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Folia deve animar economia do país em R$ 8 bi
De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), o
período de Carnaval deste ano deve
movimentar cerca de R$ 8 bilhões
nas principais atividades econômicas do Brasil, o maior o volume de
receitas registrado desde 2015. No
país, só o Estado do Rio de Janeiro
deve gerar R$ 2,3 bilhões durante as comemorações, seguido por
São Paulo, com R$ 1,95 bilhão, e
Bahia, com R$ 1,13 bilhão.
Segundo a professora de economia da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, Michele Nunes, o
grande número de foliões no país
deve movimentar a economia.
“Com a alta do dólar, muitos

turistas brasileiros estão preferindo ficar no país durante o feriado.
A escolha pelo destino doméstico
movimenta a economia do Brasil,
gerando empregos temporários e
fortalecendo o comércio, mesmo
que informal, o que deve durar até
o final de semana após o período de
Carnaval”, analisa.
Ainda de acordo com a professora, os segmentos mais favorecidos
pelo Carnaval serão os especializados em alimentação como bares e
restaurantes e turismo.
“Esse aporte financeiro recebido
durante o Carnaval deve contribuir
para a retomada de crescimento
de uma série de setores da economia e os mais beneficiados serão

hotelaria, turismo, alimentação e
serviços. Essa movimentação, no
entanto, não ficará restrita a esses
segmentos, já que o consumo de
forma geral deve permanecer em
alta durante o período no país”, explica a professora.
No caso do Carnaval carioca, a
expectativa da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
(Riotur) ainda é mais otimista do
que a da CNC. Para o órgão, a Festa
de Momo este ano deverá injetar na
economia formal e informal da cidade, no período que inclui os dias
da festa e a semana anterior, mais
de R$ 4 bilhões, superando os R$
3,78 bilhões apurados no evento de
2019.

Saúde perdeu R$ 20 bilhões
com Teto dos Gastos
Em 2017, quando a Lei do Teto
dos Gastos passou a vigorar, as despesas com os serviços públicos de
saúde representavam 15,77% da
arrecadação da União; em 2019, os
recursos destinados à área minguaram para 13,54%, menos do que o
piso de 15% fixado na Constituição.
A queda representa uma perda
superior a R$ 20 bilhões ao ano. Se
em 2019, o governo tivesse aplicado o patamar mínimo da receita
corrente líquida, a Saúde teria um
orçamento de cerca de R$ 142,8
bilhões em 2019 – e não R$ 122,6
bilhões aplicados.
O levantamento foi feito pelo

pesquisador de economia da saúde
e consultor do Conselho Nacional
de Saúde (CNS) Francisco Funcia,
que analisou dados do orçamento da União aos quais o CNS teve
acesso. Em entrevista ao jornal
Brasil de Fato, Funcia ressalta que,
a cada ano, a receita da saúde diminui. “Estamos voltando aos percentuais do fim da década passada”,
afirma o pesquisador.
O economista e vice-presidente
da Associação Brasileira de Economia da Saúde (Abres), Carlos
Ocke, reforça a denúncia. O valor
investido em saúde por pessoa, que
chegou a R$ 595 em 2014, passou
a ser de R$ 555, em 2020.

A Emenda Constitucional (EC)
95, que resultou na Lei do Teto dos
Gastos, foi aprovada durante o governo de Michel Temer (MDB) e
mantida pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido). A receita da
União cresceu 27% desde que a EC
95 entrou em vigor, mas não houve
aumento compatível no orçamento
da Saúde, que perdeu recursos.
A EC 95 – do Teto de Gastos –
representou, na prática, a desvinculação do gasto mínimo 15% da
receita da União com a Saúde. Isso
ocorre porque os gastos do governo
foram limitados ao valor utilizado
ano anterior, reajustado somente
pela inflação acumulada.

Economista: Governo Bolsonaro é fábrica de miséria

Durante a campanha às eleições
presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro prometeu pagar o 13º salário
aos beneficiários do Bolsa Família. Mas ao assumir o poder limitou o valor extra ao ano de 2019.
Não há previsão no orçamento
para este ano.
Bolsonaro não só cumpriu parcialmente a promessa como também “descobriu um santo para cobrir outro”. Isto porque o governo
limitou o acesso de novas famílias
ao programa. Hoje 3,5 milhões de
famílias estão na fila de espera
do benefício, segundo revelou o
jornal O Estado de São Paulo, ao

analisar o banco de dados do Governo Federal.
Além da limitação de novas famílias, o governo reduziu em R$
3 bilhões o orçamento do Bolsa
Família. Em 2019, foram R$ 32,5
bilhões destinados ao programa e
neste ano são R$ 29,5 bilhões.
Agora Bolsonaro quer impedir
que o 13º salário do Bolsa Família seja estendido a quem recebe o
Benefício de Prestação Continuada
(BPC), que paga um salário mínimo (R$ 1.045,00) a pessoas carentes e deficientes cuja renda familiar
seja de ¼ deste valor (R$ 261,25) .
Ouvido pela reportagem da

CUT Nacional, o economista e
pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e ex-presidente do
Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Consea),
Francisco Menezes, afirma que o
Brasil virou um país que “fabrica
pobres”, que não há um programa
claro de combate à desigualdade
social e que a promessa de campanha de Bolsonaro foi demagógica,
já que a Emenda Constitucional
(EC) nº 95, aprovada no governo
Michel Temer (MDB-SP), limita
os gastos públicos e impede investimentos sociais.
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Pior rombo
nas contas
externas
em 5 anos
Déficit em 12 meses
aumenta 30% no
Governo Bolsonaro

