para
diminuir o risco de dano à
concorrência, foi estipulado
prazo maior, de cinco anos,

O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEMAP), disse hoje que trabalha
com a previsão de votar o
marco regulatório do saneamento logo após o Carnaval.
Aprovado pela Câmara dos
Deputados, o marco regulatório do saneamento está
iniciando a tramitação no
Senado Federal. A expectativa de Alcolumbre é de que a
Casa chegue, em breve, a um
entendimento.
“Acredito que, após o
Carnaval, já tenhamos construído esse entendimento
para votarmos rapidamente
no Senado”, disse Alcolumbre.
No último dia 6, em nota,
a Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) havia dito que
não aceitava “a tentativa de
transferir para o setor produtivo a responsabilidade
pela degradação da qualidade das águas do Rio Guandu, resultado da falta de implementação das políticas
de saneamento na região.
Há décadas, o baixo volume de investimentos em sa-

para que a empresa possa
realizar novas aquisições no
estado.
Segundo Bandeira Maia,
os compromissos assumidos pela Brink’s se mostram
proporcionais e suficientes
para mitigar os impactos
identificados, que são reflexos também do movimento
de aquisições no mercado de
transporte e custódia de valores em âmbito nacional.
“O remédio comportamental está em linha com a
jurisprudência recente deste
Tribunal e se revela proporcional, uma vez que foi negociado diretamente com as
requerentes; suficiente, por
tratar da dinâmica competitiva em âmbito nacional; e efetivo, por ser vigente de forma
imediata para sanar a preocupação identificada. Além disso, o ACC prevê também um
prazo mais dilatado de nãoaquisição no Mato Grosso,
estado cujos índices de concentração se mostraram mais
expressivos”, avaliou.

neamento vem sendo fator
chave para que a qualidade
da água da maioria dos corpos hídricos do estado do
Rio tenha atingido os alarmantes índices atuais. Esse
contexto reforça a urgência da aprovação do Marco
Legal do Saneamento - PL
3.261/19, que facilitará o
aporte de recursos privados
no segmento.”
Ainda segundo a entidade, “é consenso, inclusive
no meio acadêmico, que a
maior contribuição para a
degradação de rios e lagos
é de origem urbana, através
do lançamento de esgoto
sanitário sem o tratamento
adequado. Conforme dados do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento do Governo Federal,
apenas 44% da população
do estado do Rio é atendida
por rede de esgoto sanitário, e somente 28% do que
é coletado recebe tratamento adequado. Esses números
alarmantes comprovam que
o lançamento in natura de
esgoto acontece, ainda hoje,
em volumes elevados.
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EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL SIMULTÂNEO E
INTIMAÇÃO O Exmº. Sr. Dr. RICARDO CYFER, MMº Juiz de
Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ, no uso de
suas atribuições legais e na forma da Lei, nos termos do Art. 881, §
1º, c/c Art. 887, § 6º, ambos do CPC, FAZ SABER, a todos quantos
virem ou tiverem conhecimento do presente EDITAL, com o
prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Extinção
de Condomínio ajuizada por JOAO RICARDO DE CASTRO
SALDANHA E LUDMILA RAMOS XIMENES SALDANHA em
face de PATRICIA LOPES, processo eletrônico nº 044686443.2011.8.19.0001, especialmente às partes, através de seus
advogados, a saber: Pela parte autora – Dra. Rebeca Vieira Barros
de Oliveira – OAB/RJ 137.462 e Dra. Daisy Maria Vieira e Silva
– OAB/RJ 136.675; Pela parte ré - Dr. Ricardo Fausto Becker –
OAB/RJ 001.388; eventuais locatários; ocupantes e/ou credores,
que no dia 03 DE MARÇO DE 2020, a partir das 15h:00min, no
escritório da leiloeira designada, sito na Travessa do Paço,
23, gr. 1211, Centro/RJ, e, simultaneamente, através do site
de leilões online: www.brameleiloes.com.br, pela Leiloeira
Oficial MARIA TERESA DIAS BRAME, devidamente matriculada
na JUCERJA sob o nº 31, ou seu Preposto, Sr. Luis Cerino de
Almeida, será apregoado e vendido em 1º Leilão Simultâneo,
a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação de
index nº 608 (em 21/11/2019), o imóvel, objeto da lide, ficando
designado, desde já, caso não haja interessado no 1º Leilão, o
dia 09 DE MARÇO DE 2020, no mesmo horário e locais, para
realização do 2º Leilão Simultâneo, ocasião em que o bem
será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação atualizada (Art.
891, § único, do NCPC). DESCRIÇÃO DO BEM: Apartamento
nº 801, do edifício situado na RUA URUGUAI, Nº 523, com a
fração ideal de 113/1736 do respectivo terreno, registrado no
11º RGI/RJ, sob a matrícula nº 87.441, e inscrito na Prefeitura
sob o FRE nº 0262180-3, cuja avaliação atualizada importa em
R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais). Conforme
prevê o Art. 887, §§ 1º e 2º do CPC, o Edital de Leilão encontra-se
disponibilizado no site de leilões online: www.brameleiloes.com.
br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro www.
sindicatodosleiloeirosrj.com.br. Demais informações poderão ser
obtidas com a equipe da leiloeira pelo tel.: (21) 2533-2400. Eu,
Fabiane Paes Landim de Oliveira - Mat. 01-22019 – Responsável
pelo Expediente, o fiz digitar e subscrevo por ordem da M.Mº. Dr.
RICARDO CYFER – Juiz de Direito.

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF Nº 33.374.984/0001-20
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na
forma do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua
disposição, na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana
nº 327, nesta cidade, para obtenção de cópias, os documentos da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Rio
de Janeiro, 19 de fevereiro de 2020. A Diretoria.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 2020 e PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DA COOPROLAGOS - COOPERATIVA
DE CONSUMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O presidente da COOPROLAGOS - COOPERATIVA DE CONSUMO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 31.727.108/0001-04, NIRE
334.0005696-5, Inscrição Estadual nº 11.270.735, com sede na Avenida
Assunção nº 471, sala 03, São Bento, Cabo Frio/RJ, CEP 28906-200,
convida seus vinte e um (21) associados, para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 2020 a ser realizada em sua sede no dia 14 de
março de 2020 com primeira chamada as 8:00h, segunda chamada as
09:00h e terceira e última chamada as 10:00h onde a seguinte pauta será
deliberada e votada: (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) Troca obrigatória de
2/3 do conselho fiscal para o exercício de 2020/2021. Logo em seguida
será realizada a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 2020, onde a seguinte pauta será deliberada e votada: (1) Alternância
nos cargos Diretivos da Cooprolagos e (2) Alteração Estatutária com
acréscimo das atividades do objeto social, alteração das funções dos
diretores, alteração do número de diretores e criação de cargos suplentes
diretores. Cabo Frio, 20 de fevereiro de 2020.
Leandro Cesar de Campos Miranda
CPF 030.523.807-88 - Diretor Presidente.
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BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 04.660.182/0001-88