As contas externas, que mostraram forte deterioração em 2019,
iniciaram 2020 ainda piores. O
déficit de US$ 11,879 bilhões em
janeiro, divulgado pelo Banco
Central na véspera do Carnaval, é
o maior para o mês desde de 2015,
quando foi registrado saldo negativo de US$ 12,010 bilhões.
Em janeiro do ano passado o déficit em transações correntes, que
inclui compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de
renda do Brasil com outros países,
foi quase US$ 3 bilhões menor:
US$ 9,045 bilhões.
Em 12 meses, o rombo equivale
a 2,85% do Produto Interno Bruto
(PIB). Ao final do ano passado, o dé-

ficit nas contas externas era de 2,76%
do PIB, ou US$ 50,762 bilhões. Em
dezembro de 2018, o rombo equivalia a 2,20% do PIB. Em um ano e um
mês, o aumento foi de 30%.
Segundo o BC, o aumento do
déficit no início deste ano decorreu do saldo negativo da balança
comercial, chegando a US$ 2,563
bilhões. Em janeiro de 2019, houve
superávit comercial de US$ 1,056
bilhão. A conta renda primária (lucros e dividendos, pagamentos de
juros e salários) ficou negativa em
US$ 6,766 bilhões no mês, contra
US$ 7,272 bilhões, em janeiro de
2019. A redução se deu principalmente pela desvalorização do real.
A conta de renda secundária teve
resultado positivo de US$ 108 milhões; a de serviços (viagens, fretes, entre outros) apresentou saldo
negativo de US$ 2,659 bilhões.
O investimento direto no país
(IDP) em janeiro chegou a US$
5,618 bilhões, contra US$ 5,828 bilhões em igual mês do ano passado.

Rio tem gasolina e etanol
mais caros do Sudeste

De acordo com o último levantamento do Índice de Preços Ticket
Log (IPTL), fevereiro começou
com movimentação de queda no
preço dos combustíveis nos postos
da Região Sudeste. A redução no
preço do etanol em 13,03% coloca
o Sudeste como destaque na comercialização do etanol mais barato, com o litro vendido a R$ 3,215,
ante os R$ 3,697 de janeiro.
Contudo, verificando os dois
principais estados da região separadamente, o Rio de Janeiro segue
como o estado com a gasolina mais
cara do Brasil: R$ 5,072. O litro do
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etanol é o segundo mais caro do país,
comercializado a R$ 4,320, inferior
apenas ao das bombas nos postos do
Rio Grande do Sul, onde o motorista
desembolsa R$ 4,477 por litro.
Em contrapartida, São Paulo segue como o estado que apresenta
os preços mais vantajosos para os
motoristas. É o líder no ranking nacional do menor preço por litro do
etanol, comercializado a R$ 3,091
nos primeiros dias do mês. Já a
gasolina está na quarta posição no
ranking, considerando os preços
mais vantajosos ao consumidor,
com o litro vendido a R$ 4,479.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,3903

Dólar Turismo

R$ 4,5430

Euro

R$ 4,7634
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

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

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

Iuan

R$ 0,6245

Ouro (gr)

R$ 227,80

Selic
Hot Money

4,25%
0,82% a.m.
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O terrorismo islâmico na África

O respeito à imprensa
Os gestos e comentários
grosseiros do presidente da
República em relação a repórteres podem conﬁgurar quebra de decoro e até dar causa
a processo de impeachment. O
desdém e a postura ofensiva
diante da imprensa são particularmente graves porque a
atividade jornalística – independentemente de seus muitos
erros – é imprescindível
para o fortalecimento do Estado de Direito
e a democracia.
É a partir
da crítica e do
contraditório
que se aperfeiçoam as práticas públicas
e os processos políticos.
O papel do jornalista e dos
meios de comunicação é mesmo questionar – e criticar. Não
faz sentido um presidente da
República adotar uma postura de permanente beligerância
com jornalistas. Até porque o
jornalista que comete abusos –
como calúnia, injúria ou difamação – estará sempre sujeito
a processos cíveis e criminais,
dentro do que prevê a Lei.
Neste sentido, nunca é demais
lembrar que a liberdade de ex-

pressão não autoriza a mentira.
Ao preferir o caminho do enfrentamento ao do diálogo, com
insinuações grosseiras, o presidente afasta o apoio de grande
parte da sociedade – incluindo a
parcela majoritária de seus eleitores em 2018 – e acaba por desestabilizar o próprio governo.
Compromete programas e reformas importantes para o país.
Fosse sereno
e racional, em
vez de hostil e
passional, isso
por si só já seria
razão suﬁciente para mudar
a sua conduta.
O bom governante conquista aliados, não
cria inimigos
nem fortalece
adversários.
P.S.: As críticas e reprovação não podem ser seletivas,
de acordo com a conveniência
política. Só quem criticou os
termos chulos, as grosserias,
as piadas sexistas e homofóbicas, a embriaguez vulgar e
até as bananas (pesquisem!)
do ex-presidente Lula tem hoje
autoridade para criticar o atual
presidente ou qualquer outro.

Ao preferir o
caminho do
enfrentamento,
Bolsonaro afasta
o apoio de seus
eleitores

 Nilson Mello
Advogado e jornalista.

O mercado de precatórios
Precatórios representam a forma do Estado/Governo pagar as
indenizações que lhe são impostas pelo Poder Judiciário quando
não há mais possibilidade de
apresentação do recurso contra a
decisão judicial.
A importância do tema é dada,
em boa parte, pela magnitude
das cifras envolvidas. De acordo
com estimativas do Fonaprec
(Forum Nacional de Precatórios), os precatórios a serem pagos
por estados e municípios somam
atualmente R$ 141 bilhões.
Os débitos de natureza alimentar têm prioridade e, no
geral, o pagamento segue ordem
cronológica, mas também está
sujeito a uma lista prioritária
que inclui pessoas com doenças
graves, idosos ou deﬁcientes físicos – de acordo com as determinações da lei.
Os precatórios são amplamente conhecidos pelo atraso no
pagamento. No Estado do Rio de
Janeiro, por exemplo, a defasagem já foi superior a dez anos.
São lançados numa ﬁla com a
ordem administrada por cada
Tribunal de Justiça. Segundo a
Constituição Federal de 1988,
se lançado até o primeiro dia de
julho, o precatório deve ser quitado até 31 de dezembro do ano
seguinte, porém, se for expedido
após essa data, ele deve ser quitado até o período de dois anos.
Hoje, a maioria dos estados e
municípios estão com atraso na
referida ﬁla, mas existe a tentativa de ela ser regularizada até o
ano de 2024, no caso de pessoas
físicas, e até 2028, no caso das
pessoas jurídicas.
Diante desse enorme entrave
nos pagamentos, muitos bene-

ﬁciários dos precatórios se veem
na difícil situação de optar pela
cessão dos créditos que um dia
receberão. A falta de recursos
ﬁnanceiros na esfera pública faz
com que haja demora no cumprimento das decisões judiciais e
o pagamento acaba sendo postergado.

Valores a serem
pagos por estados e
municípios somam
R$ 141 bilhões
Assim, surge o mercado dos
precatórios, e o principal motivo
para o aquecimento do mercado
tem sido a falta de esperança em
receber os valores devidos.
Trata-se de um procedimento
permitido em lei. As atenções
devem ser as mesmas de uma
compra e venda de um imóvel,
por exemplo. Entre outros, é preciso veriﬁcar se quem vai comprar tem a condições de compra,
e se possível saber se a origem
desse dinheiro é lícita. É importante também veriﬁcar se a pessoa que se apresentou para negociar o crédito tem poderes para
tal, e se os valores efetivamente
são válidos.
É importante também sempre lembrar que os precatórios
recebem atualização até o efetivo
pagamento, podendo qualquer
defasagem ser exigida do Poder
Público.

 Raphael Gouvêa Vianna
Advogado, é sócio-diretor da
Gouvêa Advogados Associados.

O terrorismo islâmico, na África,
é generalizado e, nos últimos anos,
tornou-se cada vez mais central na
galáxia jihadista. Abu Bakr Al Baghdadi, líder do Isis capturado e
morto em 27 de outubro de 2019, em
seu último vídeo instou os terroristas que operam na África a aumentar
seus ataques. Pouco antes da descoberta de seu último refúgio, na Síria,
muitos creditaram Al Baghdadi estando, precisamente, no continente
negro. Isso é para demonstrar a importância do terrorismo jihadista na
África. O crescimento e a disseminação do islamismo africano são uma
preocupação particular na Europa.
O terrorismo jihadista no continente negro está presente, tanto com
grupos próximos à Al Qaeda, a organização fundada por Osama bin
Laden, que chegou às manchetes
da organização do ataque de 11 de
setembro de 2001 nos EUA, quanto
com milícias que se acredita serem
afiliadas ao Isis.
Até há alguns anos, a Al Qaeda
era a organização terrorista que tinha
mais seguidores. A situação, agora, é
considerada muito mais equilibrada:
o Isis conseguiu invadir o continente africano, e muitos grupos operam
sob os lábaros das bandeiras negras.
No geral, as mesmas diferenças
ideológicas e operacionais entre a Al
Qaeda e o Ísis encontradas no Oriente Médio também existem na África.
As diferenças se referem, principalmente, à ideia de um califado islâmico, que, para o Isis, foi realidade,
ao longo de cinco anos, entre a Síria
e o Iraque, enquanto que, para a Al
Qaeda, trata-se, apenas, da meta final, a longo prazo, da luta contra o
Ocidente, e os objetivos atingidos
durante ataques.
A situação na Líbia é particularmente preocupante e isso por duas
razões: por um lado, o país do norte
da África está geograficamente muito próximo da Europa e, especialmente, da Itália; por outro, a desestabilização da queda de Muammar
Gaddafi, em 2011, torna o terreno
muito fértil para o surgimento do fenômeno jihadista.
Nos anos 90, no leste da Líbia,
graças a um contexto político-social historicamente mais sensível às
ideologias islâmicas, os grupos extremistas se espalharam, não muito
longe do que era promovido pela
nascente Al Qaeda. Em 1998, o
governo de Kadafi foi o primeiro a
emitir um mandado de prisão internacional para Osama Bin Laden. As
autoridades de Trípoli perseguiram
as várias células islâmicas presentes
no país e, no início dos anos 2000, a
ameaça terrorista na Líbia parecia ter
sido erradicada.
A guerra de 2011 e o fim da era de
Kadafi mudaram a situação. De fato,
muitos grupos islâmicos e várias milícias salafistas surgiram, mais uma
vez ativas, maiormente, na Cirenaica. Em 2015, no entanto, apareceram
as primeiras bandeiras negras do
Isis. O movimento Al Baghdadi teve
seus primeiros seguidores na Líbia
na área de Sabratha.
Posteriormente, o Isis estava muito ativo na área de Sirte, cidade natal
de Kadafi. Nesta, os terroristas conseguiram montar um pequeno califado, no mesmo modelo daquele ativo
entre a Síria e o Iraque. No verão de
2016, o novo governo liderado por
Fayez Al Sarraj, em Trípoli, pediu
ajuda internacional para expulsar o
ISIS de Sirte.
Os primeiros ataques dos EUA
começaram em agosto de 2016, en-