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Senhores acionistas: A administração da BAOVALE MINERAÇÃO S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas
Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Ao encerrarmos o exercício de 2019, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a todos os demais colaboradores
por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2020. José Lúcio Padua Soares Junior - Diretor-Presidente; André Luiz Puygcerver do Carmo - Diretor Administrativo e Financeiro; Zhao Yonghong - Diretor Comercial.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2019
2018
Receita de arrendamento, líquida
3
67.470
62.210
Custo do arrendamento (depreciação,
(22.052)
(15.553)
exaustão e amortização)
8
45.418
46.657
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Administrativas
(192)
(197)
(422)
(1.194)
Outras despesas operacionais, líquidas
4
44.804
45.266
Lucro operacional
Resultado financeiro
7
Receitas financeiras
2.583
1.451
(4)
(16)
Despesas financeiras
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
47.383
46.701
Tributos sobre o lucro
5
(8.482)
(7.621)
Tributo corrente
38.901
39.080
Lucro líquido do exercício
Lucro básico e diluído por ação – Em R$
3,89
3,91
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Em milhares de reais
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Lucro líquido do exercício
38.901
39.080
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente
38.901
39.080
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2019
2018
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
47.383
46.701
Ajustes por:
Depreciação
8
22.052
15.553
Baixa ativo imobilizado
8
435
103
Variações de ativos e passivos:
Contas a receber
(69.331)
(1.410)
Impostos a recuperar
(538)
986
Fornecedores
774
(5.641)
Imposto a pagar
65
(60)
Outros ativos e passivos, líquidos
1
(198)
Caixa proveniente das operações
841
56.034
Impostos pagos
(8.120)
(7.175)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
(7.279)
48.859
Fluxo de caixa das atividades de
investimento:
Adições ao imobilizado
8
(10.199)
(8.594)
Venda de imobilizado
376
Caixa líquido utilizado nas atividades de
investimento
(10.199)
(8.218)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento:
Transações com acionistas:
Dividendos pagos aos acionistas
10 (c)
(12.500)
(43.799)
Caixa líquido utilizado nas atividades de
financiamento
(12.500)
(43.799)
Redução no caixa e equivalentes de caixa
no exercício
(29.978)
(3.158)
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
55.302
58.460
Caixa e equivalentes de caixa ao final do
exercício
25.324
55.302
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
Capital Social Reserva legal Reserva de investimentos Lucros acumulados Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017
87.743
16.902
70.195
174.840
Lucro líquido do exercício
39.080
39.080
Transações com acionistas:
Dividendos de exercícios anteriores
Apropriação para reservas
1.954
(1.954)
Dividendos mínimos obrigatórios
(37.126)
(37.126)
Aumento de capital com reservas
70.195
(70.195)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
157.938
18.856
176.794
Lucro líquido do exercício
38.901
38.901
Transações com acionistas:
Reserva legal
1.945
(1.945)
Dividendos mínimos obrigatórios
(36.956)
(36.956)
Reserva de investimentos
24.626
24.626
Saldo em 31 de dezembro de 2019
157.938
20.801
24.626
203.365
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional: A Baovale Mineração S.A. (“Sociedade”), é uma
sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, Brasil,
cujo seus acionistas são a Vale S.A. (“Vale”) e a Shangai Baosteel Group
Corporation (“Baoshan”). As operações são realizadas em Minas Gerais por
meio do Complexo Mineiro de Água Limpa, que inclui mina e usina de beneficiamento. Os ativos e direitos minerários do complexo foram arrendados à
sua acionista Vale em 2001 por um prazo de 20 anos, pelo valor total anual,
corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado (“IGP-M”), de
R$ 69.503 em 2019. (R$ 63.156 em 2018). Como parte do contrato de arrendamento, o acionista Baoshan tem o compromisso de compra de 6 milhões de
toneladas de minério de ferro por ano da Vale. Em caso de descumprimento
desse compromisso, o preço do arrendamento realizado à Vale será reduzido. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não houve descumprimento desse
compromisso. A Sociedade foi constituída com o objetivo de atender as necessidades das operações e o plano de negócios da Vale. As demonstrações
financeiras da Sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
foram elaboradas no pressuposto de sua continuidade operacional. 2. Base
de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da
Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações
financeiras foram preparadas com base no custo histórico e ajustadas para
refletir as perdas pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos.
Os eventos subsequentes foram avaliados até 3 de fevereiro de 2020, data
em que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria.
Em janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego
do Feijão de propriedade da Vale, acionista da Sociedade. Os impactos do
evento são mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras da Vale,
não havendo desdobramentos relevantes que impactem o plano de negócios
da Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações financeiras em
decorrência do evento. c) Novos pronunciamentos: CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil - A partir dessa norma, os arrendatários
deverão reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do
ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova
norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos.
A Administração avaliou o impacto da adoção da referida norma, e concluiu
que não há impactos relevantes nas suas demonstrações financeiras. ICPC
22 Incerteza sobre tratamento de impostos - A interpretação explica como
considerar a incerteza na contabilização do imposto de renda. O CPC32 - Imposto de Renda, especifica como contabilizar os impostos de renda correntes
e diferidos, mas não como refletir os efeitos da incerteza. A sociedade avaliou
os requerimentos dessa nova interpretação e concluiu que não há impacto
significativo em suas demonstrações financeiras.
3. Receita de arrendamento
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Receita bruta
70.026
64.567
(2.556)
(2.357)
Impostos sobre vendas
Receita líquida
67.470
62.210
Os fluxos de caixa dos direitos contratuais relacionados aos recebimentos
mínimos estão apresentados pelo cronograma do contrato em vigor. Tais valores representam os recebimentos estimados no contrato assinado e encontram-se demonstrados por seus valores nominais.
Valores nominais
Até dezembro de 2020
52.426
Janeiro de 2021 a outubro de 2021
43.689

4. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Receita na venda de imobilizado
376
Baixa de ativo imobilizado
(435)
(479)
Baixa de crédito de impostos (i)
(1.423)
Outras receitas operacionais
13
332
Total
(422)
(1.194)
(i) Em 2018, a Sociedade concluiu que os créditos de ICMS, PIS e COFINS
gerados em 2015, 2016 e 2017 não seriam aproveitados pelo fato da Sociedade não ser elegível para tomada de tais créditos. No ano de 2019, não foi
provisionado nenhuma baixa de crédito dos impostos citados. 5. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação dos tributos sobre o lucro: Durante o exercício de 2019 e 2018, a Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro
presumido. O total demonstrado como resultado de tributos sobre o lucro no
resultado está reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela legislação,
como segue:
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Receita bruta
70.026
64.567
Base tributável da receita bruta
70.026
64.567
Base tributável da receita bruta - 32%
22.408
20.661
Variações monetárias, líquidas
1
1
Outras receitas tributáveis
26
376
Receita de aplicações financeiras
2.582
1.450
Base tributável total
25.017
22.488
Tributos sobre o lucro às alíquotas da
legislação - 34%
8.506
7.645
Efeito decorrente do adicional do imposto de renda
(24)
(24)
Tributos sobre o lucro
8.482
7.621
b) Tributos a recolher sobre o lucro
31 de
31 de
dezembro dezembro
de 2019
de 2018
Tributos sobre o lucro do exercício - corrente
8.482
7.621
Pagamentos
(6.401)
(5.725)
Total
2.081
1.896
6. Caixa e equivalentes de caixa
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2019
de 2018
Caixa e bancos
320
20
Aplicações financeiras
25.004
55.282
Total
25.324
55.302
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento
com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de aplicações financeiras estavam integralmente aplicados no CDB (Certificado de Deposito
Bancário) em 2019 e em 2018. As aplicações financeiras são prontamente
conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito
interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
7. Resultado financeiro
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2019
de 2018
Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira
2.583
1.450
Atualização de depósitos judiciais
1
2.583
1.451
Despesas financeiras
Comissão de fiança
(3)
Juros e multas
(3)
(12)
Outros
(1)
(1)
(4)
(16)
Resultado financeiro líquido
2.579
1.435

8. Imobilizados e Intangíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas
Depreciação, exaustão e amortização
Transferências
Total
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Depreciação
Transferências
Total
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Terrenos
2.210
2.210
2.210
2.210
2.210
2.210
2.210

Ativos
Imobilizado
Imóveis Instalações Equipamentos minerários Outros
em curso Intangível
Total
11.063
32.294
27.377
1.853
16.935
61.046
44 152.822
8.594
8.594
(18)
(448)
(13)
(479)
(770)
(4.154)
(3.625)
(169) (6.822)
(13) (15.553)
12.592
18.056
932
18.045
(49.625)
22.867
46.196
24.684
1.684
28.158
19.567
18 145.384
33.219
119.094
62.832
9.078
51.223
19.567
56 297.279
(10.352)
(72.898)
(38.148)
(7.394) (23.065)
(38) (151.895)
22.867
46.196
24.684
1.684
28.158
19.567
18 145.384
10.199
10.199
(4)
(80)
(320)
(31)
(435)
(1.378)
(3.779)
(4.905)
(146) (11.832)
(12) (22.052)
6.393
(3.910)
10.739
7.029
(20.251)
27.878
38.427
30.198
1.538
23.324
9.515
6 133.096
41.450
109.251
70.849
9.077
56.968
9.515
56 299.376
(13.572)
(70.824)
(40.651)
(7.539) (33.644)
(50) (166.280)
27.878
38.427
30.198
1.538
23.324
9.515
6 133.096

9. Processos judiciais: Passivos contingentes consistem em causas discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é
classificada como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é
considerado necessário pela Sociedade, baseado na opinião dos consultores
legais. Em 31 de dezembro de 2019 a Sociedade possui R$ 382 (R$ 546 em
2018) relativos a processos de natureza tributária. 10. Patrimônio líquido:
a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 o capital social é de R$
157.938 (R$ 157.938 em 31 de dezembro de 2018) correspondendo a 10.000
ações escrituradas, sendo 5.000 ações ordinárias e 5.000 ações preferenciais, totalmente integralizadas e sem valor nominal. b) Reserva de lucros:
Reserva legal - Constitui uma exigência para todas as sociedades anônimas
e representa a apropriação de 5% do lucro líquido anual apurado com base
na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital social. Reserva de
investimento - Tem como finalidade assegurar a manutenção e cumprimento
ao orçamento de investimentos da Sociedade. c) Remuneração aos acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social, a totalidade (100%) do lucro
líquido do exercício (após constituições de reservas) deve ser distribuído a
título de dividendo.
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Lucro líquido do exercício
38.901
39.080
Reserva legal
(1.945)
(1.954)
Dividendos mínimos obrigatórios
36.956
37.126
Os dividendos registrados em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$
37.126 referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios de 2018. O montante
de R$ 12.500 foi pago durante o ano de 2019, sendo a diferença de R$ 24.626
revertida para reserva de investimentos, conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 12 de junho de 2019. 11. Partes relacionadas: Representados pelas seguintes operações com partes relacionadas à Sociedade:

31 de dezembro de
2019
2018
Ativo circulante
Contas a receber com partes relacionadas Vale S.A
84.776
15.445
Resultados gerados pelas operações com partes relacionadas:
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Receita de arrendamento - Vale S.A.
70.026
64.567
A remuneração dos administradores da Sociedade foi paga integralmente
pelo seu acionista Vale, sem o respectivo reembolso. Não há remuneração
baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
12. Classificação dos instrumentos financeiros
Custo amortizado
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2019
de 2018
Caixa e equivalentes de caixa
25.324
55.302
Contas a receber partes relacionadas
84.776
15.445
Total dos ativos financeiros
110.100
70.747
Fornecedores
932
158
Total dos passivos financeiros
932
158
13. Sumário das principais políticas contábeis: a) Moeda funcional - As
demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“BRL” ou “R$”),
que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade opera

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais
31 de
31 de
dezembro dezembro
Notas
de 2019
de 2018
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber partes relacionadas
Tributos a recuperar
Ativo não circulante
Intangível
Imobilizado

6
11
8

25.324
84.776
436
110.536

55.302
15.445
75
70.822

6
133.090
133.096
243.632

18
145.366
145.384
216.206

Total do ativo
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
932
158
Dividendos
10 (c)
36.956
37.126
Tributos a recolher sobre o lucro
5 (b)
2.081
1.896
Tributos a recolher
264
199
Outros
34
33
Total do passivo
40.267
39.412
Total do patrimônio líquido
10
203.365
176.794
Total do passivo e patrimônio líquido
243.632
216.206
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
(“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas em reais. b) Imobilizado - Os custos dos ativos minerários desenvolvidos internamente são
determinados por (i) custos diretos e indiretamente atribuídos à construção
da planta da mina; (ii) encargos financeiros incorridos durante o período de
construção; (iii) depreciação de bens utilizados na construção; (iv) estimativa de gastos com descomissionamento e restauração da localidade; e (v)
outros gastos capitalizáveis ocorridos durante a fase de desenvolvimento da
mina (quando o projeto se prova gerador de benefício econômico e existem
capacidade e intenção da Sociedade de concluir o projeto). A exaustão dos
ativos minerários é apurada com base na relação obtida entre a produção
efetiva e o montante total das reservas minerais provadas e prováveis. Os
ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, com base na vida útil
estimada, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis para
serem utilizados no uso pretendido. A exceção são os terrenos que não são
depreciados. As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Vida útil
Imóveis
25 a 30 anos
Instalações
10 anos
Equipamentos
5 a 10 anos
Outros
3 a 5 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção de
áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, serviços de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e depreciados durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima parada. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma
indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. O
ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não há indicação de que os ativos
imobilizados possam ter sofrido desvalorização. c) Instrumentos financeiros - A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no seu modelo de
negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características dos fluxos de
caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são mensurados ao
valor justo por meio do resultado (“FVTPL”) a menos que certas condições
que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”) ou pelo custo amortizado sejam atendidas. Sendo que na data base destas demonstrações financeiras a Sociedade somente possui instrumentos financeiros classificados como custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e
classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado e
atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. d) Reconhecimento da
receita - A Sociedade arrenda bens do imobilizado para a Vale. O arrendamento efetuado pela Sociedade na figura de arrendadora, nos quais os riscos
e benefícios da propriedade são retidos pela Sociedade, são classificados
como arrendamentos operacionais. Os pagamentos recebidos sobre arrendamentos operacionais são reconhecidos na demonstração do resultado pelo
método linear, durante o período do arrendamento. e) Tributos sobre o lucro
- A provisão para tributos sobre o lucro é calculada com base em alíquotas e
regras fiscais em vigor. Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de
renda e a contribuição social sobre o lucro. A alíquota estatutária aplicável no
referido exercício é de 34%. Durante o exercício de 2019, a Sociedade optou
pelo regime de tributação do lucro presumido. O imposto de renda e a contribuição social são calculados utilizando-se a alíquota da presunção de 32%
sobre a receita bruta. Adiciona-se a esse total as receitas financeiras da Sociedade. Os referidos encargos tributários são calculados com base nas alíquotas de imposto de renda de 15%, acrescidos do adicional de 10%, quando
aplicável, e de contribuição social de 9%, sobre a base determinada conforme
acima. Por estar no regime de lucro presumido, não é registrado tributos diferidos sobre o lucro. f) Processos judiciais - Uma provisão é reconhecida no
momento em que a obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica
e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a
obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida da
obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e
pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada
provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for liquidada. 14. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas e
julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da Sociedade. Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada
exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das
estimativas. Resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. Considerando a natureza e a complexidade das operações da Sociedade, na opinião da Administração, as estimativas contábeis e julgamentos feitos no curso
da preparação dessas demonstrações financeiras não são subjetivas ou complexas em um grau que requeresse sua descrição como crítica. As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Sociedade na preparação
destas demonstrações financeiras estão assim apresentadas: a) Reservas
minerais e vida útil das minas - As estimativas de reservas provadas e
prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são
determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas.
O cálculo das reservas requer que a Sociedade assuma posições sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de
inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos de
produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão ter
impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis da Sociedade. A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração da
parcela de exaustão das respectivas. Qualquer alteração na estimativa do
volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá
ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização, reconhecidos nas demonstrações financeiras como custo do arrendamento. b) Processos judiciais - Por sua natureza, os processos judiciais
serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem
de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da
atuação da Companhia e incertezas no ambiente legal envolve o exercício de
estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros. 15. Gestão de riscos: a) Gestão de
risco de liquidez e capital - A Sociedade monitora as previsões de fluxo de
caixa para assegurar a liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência
da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de
capital e estabelecer uma estrutura de capital que assegure a continuidade
dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre de recebíveis em transações
comerciais e investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de
crédito fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis - A Sociedade atribui uma classificação
de risco de crédito interna para cada contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, baseada em preços de
mercado e informações financeiras da contraparte, bem como informações
qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco
de crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla a diversificação
de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez das
diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação. c) Gestão de
risco de mercado - A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de
mercado que podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza
dos negócios e operações da Sociedade, os principais fatores de risco de
mercado aos quais a Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio,
risco da taxa de juros e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação
do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de
decisão a respeito da estratégia de gestão do risco. d) Seguros - A Sociedade emite diversas políticas de seguros, tais como: política de seguro de riscos
operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), responsabilidade civil,
dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas em geral
na indústria de mineração, são emitidas de acordo com os objetivos definidos
pela empresa, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelo mercado de seguro. De forma geral, os ativos da empresa diretamente relacionados às suas operações estão contemplados na cobertura dos seguros contratados.
Membros da Diretoria e Responsáveis Técnicos: Diretores: José Lúcio
Padua Soares Junior - Diretor-Presidente. André Luiz Puygcerver do
Carmo - Diretor Administrativo e Financeiro. Zhao Yonghong - Diretor
Comercial. Responsáveis Técnicos: Robson Iannuzzi - Contador - CRCRJ-093261/O-5. Jander Costa da Silva - Gerente de Controladoria.
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BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 04.660.182/0001-88

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas - Baovale Mineração S.A.- Opinião: Exami- contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
namos as demonstrações financeiras da Baovale Mineração S.A. (“Socieda- como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
de”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res- para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo ponsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contronessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui- les internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra- dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra- utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os ções financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Socieda- ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Baovale Mineração de ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do audi- capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi- tor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se- Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Có- gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
digo de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avapelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res- auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
ponsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re- financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro representam as correspondentes transações e os eventos de maneira comOutros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma- patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
anterior: O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 das com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
de dezembro de 2018 foi conduzido sob a responsabilidade de outros audi- auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 15 de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissio- toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
fevereiro de 2019, sem ressalvas e com parágrafo de ênfase relacionado a nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos que identificamos durante nossos trabalhos.
evento subsequente decorrente do rompimento da barragem de Brumadinho de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2020
de sua acionista Vale S.A., ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Responsabili- se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
PricewaterhouseCoopers
Patricio Marques Roche
dades da administração e da governança pelas demonstrações financei- auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoras: A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequa- ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
Auditores Independentes
Contador
da apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proCRC 2SP000160/O-5
CRC 1RJ081115/O-4