quanto as operações terrestres foram
lideradas por milícias da cidade de
Misurata, leais ao governo de Al
Sarraj. Dentro de algumas semanas,
Sirte foi libertado do Ísis e o pequeno califado foi derrotado.
No entanto, a ameaça terrorista
na Líbia ainda está iminente e, de
fato, cada vez mais forte sob alguns
aspectos. O Isis parece ter se reorganizado no sul do país, aproveitando
a total falta de controle de vastas
províncias no deserto. Nos últimos
meses, seguidores de Al Baghdadi
realizaram vários ataques em Trípoli
e em outros lugares do país. A guerra
pelo controle da capital, ocorrendo
entre as milícias próximas a Al Sarraj e o exército de Khalifa Haftar,
está dando ao ISIS uma maneira de
se fortificar.
Boko Haram na Nigéria
Um grupo que, nos anos 2000,
começou a criar grandes dores de
cabeça na África Ocidental, foi o
que mais tarde recebeu o nome de
Boko Haram. Em Hauçá (uma das
principais línguas africanas, a língua
com o maior número de falantes), o
termo indica “a educação ocidental
é proibida”. O movimento foi fundado pelo nigeriano Ustaz Mohammed
Yusuf.

Isis conseguiu invadir
o continente africano
e divide região com
Al Qaeda
O campo de ação inicial é o norte da Nigéria, onde a população é
majoritariamente muçulmana, e as
condições de pobreza de muitos
cidadãos ajudaram o Boko Haram
a encontrar muitos seguidores e
muitos milicianos. A organização
nasceu com a intenção de impor
a sharia, lei islâmica, no norte do
país. Por esse motivo, a partir de
2009, o Boko Haram adotou a causa jihadista: naquele ano, as ações
terroristas do grupo e as respostas
militares do governo nigeriano
causaram muitas vítimas. Entre
elas, o fundador Yusuf.
O atual líder, Abubakar Shekau,
o sucedeu e, em 2015, decidiu pela
afiliação do Boko Haram ao Isis. O
objetivo do grupo é, portanto, estabelecer um califado real, no norte
da Nigéria e em outras áreas onde
os milicianos se espalharam entre
Camarões, Chade e parte do Níger.
O Boko Haram realizou vários
ataques durante esse período, causando massacres entre militares e
civis. A ação mais famosa continua
sendo a realizada em Chibok, onde
276 meninas adolescentes cristãs foram sequestradas, estupradas e vendidas como escravas, causando revolta na comunidade internacional.
Outro grupo muito perigoso para
a estabilidade do continente negro
é o dos terroristas somalis de Al
Shabaab. No entanto, essa milícia
parece muito diferente do Boko
Haram. Em primeiro lugar, Al Shabaab realiza suas atividades no chifre da África, em particular, entre a
Somália, o Quênia e a Etiópia.
Em segundo lugar, a organização somali é afiliada à Al Qaeda e
não ao Isis. E isso leva a diferenças
significativas também do ponto de
vista puramente ideológico: enquanto o Boko Haram, em confor-
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midade com os ditames do Isis, tem
como objetivo imediato a fundação
de um califado, a Al Shabaab considera esse objetivo, como de fato
se aplica à própria Al Qaeda, como
algo a ser realizado a longo prazo.
Além disso, a Al Shabaab tem
uma particularidade que a torna
parcialmente diferente dos outros
grupos, próximos ao movimento fundado por Bin Laden: dentro
dela tem um componente que parece colocar a defesa do território
somaliano em primeiro lugar, mesmo antes dos objetivos a serem alcançados. Uma espécie de pequena
costela “nacionalista” da Somália,
que vê no Islã a chave para derrubar as atuais instituições somalis,
consideradas um verdadeiro braço
armado e político dos “cruzados”
ocidentais.
Isso pode ser visto, por exemplo,
no último discurso do líder da Al
Shabaab, Abu Ubaidah, que pediu
um ataque aos americanos, presentes no país, sendo vistos como
invasores antes mesmo de serem
considerados infiéis.
Afinal, a Al Shabaab nasceu em
2006 como um movimento juvenil
dos Tribunais Islâmicos da Somália, um grupo que, naquele ano,
passara a controlar o território do
país africano e também o próprio
Mogadíscio, a capital. Com a derrota dos Tribunais Islâmicos, após
a intervenção aérea dos EUA e de
tropas de uma coalizão liderada
pela Etiópia no local, Al Shabaab
tomou as rédeas do terrorismo islâmico na região.
Em 2013, o grupo terrorista foi
responsável pelo ataque a um shopping center em Nairóbi e, em 2015,
em Garissa Al Shabaab, causou um
massacre de jovens estudantes após
o ataque no campus da universidade local. Até o momento, o grupo
ainda é muito ativo, especialmente,
no sul da Somália.
Além de estar presente no Sahel
e no Chifre da África, o terrorismo
no continente negro também atua
na parte central e sul. No Congo,
por exemplo, o Isis anunciou recentemente o nascimento do Estado Islâmico da África Central
(Iscap), que, por sua vez, derivou
sua base de outro grupo, fundado
em 1995: a força democrática da
Aliança (ADF).
Esta última milícia está bem estabelecida entre as regiões de Ituri e
Kivu do Norte, onde há anos realiza
um movimento de guerrilha, apoiada pelo Isis, desde 2015, estendendo
a invasão, igualmente, em Uganda.
A chegada das bandeiras negras, ao
lado do ADF, deu força a um grupo
que, ao longo dos anos, foi dizimado
pelas intervenções de Uganda e Ruanda. Hoje, a Ascap e a AFD parecem ser muito ativas e criam, desde
2018, tensão nas regiões atormentadas pela epidemia de ebola.
No sul da África, as células jihadistas estão presentes, também, na
África do Sul, enquanto o avanço
de um grupo chamado Al Sunna, em Moçambique, é motivo de
grande preocupação. No último
ano, vários ataques foram realizados no norte do país africano, com
dezenas de vítimas entre as populações e o risco de ativar um efeito de emulação, mesmo nos países
vizinhos.

 Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa
do CNR (Itália), é editor da revista
Italiamiga.
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Coronavírus pode acelerar
lançamento de moeda digital
Epidemia tem
restringido as
transações de
caixa face-a-face

Requião: manipulação da
PM para endurecer o regime

O movimento dos policiais militares em todo o país
pode estar sendo provocado ou manipulado por aqueles
que querem endurecer o regime, avalia o ex-governador
Roberto Requião, em entrevista à coluna. O ex-senador
pelo Paraná avalia que os PMs lutam para obter o mesmo aumento que o governo deu para os altos oficiais das
Forças Armadas, mas ressalta que greve de policiais é
ilegal e condena os atos de violência.
Senador, como o Sr. vê o movimento dos PMs, que
resultou no ataque a tiros ao senador Cid Gomes, no
Ceará?
– São atos absolutamente inaceitáveis. O que ocorreu
no Ceará acontece com frequência contra professores e
demais trabalhadores, sem a mesma indignação. Gosto
da coragem do Cid Gomes, que tem todo meu apoio, apesar de ter sido um ato de temeridade agir contra policiais
armados e exaltados.
O Sr. acredita que a movimentação dos PMs pelo país
é uma reação à política recessiva do ministro Paulo
Guedes?
– Não sei se é reação ou é provocado por eles, há
muita manipulação a partir da insatisfação concreta da
PM. Estamos sob risco do caos. O liberalismo não deu
certo em lugar nenhum no mundo. Pode estar havendo
manipulação para levar a um endurecimento do regime.
A declaração do general Heleno contra o Congresso
vai neste sentido?
– O general quer entregar o Brasil sem pagar comissãoo
aos congressistas corruptos. Rodrigo Maia quer a mesma
coisa, mas pagando comissã.o
Nesse quadro, como o Sr. vê as alternativas para o Brasil?
– A proposta de uma frente ampla com os liberais me
assusta. A ideia atende aos interesses internacionais, especialmente dos Estados Unidos. Significa consolidar o
neoliberalismo no Brasil, a venda da Petrobras, a privatização da água. Afasta o Bolsonaro e alguns integrantes
do governo para colocar alguém mais palatável, que terá
aplausos da Globo e da Folha.
Sou favorável a uma frente popular, nacionalista e
democrática, que tenha como centro o desenvolvimento
do Brasil e a anulação dos atos lesivos contra o país.

Escolas dão aula de combatividade no pé
Escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo levarão às passarelas, como de costume, enredos com tom
político. Abaixo, uma lista com os desfiles mais engajados dos grupos especiais das duas capitais:
Rio
– Mangueira: Enredo A Verdade vos fará Livre
A verde e rosa fará um dos desfiles mais simbólicos,
com Jesus crucificado negro, identificado com os mais
pobres, moradores de favelas, contra o preconceito e a
intolerância.
– União da Ilha: Enredo Nas encruzilhadas da vida,
entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada: Salve-se
quem puder!
Cobra dos políticos o cumprimento de promessas para
resolver problemas sociais: saúde, emprego, educação e
moradia
São Clemente: Enredo O conto do vigário
Fala sobre malandragens e falcatruas. No samba-enredo, denuncia de laranjas, mamatas, marajá puxando férias em Bangu, fake news e decreta: “A maré vai virar”.
São Paulo
– Barroca Zona Sul: Enredo Benguela
Homenagem à líder quilombola Tereza de Benguela.
– Tom Maior: Enredo É coisa de preto
Levará ao sambódromo a importância do negro na
construção e desenvolvimento do Brasil.
– Mancha Verde: Enredo Pai, perdoai! Eles não sabem o que fazem
O enredo de tom religioso defende a luta de “Penhas e
Marias”, direitos, igualdade e fala: “Deus não criou raça
e nos ensinou / Aos olhos não existe cor”.
– Águia de Ouro: Enredo O poder do saber – Se saber
é poder... Quem sabe faz a hora não espera acontecer
A escola falará sobre a educação. O título do enredo,
com verso da música antiditadura de Geraldo Vandré,
mostra o espírito do desfile.

Receptadores
Proposta de emitir bônus para recomprar ações e retomar
o controle da Petrobras, feita por Ciro Gomes, não agrada
ao ex-senador Roberto Requião. Ele defende a edição de
um decreto em que os atos lesivos sejam anulados. “É como
tratar um receptador de mercadoria roubada”, ataca.

Rápidas
O professor Mércio Gomes, ex-presidente da Funai,
fala sobre “Moral e ética no Brasil”, dentro do ciclo de
conferências “Pensar o Brasil: Sínteses e confluências”,
da Academia Brasileira de Letras, coordenado por Ana
Maria Machado. Será em 12 de março, 17h30, no Teatro
R. Magalhães Jr., na sede da ABL, no Centro do Rio. Informações em academia.org.br *** O Caxias Shopping
acaba de aderir ao conceito de amigos dos animais domésticos. As regras de boa convivência podem ser lidas no
site caxiasshopping.com.br