Bradesco Saúde inaugura Meu
Doutor Novamed no Paraná
Grupo investe em
atenção primária
e promoção
à saúde

O Grupo Bradesco Seguros inaugurou este mês, em
Curitiba, mais uma unidade
da rede de clínicas Novamed. Esta é a primeira unidade no Paraná e a segunda
na região Sul - a unidade de
Porto Alegre foi inaugurada
no fim do ano passado. Com
foco em Atenção Primária à
Saúde (APS), a clínica tem
capacidade de oferecer atendimento para cerca de 45 mil
beneficiários da Bradesco
Saúde e da Mediservice, em
Curitiba. A clínica foi criada
para oferecer consultas médicas básicas e especializadas, além de procedimentos
cirúrgicos
ambulatoriais,
exames laboratoriais e de
imagem.
“O atendimento primário, que cuida do indivíduo

de forma integral e busca a
promoção da saúde e prevenção de doenças, é uma
tendência mundial e vem
crescendo muito no Brasil.
O modelo faz parte dos pilares do Grupo e, nas clínicas Novamed, o beneficiário
conta com atendimento ágil,
eficaz, desburocratizado e
de fácil acesso, por meio da
coordenação do cuidado”,
ressalta Thaís Jorge, diretora
do Grupo Bradesco Seguros.
Segundo a OMS, esse tipo
de atendimento é capaz de
resolver cerca de 80% das
demandas por cuidados de
saúde, reduzindo em 17% as
internações e em 29% a procura por serviços de urgência e emergência.
Desde 2015, já foram realizados mais de 440 mil
atendimentos nas 16 unidades em funcionamento, sendo 7 em São Paulo, 6 unidades no modelo in company,
1 no Rio de Janeiro (modelo in company), 1 em Porto
Alegre e o lançamento da
unidade de Curitiba. O nível
de satisfação entre os segurados chega a 99%, sendo

referência em atendimento
personalizado com médico
de família.
Na unidade de Curitiba,
serão oferecidas consultas
médicas nas especialidades: Ginecologia, Otorrino,
Ortopedia, Dermatologia,
Geriatria, Cardiologia, Clínica Médica (Medicina da
família), Endócrino e Nutricionista. Outro diferencial é o uso do prontuário
eletrônico, que garante a
integração de dados dos
pacientes, facilitando no
atendimento e no diagnóstico mais eficaz. “Todas as
informações do paciente
ficam armazenadas para futuras consultas, oferecendo
praticidade aos nossos beneficiários e informações
relevantes ao nosso corpo
médico”, completa Thais.
A estratégia do grupo é
expandir a rede com novas
unidades em diversas capitais do país, como Belo Horizonte, Recife, e Salvador.
A unidade Curitiba fica na
Rua Bispo Dom José, 2133,
Batel. Horário de funcionamento é de 6h30 às 20h

(segunda à sexta), e 6h30 às
14h (sábados).
Programa Meu Doutor

Desde 2018, os beneficiários da Bradesco Saúde e
sua controlada Mediservice
já contam com o Programa
Meu Doutor em Curitiba.
Com mais de 5 mil consultas realizadas na cidade, o
programa também tem como
foco o Atendimento Primário de Saúde (APS) e oferece um serviço diferenciado
mais prático e eficiente, com
marcação de consultas online em diversas especialidades, como Pediatria, Ortopedia e Clínica Médica.
Na região do sul, o programa está presente também
em Porto Alegre e Joinville.
Além disso, o Meu Doutor
atua no Rio de Janeiro, Volta Redonda (RJ), São Paulo, São Bernardo do Campo
(SP), Salvador, Brasília e
Salvador. Ao todo, são mais
de 550 médicos participantes do programa, com mais
de 2,2 milhões de consultas
realizadas.

Previsul moderniza Portal do Corretor e Cota+

Com a proposta de ser a
seguradora digital, a Previsul Seguradora modernizou
e trouxe melhorias para o
Portal do Corretor e Cota+,
cotador online da companhia. A plataforma, que é
um canal exclusivo dos corretores parceiros, possibilita
maior controle e acesso às
informações dos segurados,
como consultas, serviços,
downloads de documentos e
acompanhamento online do
sinistro.
“O corretor de seguros é
o principal parceiro da Previsul na comercialização
dos produtos e o Portal é
uma importante ferramenta
de trabalho no seu dia a dia.
Por isso, investimos em um
time multidisciplinar, desde

a equipe comercial, passando por profissionais de TI,
Operações e Experiência do
Usuário para entregar uma
ferramenta ainda mais completa ao nosso parceiro. Esse
movimento, associado ao investimento na ampliação de
portfólio da Previsul, busca
oferecer aos corretores ainda
mais opções de negócios”,
conta Renato Pedroso, presidente da Previsul Seguradora.
O Portal está com um
novo layout mais moderno
e intuitivo, acesso mais rápido às informações, segmentações mais inteligentes
e novo menu de produtos
da Previsul. As atualizações
garantem mais autonomia
aos corretores.A Previsul

também realizou melhorias
no Cota +, sistema que fica
dentro do Portal e faz cotação online de seguros. As
inovações trazem um novo
mosaico, separado por categoria/ramo do produto, um
novo campo de perguntas
que direciona o corretor para
o produto ideal e mais agilidade na finalização de cotações em aberto.
“Na Previsul, temos o
cuidado e uma busca constante por entregar ao corretor soluções que facilitem
a sua rotina administrativa
proporcionando, assim, mais
tempo para se dedicar a fechar negócios. As melhorias
do Portal visam trazer mais
agilidade no acesso cotidiano às informações, e o Cota+

passou por uma série de melhorias para que o processo
de cotação e emissão fiquem
ainda mais fáceis. Além
disso, o corretor sempre
pode contar com a equipe
comercial para fomentação
de novos negócios e com
o Previsul Soluciona para
atendimento de dúvidas operacionais”, explica a diretora
de Negócios e Marketing,
Andréia Araújo.
Com 113 anos de atuação,
a Previsul é referência como
seguradora Multirriscos no
Brasil. Está presente em
12 estados brasileiros, com
aproximadamente 30 pontos de atendimento em todo
o país, que oferecem todo o
suporte para o corretor, principal parceiro da Previsul.

Senado prorroga por 60 dias a MP 905/19
O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Congresso, assinou a prorrogação de mais
60 dias a medida provisória
que trata da MP 905/19, ou
seja, do contrato de trabalho “Verde e Amarelo”. O
ato foi publicado na edição
de 12 de fevereiro do Diário Oficial da União. A medida foi editada pelo governo no dia 12 de novembro
de 2019. Medidas Provisórias, inicialmente têm validade inicial de 60 dias, mas
podem ser prorrogadas por

mais 60. O texto perderá a
efetividade se não for aprovado pelo menos em 120
dias pelos parlamentares.
De acordo com o governo, o sistema “Verde e
Amarelo” é uma medida
que será utilizada para estimular as contratações de
jovens de 18 a 29 anos que
nunca tiveram emprego
formal. Além disso, parte
da MP acaba com a exigência de registro profissional
para o exercício da atividade e também revoga a Lei
4.594, de 1964 (que regula

a profissão de corretor de
seguros).
Fenacor
Ao participar da audiência pública realizada pela
Comissão Mista que analisa
a MP 905/19, no último dia
11, o presidente da Federação Nacional dos Corretores
de Seguros Privados e de
Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada,
das Empresas Corretoras de
Seguros e de Resseguros
(Fenacor), Armando Vergi-

lio, afirmou que o texto contém pontos que seguem na
contramão do seu objetivo
principal, o de gerar novos
empregos.
“As 50 mil empresas corretoras de seguros geram
450 mil empregos diretos e
indiretos. Essa MP coloca
em risco todos esses trabalhadores, pois gera insegurança jurídica e instabilidade
no mercado”, alertou, acrescentando ainda que as corretoras de seguros pagaram,
em 2019, algo em torno de
R$ 10 bilhões em impostos.