O surto de pneumonia
causada pelo novo coronavírus pode mudar o hábito das
pessoas de usar dinheiro e
aumentar a sua dependência
em pagamento eletrônico,
que por sua vez pode acelerar a emissão de moeda digital apoiada pelo governo na
China, de acordo com analistas.
Embora ainda não se saiba quanto tempo o vírus sobrevive na superfície de cédulas e moedas, a epidemia
tem restringido as transações
de caixa face-a-face, disseram eles, considerando que
o principal meio de espalhar
o novo coronavírus é através
do contato físico com gotículas respiratórias.
O Banco Popular da Chi-

na, o banco central, entregou quatro bilhões de iuanes (US$ 572,5 milhões) de
novas cédulas antes do Ano
Novo Lunar para Wuhan,
província de Hubei, o epicentro do surto, para melhorar a limpeza das cédulas em
circulação e conter possível
infecção, disse Fan Yifei, vice-governador da PBOC no
sábado (15).
A transferência de dinheiro entre províncias e dentro
de algumas áreas de ataque
epidêmico foi suspensa, para
reduzir as viagens e limitar a
propagação do novo coronavírus, disse Fan. As notas de
papel recolhidas de regiões
gravemente atingidas pela
epidemia devem ser desinfectadas com luz ultravioleta ou temperatura elevada e
armazenadas durante mais
de 14 dias antes de serem
reintroduzidas no mercado,
acrescentou. As medidas
atuais são eficazes, e devemos assegurar-nos de que a
moeda que os residentes estão utilizando está segura e
limpa.”

A epidemia deve acelerar
a emissão de moeda digital, Li Lihui, ex-presidente
do Banco da China, disse à
China Daily no domingo.
“(Claro,) as modernas plataformas de pagamento eletrônico da China se encontram
suficientemente maduras”,
acrescentou.
WeChat Pay e Alipay
classificam-se como as duas
principais opções de pagamento online no mundo. Em
meio ao surto, mais pessoas
estão escolhendo pagamento
eletrônico em vez de dinheiro real. “A perspectiva de
desenvolvimento da moeda
digital no setor varejista dependerá, em certa medida,
do próprio mercado. Sua eficiência, custo, conveniência
terão grande importância,
bem como a escala de uso
comercial”, de acordo com
Li, que também é chefe do
grupo de trabalho de pesquisa em blockchain na Associação Nacional de Finanças
da Internet da China.
Fan comprometeu-se, no
sábado, a promover o traba-

lho de pagamento eletrônico
e móvel, uma vez que a tecnologia em questão vem se
desenvolvendo rapidamente
na China. O banco central
disse anteriormente que o
projeto básico da moeda digital soberana foi concluído,
e alguns programas piloto
serão lançados para testes.
“A epidemia pode acelerar a introdução de moeda
digital e o intercâmbio facea-face da moeda física irá
diminuir ainda mais, devido às preocupações de uma
possível infecção”, afirmou
Yang Dong, chefe do Centro
de Pesquisa de Tecnologia
Financeira e Blockchain do
Instituto de Direito e Tecnologia da Universidade de
Renmin da China.
Em tais condições, consumidores e instituições individuais preferem métodos
de pagamento digitalizados
e se acostumam cada vez
mais com eles. “Aproveitando esta oportunidade, a
moeda digital vai acelerar a
sua emissão e aplicações”,
afirmou Yang

Epidemia aumenta o impacto na produção do setor de eletros
Segundo a Abinee, 57%
das associadas já apresentam
problemas; algumas empresas já indicam redução média de 22% na produção do
1º trimestre de 2020
Uma segunda sondagem
realizada pela Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee)
sobre o impacto do coronavírus na produção do setor
eletroeletrônico
apontou
que 57% das entrevistadas
já apresentam problemas no
recebimento de materiais,
componentes e insumos provenientes da China. Esse
resultado é cinco pontos percentuais acima do verificado
na pesquisa anterior, realizada há duas semanas.
A situação é observada
principalmente entre os fabricantes de produtos de
Tecnologia da Informação
(celulares, computadores,
entre outros). Segundo o
presidente executivo da
Abinee, Humberto Barbato, a nova pesquisa indica
o agravamento da situação

das indústrias que dependem
dos componentes externos.
“O momento é delicado e
devemos ter diversas paralisações daqui para frente”,
afirma. Ele considera, entretanto, que, por enquanto, não
há risco de falta de produtos
acabados, como celulares
e computadores, no mercado brasileiro. “O problema
só não é mais grave porque
dispomos da produção local
destes produtos”, ressalta.
Entretanto, segundo o levantamento da Abinee, apenas 4% das pesquisadas já
operam com paralisação parcial em suas fábricas. Outras
15% já programaram paralisações para os próximos
dias, a maior parte delas,
também de forma parcial.
Apesar do impacto no
abastecimento, a pesquisa
indicou que 54% ainda não
têm previsão de parar suas
atividades. A decisão dependerá de quanto tempo persistirem os problemas no abastecimento.
Com esse cenário, 17% das

Petroleiros fecham acordo
com TST e encerram greve
Representantes da Federação Única dos Petroleiros
(FUP) confirmaram, nesta
sexta-feira, o fim da greve de 20 dias da categoria.
O anúncio foi feito após
audiência de conciliação
com representantes da Petrobras, no gabinete do ministro Ives Gandra Martins
Filho, do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), relator
do processo de dissidio coletivo no tribunal.
Além do fim da greve,
ficou decidido que metade
dos dias parados serão descontados na folha de pagamento e a outra metade
serão compensados pelos
empregados. As punições
administrativas contra os
grevistas também deverão
ser canceladas pela estatal.
Outra reivindicação dos
petroleiros foi atendida e
a escala de trabalho será
elaborada pelos trabalhadores.
A questão das demissões em uma fábrica de
fertilizantes da Petrobras

no Paraná será discutida
em outra reunião, marcada
para quinta-feira (27). No
dia anterior, após 20 dias
de greve, os petroleiros
suspenderam a paralisação e voltaram ao trabalho
para aguardar o que seria
definido na audiência de
conciliação realizada nesta
sexta-feira.
A greve foi iniciada em
função, segundo os petroleiros, do descumprimento do acordo coletivo
pela estatal. Os petroleiros
contestavam ainda as demissões anunciadas pela
estatal na Araucária Nitrogenados (Ansa), subsidiária da empresa, na cidade
de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba.
Conhecida como Fábrica
de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR),
a subsidiária deve ser fechada pela Petrobras. Segundo a FUP, a suspensão
das atividades vai provocar a demissão de mil trabalhadores.