Seguradora Líder já
recebeu mais de 839
mil pedidos de restituição
A Seguradora Líder disponibilizou, no dia 15 de
janeiro, uma solução tecnológica simplificada para a
restituição da diferença dos
valores pagos do Seguro
Dpvat 2020 pelos proprietários de veículos. Após um
mês, a página teve mais de
3,4 milhões de visualizações
e foram registrados pedidos
de restituição para mais de
839 mil veículos. O Estado
de São Paulo é o que registrou mais pedidos, com 353
mil solicitações.
A restituição da diferença do pagamento do Seguro

Dpvat relativo ao exercício
de 2020 pode ser solicitada
acessando o site https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br/. O proprietário
do veículo deve preencher
o formulário com todos os
dados solicitados, informando uma conta bancária em
seu nome para recebimento
do valor. Após o cadastro,
o número de solicitação
será enviado para o e-mail
cadastrado. Com esse número, por meio da opção
“Consultar” da página, é
possível acompanhar o andamento do pedido.

Liderança jovem do mercado
segurador discute gestão
A GC do Brasil realizou
em São Paulo a 10ª edição
do Programa de Desenvolvimento “Líder que Inspira”, voltado a liderança
jovem e sucessores da empresa, tendo como convidado o Geniomar Pereira,
diretor Comercial da Rede
Lojacorr.
Segundo o executivo,
participar de ações como
essa, que primam pelo desenvolvimento profissional,
por meio dos dois maiores
grupos de corretoras de seguros do país, é motivo de
prestígio e valorização das
marcas, além de um fortalecimento do setor e das novas lideranças. O executivo
acrescenta que o conteúdo
do bate-papo abordou sobretudo, o compartilhamento
de algumas metodologias de

gestão, que permitem trilhar
uma caminhada profissional
e pessoal ainda melhor.
A GC do Brasil, por opção estratégica, possui acordos comerciais com seletas
seguradoras, fazem parte
deste rol: Bradesco Seguros,
HDI Seguros, Liberty Seguros, Mapfre Seguros, Sompo
Seguros, Sul América Seguros, e Tokio Marine Seguradora. Estes acordos seguem
a política do ganha-ganha,
visando sempre o benefício
mútuo. Em linhas gerais, a
atuação não se restringe aos
produtos mais comuns, de
automóvel e ramos elementares por exemplo. A expertise abrange seguro agrícola,
grandes riscos, seguro de
transportes, seguro saúde,
consórcio, produtos financeiros, entre outros.

Riscos de roubo de
carro durante o Carnaval

A cidade de São Paulo realiza esse ano o maior carnaval da sua história e um dos
mais importantes do Brasil.
Com expectativa de público
de 15 milhões de pessoas,
segundo estimativa, a festa paulistana se consolida
como uma das principais do
país. Esse movimento também desperta a atenção dos
bandidos: levantamento inédito feito pela Ituran Brasil,
líder global em rastreamento
veicular analisou dados do
carnaval em 2019 e constatou que o Palio é o veículo
mais visado pelos bandidos
durante o carnaval. Outros
modelos como Ford KA
(16%), HB20 (13%), Fox
e Gol (11%) também compõem a lista de predileção
em caso de roubo e furto.
De acordo com Rodrigo
Boutti, gerente de operações

da Ituran Brasil, o risco aumenta no período - uma vez
que os automóveis ficam estacionados na rua por longo
espaço de tempo. “Um veículo demora poucas horas
para ser totalmente desmontado e, até o folião perceber
a perda, o patrimônio já desapareceu”, explica Boutti. A proporção de roubo é
53% durante os Festejos de
Momo, enquanto furto registrou 47%.
As cores prata (30,11%),
preta (24,27%) e branca
(22,07%) são preferidas pelos bandidos durante o período. A cor Prata lidera o
ranking em todas as zonas
da capital e litoral. Os bairros de São Mateus (17%),
Taboão da Serra (13%) e
Itaim Paulista (13%) são os
que registram o maior volume de furtos e roubos.
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Aplicar em florestas plantadas pode
ficar mais atraente que renda fixa
Com Selic a 4,25%
reduz interesse
em fundos como
CDB, LCA e LCI

A queda da taxa básica
de juros (Selic) para 4,25%
reduz o interesse de investimentos em fundos de renda fixa como o CDB, LCA
(Letra de Crédito Agrícola), LCI (Letra de Crédito
Imobiliários) e faz com que
investidores busquem alternativas de investimento em
longo prazo, de baixo risco.

Diante de uma baixa taxa de
juros, o investimento em florestas plantadas é capaz de
remunerar o capital acima da
renda fixa.
A opinião é de Marcelo
Schmid, sócio-diretor da Forest2Market do Brasil, para
quem a queda da taxa básica
de juros (Selic) para 4,25%
reduz o interesse de investimentos em fundos de renda
fixa como o CDB, LCA e LCI
e faz com que investidores
busquem alternativas de investimento em longo prazo,
de baixo risco. Diante de uma
baixa taxa de juros, o investimento em florestas plantadas
é capaz de remunerar o capital
acima da renda fixa.

O especialista fez uma
análise do segmento de florestas no Brasil para 2020,
com perspectivas e análises.
“As mudanças econômicas
recentes no Brasil tornarão
o investimento em florestas
atrativos para o capital nacional e para o internacional”, avalia. Schmid não vê
o cenário favorável para que
ocorra em 2020 uma flexibilização das regras que restringem a aquisição de terras
por empresas estrangeiras no
Brasil.
“Apesar de haver no Congresso Nacional um núcleo
com boa vontade para trabalhar esta pauta, o acalorado
– e mal informado – debate

acerca dos incêndios ocorridos na floresta amazônica
no início do ano, trouxe a
comunidade internacional
oportunista à porta de nosso
país, questionando a capacidade brasileira em zelar por
seus recursos ambientais e,
consequentemente, questionando nossa soberania”, explica.
Nesse cenário, mesmo
que o projeto de lei que trata
do tema e que já teve parecer favorável de duas comissões do Senado, no final de
2019, venha a ser aprovado,
o efeito causado pelas críticas internacionais dificultará
a sanção pelo presidente Jair
Bolsonaro.

Lucro líquido da Gerdau caiu 73,8% no 4° tri de 2019
A produtora de aço Gerdau reportou resultados fracos do quarto trimestre e do
ano de 2019. A companhia
apresentou queda de 73,8%
no lucro líquido do quarto trimestre de 2019 ante o
mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados
divulgados pela companhia
nesta quarta-feira. O valor
caiu de R$ 389 milhões para
R$ 102 milhões. Na análise
dos 12 meses do ano, o lucro
atingiu R$ 1,2 bilhão, 47,7%
menos do que os R$ 2,3 bilhões reportados em 2018.
A empresa informou que a
geração de fluxo de caixa livre foi de R$ 2,3 bilhões no
4T19, devido à forte liberação
do capital de giro no período.
A dívida líquida da Gerdau
de R$ 9,8 bilhões e indicador
de dívida líquida/Ebitda de
1,67x no 4T19. A companhia
destacou que foi o melhor resultado desde 2011.
Houve crescimento de
13% nas vendas do mercado

interno no 4T19 ante 4T18.
A razão, segundo a empresa, foi a recuperação da demanda, principalmente na
construção civil. A receita líquida trimestral caiu 12,5%,
passando de R$ 10,9 bilhões
para R$ 9,5 bilhões. No
acumulado, o volume caiu
14,1%, encerrando o período
em R$ 39,6 bilhões.
No 4T19, em relação ao
4T18, a produção de aço
bruto teve redução em razão
do menor volume produzido na Operação de Negócios
(ON) Aços Especiais e dos
desinvestimentos dos ativos
de vergalhão na ON América do Norte. Ao comparar
com o 3T19, a produção de
aço bruto apresentou aumento em função da retomada do
Alto-Forno 1 de Ouro Branco
– MG, mesmo com as paradas
programadas das aciarias elétricas (mini-mills) no Brasil.
A companhia explicou
que as vendas de aço no
4T19, comparadas com o

4T18, apresentaram redução
em função do menor volume
vendido na ON Aços Especiais e dos desinvestimentos
dos ativos de vergalhão na
ON América do Norte.
A menor receita líquida e
os menores custos das vendas consolidados no 4T19,
comparado ao 4T18, devemse principalmente à queda na
receita liquida por tonelada
vendida, a qual foi impactada
pelos menores preços internacionais, e à queda no custo por
tonelada vendida. “O lucro
bruto e margem bruta consolidados apresentaram queda em
virtude dos menores volumes
vendidos e da queda nos preços internacionais”, justificou
a empresa.
Retração do ebitda
O Ebitda, que mede a geração operacional de caixa
da companhia, retraiu 2,6%
no quarto trimestre, permanecendo em R$ 1,1 bilhão. O

Ebitda ajustado, por sua vez,
caiu 19,4% no período, passando de R$ 1,4 bilhão para
R$ 1,1 bilhão. No ano, o Ebitda fechou em R$ 5,2 bilhões,
queda de 11,5% em relação a
2018. Na base ajustada, o valor alcançou R$ 5,7 bilhões.
Entre outubro e dezembro,
a produção de aço bruto chegou a 2,9 milhões de toneladas, caindo 8,4% em relação
aos últimos três meses de
2018. A queda se deve ao menor volume produzido na operação de negócios Aços Especiais e aos desinvestimentos
dos ativos de vergalhão na
operação América do Norte.
De janeiro a dezembro,
a produção de aço bruto retraiu 18,8%, atingindo 12,4
milhões de toneladas.
As vendas de aço no trimestre reportaram queda
de 2,8%, encerrando em 3
milhões de toneladas. Em
2019, foram vendidos 12
milhões de toneladas de aço,
queda de 17% contra 2018.

Produção de petróleo em janeiro ultrapassa 4 milhões de boe/d
Em janeiro de 2020, pela
primeira vez, a produção
de petróleo e gás natural
no Brasil ultrapassou 4
milhões de barris de óleo
equivalente por dia (boe/d),
totalizando 4,041 milhões
de boe/d. O mês registrou
recorde de produção tanto
de petróleo – 3,168 milhões

de barris por dia (bbl/d) –
quanto de gás natural –
138,753 milhões de metros
cúbicos por dia (m³/d). As
informações foram divulgadas nesta quarta-feira
pela Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP).
A produção de petróleo
representou um aumen-

to de 1,99% com relação
a dezembro de 2019 e de
20,43% com relação a janeiro do ano passado. Já
a de gás natural foi 0,71%
maior que no mês anterior
e 22,58% maior do que no
mesmo mês de 2019.
A produção no Pré-sal foi
de 2,682 milhões de boe/d,

representando 66,37% de
toda a produção nacional.
Nessa região, foram produzidos 2,150 milhões de bbl/d
de petróleo e 84,572 milhões
de m³/d de gás. O maior produtor em janeiro foi o campo
de Lula, com 1,052 milhão
de bbl/d de petróleo e 44,096
milhões de m³/d de gás.

Embraer entrega 198 jatos em 2019 Administração irregular de carteiras
A Embraer entregou um
total de 198 jatos em 2019,
sendo 89 comerciais e 109
executivos (62 leves e 47
grandes), disse a companhia
nesta quarta-feira. Os dados
representam um aumento de
9% em relação às entregas
de 2018, quando a fabricante entregou um total de 181
jatos. O volume de entregas
tanto para a aviação comer-

cial quanto para a aviação
executiva ficou dentro das
estimativas para 2019, de 85
a 95 jatos comerciais e de 90
a 110 de jatos executivos.
No quarto trimestre de 2019
a Embraer entregou 81 jatos,
sendo 35 comerciais e 46 executivos (20 leves e 26 grandes).
Em 31 de dezembro, a carteira
de pedidos firmes a entregar totalizava USD 16,8 bilhões.

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reciclável do Polo
de Reciclagem Ltda. - CNPJ 17.251.074/0001-01 / NIRE 33400052293
ERRATA - Pelo presente edital, baseado no Estatuto da COOPERCAXIAS
POLO DE RECICLAGEM, através de seu Diretor Presidente, vem RETIFICAR o edital de convocação da AGE publicado no Jornal Monitor Mercantil do dia 04/10/2019, acrescentando mais 01 (um) item nas deliberações: ONDE SE LÊ: a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1ª EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 2ª INCLUSÃO DE COOPERADOS; 3ª
BALANÇO ANUAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS; 4ª SITUAÇÃO DE CONTRATOS; 5ª ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E DO CONSELHO FISCAL; 6ª
ALTERAÇÃO ENDEREÇO DA SEDE; 7ª SOLICITAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL E ALVARÁ; 8ª ASSUNTOS GERAIS. LEIA-SE; a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1ª EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 2ª
INCLUSÃO DE COOPERADOS; 3ª BALANÇO ANUAL E PRESTAÇÃO DE
CONTAS; 4ª SITUAÇÃO DE CONTRATOS; 5ª ELEIÇÃO DE PRESIDENTE
E DO CONSELHO FISCAL; 6º ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL; 7ª ALTERAÇÃO ENDEREÇO DA SEDE; 8ª SOLICITAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL
E ALVARÁ; 9ª ASSUNTOS GERAIS.
Nilson José dos Santos - Diretor Presidente

APL – ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
Aviso de Leilão – Edital nº 001/2020; Data: 12 de março de
2020, às 13 horas. Local: Av. Rio Branco nº 124, 18° andar,
Centro, Rio de Janeiro/RJ Leiloeiro Oficial: Alexandre Pereira da
Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados
(automóveis, motocicletas, etc.), Sucatas Inservíveis não
identificadas e Veículos com impedimentos judiciais. A Prefeitura
Municipal de Seropédica, RJ, torna público que realizará, na data
acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas
etc.), Sucatas Inservíveis não identificadas e Veículos com
impedimentos judiciais retirados e/ou removidos, não reclamados
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram
no Pátio terceirizado da concessionária APL – Administração de
Pátios e Leilões Ltda (CNPJ: 29.953.833/0001-59). A cópia do
Edital completo poderá ser obtido junto a Comissão de Leilão da
Prefeitura, situada à Rua Maria Lourenço, n° 18 – Fazenda Caxias
- Seropédica/RJ , em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio
eletrônico www.seropedica.rj.govbr e www.aplpatios.com.br.

A Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN) alerta ao mercado sobre a atuação irregular
de administração de carteira de
valores mobiliários por parte de
João Gabriel Correia de Freitas
e Única Capital de Serviços
Administrativos Eireli (Única
Investimentos ME).
A CVM determinou a suspensão de qualquer oferta de

serviço de administração de
carteira de valores mobiliários
por parte de João Gabriel Correia de Freitas e Única Capital
de Serviços Administrativos Eireli. Se João Gabriel Correia
de Freitas e Única Capital
de Serviços Administrativos
Eireli não adotarem a determinação da CVM, estarão sujeitos à multa diária de
R$ 5.000,00.

CONTECOM TERESÓPOLIS CONSULTORIA TÉCNICA E COMERCIAL
LTDA.
CNPJ: 32.579.757/0002-59
AUDITORIA AMBIENTAL
A CONTECOM TERESÓPOLIS CONSULTORIA TÉCNICA E COMERCIAL
LTDA. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente
– INEA, em 30.01.2020, Relatório de Auditoria Ambiental do ano de
2019 referente às atividades de manipulação, estocagem provisória,
processamento e beneficiamento de resíduos classes I, IIA E IIB para
produção de blends e para obtenção de matérias-primas e combustíveis
alternativos e informa que este estará à disposição para consulta na
Av. Almeida Garret, 250 – Figueira no Município de Duque de Caxias
no período de 09/03/2020 até 09/04/2020 no horário das 9h às 17h 30.
Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para
consulta na biblioteca do INEA, na Av. Venezuela, 110 - Saúde, no horário
das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30. (Processo E-07/200290/2002)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVA AÇÃO
CNPJ 29.437.424/0001-08 / NIRE 33400056230
O Presidente da Sociedade Cooperativa NOVA AÇÃO, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede no dia 03 de março de 2020, em primeira convocação às 19:30min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total
de Cooperados Associados, em segunda às 20:30min com metade mais 01
(um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
21:30min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída/
Renúncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2019; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial;
4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de
2019; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano
de 2019; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 20 de fevereiro de 2020.
DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLAUDIO FERNANDES

Terceirizado da Gol publicou
resultados sem autorização
A Gol tinha marcado para o dia 20 de fevereiro, antes
da abertura do mercado, a divulgação dos resultados do
quarto trimestre e o guidance da companhia aérea para
2020 e 2021. Todos foram surpreendidos com a suspensão
da negociação das ações da companhia, no final da manhã
desta quarta-feira, após esses dados serem publicados, por
engano.
Segundo o comunicado da Gol para a Comissão de Valores Mobiliários, o prestador de serviços responsável pela
gestão do site de relação com investidores da companhia
disponibilizou, por equívoco e sem autorização dela, as
apresentações preliminares de resultados, mas que foram
retiradas do site quando houve o conhecimento do ocorrido. A empresa reforçou que as referidas apresentações e
informações são preliminares e estão sujeitas a alterações
e não devem ser levadas em consideração na tomada de
decisão de investimento.
Agora, o povo quer saber quais as razões que levaram
a Gol a informar os resultados a um terceirizado, uma semana antes do prazo estabelecido para a divulgação ao
mercado. Em qualquer lugar do mundo, isso permite que
esse tipo de informação seja repassada e possibilite o uso
de informações privilegiadas. A propósito, ainda bem que
os números apresentados foram modestos, pois quando
as ações voltaram a ser negociadas, a cotação teve a pífia
valorização de 0,14% e ficou em R$ 35,97. A CVM agora
tem de apurar essa prática da Gol.