pesquisadas informaram que
não devem atingir a produção
prevista para o 1º trimestre
deste ano. Conforme essas
empresas, a produção do período deverá ficar, em média,
22% abaixo da projetada. Para
metade das empresas, no entanto, as projeções devem ser
mantidas; outras 33% afirmaram que ainda não é possível
dar essa indicação.
Segundo a pesquisa, as
empresas devem demorar,
em média, cerca de dois meses para normalizar o ritmo
da produção, após a retomada dos embarques de materiais, componentes e insumos da China.
A pesquisa contou com a
participação de cerca de 50
indústrias das diversas áreas
do setor eletroeletrônico.
Na opinião de Barbato, as
dificuldades atuais “acendem um sinal de alerta” não
apenas para o setor eletroeletrônico como para toda a
indústria brasileira que depende de materiais e componentes provenientes de um

único mercado, como a China. “A situação expõe nosso
alto índice de vulnerabilidade em relação à importação
de componentes”, observa.
Assim, para Barbato, o problema abre uma oportunidade para que se volte a pensar
na produção local de componentes utilizados na atividade produtiva do setor.
Hoje, 42% desses itens
são provenientes da China,
principal origem das importações de componentes do
Brasil, totalizando US$ 7,5
bilhões em 2019. Destaca-se
também que os demais países
da Ásia foram responsáveis
por 38% das importações de
componentes elétricos e eletrônicos em 2019. Portanto,
a região da Ásia representa
80% da origem dos componentes elétricos e eletrônicos
do país.
As empresas do setor continuam monitorando de perto essa situação para analisar
os reais impactos da epidemia do coronavírus no setor
eletroeletrônico.

Evo acusa EUA de levar justiça
eleitoral a rejeitar sua candidatura
O ex-presidente da Bolívia Evo Morales acusou nesta sexta-feira o governo dos
Estados Unidos de influenciar o Tribunal Supremo
Eleitoral (TSE) boliviano na
rejeição de sua candidatura ao Senado. “Cumprimos
todos os requisitos. Por instrução da embaixada dos Estados Unidos não aprovaram
[minha candidatura]. Vamos
seguir lutando por nossa soberania e dignidade”, disse o
ex-mandatário.
As declarações de Evo
vêm logo após o TSE da Bolívia rejeitar sua candidatura
como senador pelo departamento de Cochabamba nas
próximas eleições do dia 3
de maio. O ex-presidente e
líder do Movimento ao Socialismo (MAS) ainda criticou o governo interino da
presidente autoproclamada
Jeanine Áñez, que assumiu o
poder após o golpe de Estado do dia 10 de novembro de
2019 que forçou a renúncia
de Evo Morales.
“Em nossa gestão, demonstramos que outro mundo, sem o império norteamericano e sem o FMI,
é possível. Esse é o nosso

pecado, nosso delito, termos
nos libertado da pressão política, dos condicionamentos
econômicos e libertamos
muitos irmãos e irmãs da
pobreza”, disse o ex-mandatário.
Mais cedo, logo após a
decisão do TSE ser comunicada na noite desta quintafeira, Evo afirmara que a
medida era “um golpe contra
a democracia”. Os membros
do TSE sabem que cumpro
todos os requisitos para ser
candidato [a senador por Cochabamba[. O objetivo final
é a proscrição do MAS (Movimento ao Socialismo), partido de Morales]”, afirmou
pelo Twitter.
Pelo mesmo motivo, a
candidatura do ex-chanceler
Diego Pary como senador
por Potosí também foi inabilitada. “O Tribunal Supremo
Eleitoral, ao inabilitar-me,
assume uma decisão política, que se alheia das leis, da
Constituição boliviana e da
jurisprudência
internacional”, afirmou. Pary disse que
cumpriu “absolutamente com
todos os requisitos, como estabelece a regulamentação
aprovada pelo mesmo TSE”.

Sáb., dom., 2ª, 3ª e 4ª feira, 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2020 n Monitor Mercantil