UBS prevê ganhos residuais para ações do IRB
Os analistas continuam se desentendendo em relação ao
IRB. Por causa dos resultados, uns ficaram satisfeitos, e
suas ações subiram 2,56%, chegando a ser negociadas a
R$ 37,23. Porém, depois que o UBS divulgou seu relatório
sobre a resseguradora, os ganhos foram reduzidos para
parcos 0,44%, e o preço ficou em R$ 36,54. O interessante
é que os analistas do banco suíço mantêm a recomendação
de compra, por acreditar da forte queda recente, causada
pelo relatório da Squadra, existe a possibilidade de um
ganho residual. Por isso, estabeleceram um preço-alvo de
R$ 50, mas recomendam cautela, por considerarem que
foi baixa a qualidade dos resultados e apontam que o lucro
líquido do quarto trimestre cresceu 69%, o que significa
34% acima da estimativa da instituição, devido ao deferimento de R$ 146 milhões em imposto no exterior.
O segundo motivo para cautela são as explicações do
IRB sobre os problemas apontados pela Squadra, embora
considerem que a companhia melhorou sua transparência,
ainda não apresentou todas as informações sobre o desempenho trimestral, como o chamado triângulo de sinistros,
ferramenta usada pelas seguradoras para determinar quais
contratos geraram os sinistros, agrupando-os por ano ou
“safra”.

JBS compra empresa familiar
A JBS comprou a empresa norte-americana familiar
Empire Packing por US$ 238 milhões, valor que inclui a
marca Ledbetter, de cortes de bovinos, suínos e produtos
processados. A aquisição foi realizada pela unidade norteamericana JBS USA e inclui cinco instalações produtivas localizadas nas cidades de Cincinnati (Ohio), Denver
(Colorado), Mason (Ohio), Memphis (Tennessee) e Olympia (Washington).

Renault pode ser multada por CO2
Como metade das vendas da Renault são feitas na Europa, a empresa tem ter de respeitar os limites de CO2
impostos pela Comunidade Europeia. Por causa disso, terá
de reduzir de 118 gramas por quilômetro para menos de
95 gramas a média de emissões dos seus veículos a serem
produzidos, e acredita que conseguirá o objetivo com os
carros elétricos e os híbridos. Para a agência de classificação de risco, S&P, no entanto, a fabricante corre um grande
risco, pois muitos desses modelos só chegarão ao mercado
na segunda metade deste ano. Assim, a Renault poderá ser
multada em € 180 milhões por cada grama de CO2 que exceder o limite. A Standard & Poor’s também, por diversos
motivos, colocou nesta quarta-feira o rating da Renault em
revisão com perspetiva negativa, admitindo que a dívida
da indústria francesa irá para o nível de “lixo”.

Amazon vai contratar 37,2 mil pessoas

A Amazon está oferecendo 37,2 mil vagas nas suas atividades em diversos lugares do mundo. Este é o número
mais elevado de oportunidades de trabalho que constou da
página de carreiras, a Amazon.jobs, nos últimos 15 meses.
CARTÓRIO DA 3ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DO MÉIER/RJ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA, COM PRAZO DE 20 (VINTE)
DIAS, NA FORMA ABAIXO: O MM Juiz de Direito Dr.(a) Luiz Claudio Silva
Jardim Marinho - Juiz em Exercício do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional
do Méier, RJ, na forma da Lei etc... FAZ SABER aos que o presente edital,
extraído dos autos de “ Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas Condominiais/Condomínio em Edifício
“nº 0016837-69.2012.8.19.0208 em curso neste Juízo, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o executado a seguir
relacionado MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE MORAES para ciência da
Penhora efetuada por este Juízo, a qual recaiu sobre os bens descritos no
TERMO DE PENHORA constante às fls. 108 do referido feito, REFERENTE
AO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AUGUSTO NUNES, 404/ BL II/101- TODOS OS SANTOS - RIO DE JANEIRO -RJ, ficando cientes do prazo de 15
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do Art. 738 da Lei 11382 e de que este Juízo funciona na Aristides Caire, 53
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01/27493, digitei. E eu, Ana Cristina Silva - Responsável pelo Expediente Matr. 01/25294, o subscrevo.

Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 n Monitor Mercantil

8 Internacional

China busca equilíbrio entre controle
de vírus e retomada da economia

em todas as regiões do país, exceto
Hubei, que não só retornou ao intervalo de dois dígitos, como registrou
uma queda de novos infetados pelo
14º dia consecutivo. As 14 quedas
consecutivas revelam que as medidas resolutas adotadas pelo governo
chinês atingiram resultados assinaláveis.
A decisão da OMS é também
contrária à hiperbolização promovida por alguns países face à epidemia. Ghebreyesus enfatizou que a
evolução da epidemia fora da China
consiste em 694 casos reportados e
três mortes em 25 países. O líder do
programa de emergências da OMS,
Michael Ryan, disse que a epidemia
não foi significativa fora da China
e que nenhum foco de contágio relevante foi observado.
Tudo isto indica que o surto está,
fundamentalmente, centrado na China, e que os esforços do país para
prevenir a propagação internacional
foram bem-sucedidos. Perante esta
situação, é necessário assegurar a
racionalidade e cientificidade nas
medidas implementadas, em vez de
ceder a exageros infundados, claramente desnecessários.

Face à crise de saúde pública
provocada pela epidemia do novo
coronavírus, a mentalidade insalubre de alguns países no contexto das relações internacionais
foi exposta. Nos últimos dias, a
ajuda prometida pelo Governo
dos EUA não foi cumprida, como
o país anunciou uma redução ao
apoio financeiro à OMS em plena altura crítica da luta contra a
epidemia. Tudo isto leva a comunidade internacional a perceber
qual a verdadeira identidade do
país em causa no contexto global.
Há alguns dias, o secretário de
Estado estadunidense, Mike Pompeo, anunciou nas redes sociais
que iria alocar US$ 100 milhões
para “apoiar a China na luta contra
a epidemia do novo coronavírus”,
afirmando que o ato demonstrava
a “forte liderança dos EUA” na
resposta à epidemia. No entanto,
em uma coletiva de imprensa a 10
de fevereiro, um repórter indagou
as autoridades norte-americanas
sobre a implementação desses
fundos. O responsável respondeu
que os US$ 100 milhões eram, na
verdade, um limite. No presente,
com exceção de alguns projetos humanitários no Laos, outras
operações relacionadas com este
fundo não foram detalhadas.
Se os EUA desejarem realmente ajudar alguns países do
sudeste asiático, como o Laos,
a fazer frente à epidemia, isso é
compreensível. Afinal, trata-se
de um desafio de saúde pública
mundial, e a ajuda internacional
é sempre bem-vinda. No entanto,
não deixa de ser caricato que,
depois de slogans e anúncios sonantes, os EUA tenham mudado
a trajetória da sua retórica. Além
disso, dadas as circunstâncias
da epidemia, o atraso do cumprimento da palavra dos EUA é
claro e inconsistente com a sua
suposta “forte liderança”.
Porque é que os EUA passaram de um anúncio midiático a
uma postura de discrição? A par
desta situação verificou-se outra
questão: o mais recente orçamento fiscal de 2021 demonstrou
que a Casa Branca planeja reduzir
pela metade o financiamento à
OMS.
Em um momento crítico na
luta global contra a epidemia, o
papel de coordenação da OMS é
ainda mais importante. Que mensagem querem os EUA passar ao
adotarem medidas destas neste
momento? A justificação do país
é que a assistência direta a países
específicos é uma melhor forma
de responder a crises de saúde
pública. Porém, é uma ação contraditória, se for tida em conta a
ajuda prometida de US$ 100 milhões para a prevenção epidemiológica.
Os EUA claramente violaram
as deliberações da OMS e assumiram a liderança ao aplicarem
uma proibição de viagens. Alguns
políticos americanos tomaram
a dianteira a espalhar teorias da
conspiração, fazendo uso da epidemia para desacreditar a China.
Obviamente, tal psicologia e
práticas perigosas não só se distanciam da “forte liderança” que
os EUA apregoam, mas também
dos padrões comuns da civilização humana. Deve realçar-se que
a maioria dos especialistas de
saúde e o público americano desejam que todas as partes trabalhem conjuntamente para superar
a epidemia, todavia as operações
políticas em Washington contrariam esse ensejo.
Nos últimos anos, a maior
preocupação da comunidade internacional para com a diplomacia americana é que a disponibilidade da maior potência do
mundo para a cooperação internacional tenha caído significativamente, o seu apoio ao sistema
multilateral internacional tenha
enfraquecido, e os efeitos negativos do seu comportamento premeditado na governança global
tenham aumentado. As várias
palavras e ações dos EUA face
ao atual surto serviram para o
mundo tenha ficado mais consciente dessa realidade. O que deve
ser lembrado é que hoje, em uma
altura em que os países estão amplamente interconectados, passa
a existir uma responsabilidade
recíproca. O enfrentamento coletivo de obstáculos, reforço da
cooperação e resposta conjunta
são o caminho certo a seguir.

Nie Shuyi/
Diário do Povo Online

Zhong Sheng/
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Zhang Liangzong

Indústrias e lojas
não poupam
esforços para
restabelecer a
atividade
Com sinais crescentes de que
o surto do Covid-19 está sendo
domado, o foco agora está nos
amplos esforços para estabilizar a economia chinesa, disseram os observadores de mercado, destacando o debate sobre
o equilíbrio entre os controles
epidêmicos e o reinício da atividade econômica e entre o apoio
político e o risco de estimular
excessivamente a economia.
Novas infecções confirmadas fora da província de Hubei,
centro da China, o epicentro da
nova pneumonia causada pelo
coronavírus, caíram pelo 13º dia
consecutivo no domingo (16),
de acordo com números divulgados pela Comissão Nacional
de Saúde na segunda-feira (17).
Em outro resultado, o número diário de pacientes a receber
alta de hospitais em Hubei pela
primeira vez foi superior a mil
no domingo. Juntamente com a
redução do medo do vírus, vêm
pedir medidas para relançar a
economia afetada pelo vírus.
A nível micro, as indústrias
e as empresas não pouparam
esforços para restabelecer a ati-

topo do impulso para reiniciar a atividade, Wu ressaltou, pedindo que
as autoridades competentes sejam
responsabilizadas pelo formalismo
que pesa sobre a revitalização da
economia.
Estímulos financeiros

Na oficina de motores da Zhejiang Special Motor, os trabalhadores estão
fabricando motores de ar-condicionado para apoiar Wuhan, a 16 de fevereiro
vidade. Um exemplo notável é Haidilao, uma das mais populares cadeias hotpot do país, que anunciou
que tanto suas lojas físicas como
serviços de entrega de refeições retomaram as operações.
Ainda assim, os analistas pedem
que seja dada a devida atenção aos
esforços controversos pró-crescimento. “Eu, pessoalmente, acredito
que o imprescindível agora não é [o
empurrão para] estimular a economia, mas para colocar a economia
de volta no seu caminho de uma forma ordenada”, afirmou Wu Jinduo,
chefe de renda fixa no instituto de
pesquisa de Great Wall Securities,
ao Global Times na segunda-feira.
Além de Hubei, todas as 30 regiões de nível provincial do país
organizaram-se para que as empresas retomassem o trabalho e a
produção, segundo disse Chen Da,
oficial da Comissão Nacional de
Desenvolvimento e Reforma, em 9
de fevereiro, numa conferência de
imprensa do mecanismo conjunto

de prevenção e controle do Conselho de Estado.
O mecanismo conjunto de prevenção e controle também apresentou uma notificação no início deste
mês, solicitando esforços acrescidos para prevenir e conter cientificamente o vírus, ao mesmo tempo
que realiza o bom manejo da retomada do trabalho e da produção.
As regiões fora de Hubei que
têm grandes populações, mas foram menos atingidas pela doença,
têm uma responsabilidade inabalável pelo reinício ordenado do trabalho e da produção, sugeriu Wu. Ela
salientou que não é fácil lidar com
o equilíbrio entre os controles epidêmicos e o reinício do trabalho ao
lado dos governos e das empresas
locais, especialmente as últimas,
que estão sob grande pressão para
estarem atentas a potenciais falhas
na operação de relançamento.
Alguns governos e empresas locais parecem ter ido longe demais
em colocar a prevenção do vírus no

Outro ponto de discórdia são as
expectativas sobre mais apoio fiscal
e abrandamento monetário que estimularam as preocupações sobre o
aumento da alavancagem e os seus
efeitos sobre o mercado imobiliário.
O Banco Popular da China, o
banco central do país, reduziu a
taxa de juros de um ano de empréstimo de médio prazo (MLF) no valor de 200 bilhões de yuans (US$
28,65 bilhões) em dez pontos de
base, para 3,15%.
Aguardando uma redução de dez
pontos de base na taxa primária de
empréstimo de referência ao virar
da esquina, Lu Zhengwei, economista-chefe do Banco Industrial
em Shanghai, afirmou que, embora
algumas regiões tenham anunciado
planos para permitir pagamentos
atrasados para transferências de
terra, os preços de propriedade ainda devem ser mantidos.
Como Wu disse, os sinais de flexibilização da propriedade em algumas áreas podem ser apenas uma
jogada conveniente para responder
à pressão descendente sobre as economias locais em meio ao surto do
vírus. A nível nacional, será ainda o
caso de a habitação ser para morar
em vez de se criar especulação.

Lu Yanan/Diário do Povo
Li Faxing

Combate ao surto:
um esforço coletivo

O combate contra a epidemia
é uma guerra popular. Na linha
da frente, os médicos e trabalhadores comunitários lutam dia e
noite para conter a propagação
do Covid-19. Na retaguarda, é o
cidadão comum que dá a sua contribuição para que esta guerra seja
vencida.
Na noite de 5 de fevereiro,
um caminhão acidentalmente
bateu contra uma árvore quando
se preparava para abastecer um
hospital de Wuhan, espalhando
repolhos pelo chão. Zhao Yong,
na casa dos 40 anos de idade, teve
dificuldade em conter as lágrimas
após assistir ao acontecimento.
“Estes são os melhores legumes
que conseguimos colher, fruto de
muito esforço. Todos trabalhamos muito para concretizar esta entrega a Wuhan”.
Zhao Yong é o secretário do
partido na aldeia de Longzhu, na
província de Sichuan. No mesmo
dia, levara 12 caminhões conduzido por 12 agricultores, doando um total de 100 toneladas
de vegetais a vários hospitais de
Wuhan. Zhao Yong disse que era
uma forma de agradecimento. Em
2008, um terremoto de 8 graus de

magnitude atingiu Wenchuan, na
província de Sichuan, e por todo
o país uma onda de solidariedade
apoiou Wenchuan para superar as
dificuldades subsequentes.
A 9 de fevereiro, Sina, um
barista iraniano, estava ocupado
no café Wakanda, no distrito
Guanggu, em Wuhan. O estabelecimento estava encerrado, mas
os membros do estafe lembraramse que havia um grupo de quadros
médicos do Hospital Provincial
de Medicina Tradicional Chinesa
de Hubei que eram clientes assíduos. Devido aos esforços e à
pressão a que estavam sujeitos
nos hospitais, os funcionários decidiram continuar de serviço para
responder às necessidades dos
clientes especiais.
Durante este período, Sina
recebeu duas notificações da embaixada iraniana na China, relativas a um avião fretado para retirar
os cidadãos iranianos a residir em
Wuhan. Os seus colegas também
o avisaram para regressar, devido
à intensidade do surto. Porém,
Sina recusou. Ele escolheu permanecer em Wuhan a preparar
café para os médicos e para os
seus colegas.
Zhang Wujun

Em 5 de fevereiro, Zhao Yong, o secretário da aldeia de Longzhu, levou 12
aldeões para distribuir legumes pelos maiores hospitais de Wuhan

No dia 12 de fevereiro, os membros da equipe médica da província
de Yunnan que estavam de partida para prestar assistência médica à
cidade de Xianning, na província de Hubei

Quais os motivos para a OMS não
aumentar o nível de emergência?
No dia 17 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
realizou uma coletiva de imprensa
em Genebra para abordar os últimos
desenvolvimentos da epidemia do
novo coronavírus. Durante o evento,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, o
diretor da OMS, afirmou que o denominado Covid-19 não representa
uma epidemia global e que, portanto,
não existe a necessidade de aumentar
o risco de saúde pública.
O veredito da OMS baseia-se em
dados científicos e nos últimos desenvolvimentos da epidemia na China e no mundo. É com base nele que
será determinado o próximo passo
a seguir nos trabalhos antiepidemiológicos internacionais.
O resultado verificado é também
uma consequência dos esforços tremendos levados a cabo pela China
na luta contra a epidemia. Ghebreyesus afirmou no dia 17 que o número
de novos casos do novo coronavírus
está em declínio na China, sendo que
esse indicador é da maior importância para que a OMS possa manter o
mesmo julgamento que atingira na
avaliação anterior.
De acordo com estatísticas da
Comissão Nacional de Saúde da China, entre 0h e 24h de 17 de fevereiro,
79 novos casos foram confirmados

Perante a crise
do coronavírus,
o que fizeram
os EUA?
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