4 Internacional

SP, Rio e Bahia são os destinos
mais procurados no Carnaval
As colinas centrais da
Toscana e seus vinhos
Dando continuidade à abordagem da vitivinicultura da
Itália Central – que foi interrompida para a publicação de
dois artigos sobre vinhos brancos e rosados – vou tratar
agora de outras áreas da Toscana, que em si só abriga distintos e consagrados vinhos. A Toscana se divide em duas
amplas áreas geográficas: a zona costeira do Mar Tirreno,
que se estende da província de Livorno até o limite regional com o Lazio, e as colinas centrais da Florença e
Siena, nas quais se encontram os Chiantis, já abordados.
Apresento agora o restante dessa área central da Toscana,
priorizando os vinhos que mais chegam ao mercado brasileiro.
As colinas centrais têm forte contribuição para o renascimento do vinho italiano na década de 1980, quando várias reformas buscaram valorizar as qualidades dos produtos, em termos de tecnologia e inovações enológicas, bem
como de regulamentações. Além do Chianti, que ocupa
o centro desta sub-região, temos mais ao norte, acima
de Florença, a pequena DOCG Carmignano, já apontada
como zona de vinhos de qualidade desde o século XVIII e
que tinha por tradição combinar Cabernet Sauvignon com
Sangiovese, antes que isso se tornasse uma prática comum
e ambiciosa, como atualmente. Com solos argilocalcários
e pedregosos, seus declives voltados para o sul garantem
boa exposição solar aos vinhedos, favorecendo a produção de tintos potentes com bom potencial de guarda.
A sudoeste de Florença, temos a DOCG Vernaccia di
San Gimignano, talvez a mais antiga produção de brancos de qualidade na Itália. San Gimignano é uma cidade
medieval cravada em região montanhosa, ao redor da qual
se encontram os vinhedos da uva branca Vernaccia. Seus
vinhos, que eram, em geral, simples, leves e secos, têm
ganhado versões mais sofisticadas e estão divididos em
três categorias: Annata, Selezione e Riserva. A primeira é
a mais comum e a segunda pode indicar um vinhedo melhor, um corte especial, contato com as cascas ou fermentação/estágio em madeira. A terceira categoria, os Riserva, têm que obrigatoriamente envelhecer por um ano em
carvalho. Os melhores ganham reflexos dourados com a
idade, desenvolvendo aromas de amêndoas e frutos secos,
acidez vibrante, textura cremosa e consistente, com notas
salinas em boca e leve amargor final.
Mais a sul, depois de Siena e logo abaixo da última
região demarcada para os Chiantis, temos a mais consagrada produção da Toscana, a DOCG Brunello di Montalcino. Como é muito usual na Itália, as denominações
tendem a levar o nome da uva associado às comunas em
que se encontram. Assim, o vinho Brunello é feito da uva
Sangiovese Grosso, localmente chamada de Brunello, e
produzida no entorno da cidade de Montalcino. O clone
da Sangiovese foi selecionado e aprimorado pelo viticultor Ferruccio Biondi Santi no século XIX para gerar vinhos encorpados de guarda prolongada. Assim nasceu o
Brunello e a vinícola Biondi Santi, da família Santi, era a
única a produzir Brunellos di Montalcino até a década de
1960, quando a área de cultivo foi ampliada, reformada
e explorada por novos investimentos. Mesmo assim, este
segue sendo um Brunello di Montalcino extraordinário.
O Brunello di Montalcino deve resultar de 100% de
Sangiovese para obtenção da classificação DOCG. A região permite um amadurecimento longo e otimizado da
cepa e, implícito às regras para elaboração do vinho, está
a exigência de um tempo mínimo de cinco anos de maturação na vinícola, dois dos quais em carvalho. Como
resultado, temos um vinho de bouquet e sabores intensos e
complexos, dentre os quais a cereja negra, ameixa e especiarias. Dependendo do produtor, os preços dos Brunellos
podem ser muito “salgados” e aí há de se considerar a hipótese de beber o seu irmão mais jovem: o Rosso di Montalcino, cujos vinhos se originam dos mesmos vinhedos,
são 100% Sangiovese Grosso, mas com menor restrição a
rendimentos e menor tempo de passagem por carvalho e
pré-maturação.
Ainda abaixo de Montalcino, indo mais a leste, próximo
à fronteira com a Umbria, temos a DOCG Vino Nobile di
Montepulciano, de vinhedos próximos da cidade de Montepulciano – nome que gera confusão, já que corresponde
ao nome de uma cepa que dá origem a muitos vinhos da
região Central da Itália (DOCs Abruzzo, Marche, Molise),
mas não na Toscana. O Vino Nobile di Montepulciano é
feito com cortes de uvas, nos quais predominam a Sangiovese, chamada localmente de Prugnolo, plantadas em
colinas da região montanhosa de Montepulciano. São vinhos encorpados, de aromas e sabores intensos. Nas vinificações podem ser usadas também a Cabernet Sauvignon
e a Canaiolo Nero. Na região, faz-se também um segundo
vinho menos potente e de preço mais acessível, que é o
Rosso di Montepulciano, seguindo o modelo do Rosso di
Montalcino.
As uvas brancas Trebbiano e Malvasia também são
permitidas para elaboração de vinhos doces em Montepulciano e em outras áreas da Toscana. São elas as mais
utilizadas para dar origem ao famoso licoroso Vin Santo, largamente comercializado junto ao mercado turístico
toscano, acompanhado de biscoitos duros, chamados de
Cantucci, que devem ser embebidos no Vin Santo. Existem mais de 10 DOCs dedicadas a este vinho e boa parte
delas se encontra na Toscana. Ele é feito de uvas secas
(passito) e prensadas após a colheita e seu mosto fermenta
lentamente em pequenos barris de madeira, chamados Caratelli, por período mínimo de três anos. Em função dessa
lenta oxidação, ele ganha uma tonalidade âmbar. Há um
Vin Santo feito da Sangiovese, de cor rosé, chamado de
Occhio di Pernice.
No próximo artigo, sigo com a Toscana, em sua porção
costeira.
Há inscrições abertas para os cursos da Cafa Formations, que ministro no Brasil. A Cafa é uma escola tradicional de formação em Vinhos e Gastronomia, sediada
em Bordeaux. Há turmas abertas para Rio, Juiz de Fora,
São Paulo e Belo Horizonte. Mais infs pelo Instagram: @
miriamaguiar.vinhos , site miriamaguiar.com.br / e-mail:
maguiarvinhos@gmail.com

Cidades dos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e
Bahia estão entre as mais procuradas por quem vai viajar
no Carnaval, de acordo com
pesquisa realizada pelo portal
Imovelweb. Entre os entrevistados, 29% indicam que
viajarão em São Paulo, sendo
que as buscas por imóveis de
temporada na região, no mês
de janeiro, se concentraram
no litoral (86%). O segundo
destino mais votado foi o Rio
de Janeiro, preferência de
16% dos entrevistados, com
a capital liderando as buscas.
A Bahia aparece em terceiro,
apontada por 10% dos entrevistados, com a procura por
imóveis de temporada focada
em Salvador. O ranking de
destino preferidos também
traz Paraná (8%), Minas Gerais (7%) e Santa Catarina
(4%).
O levantamento ainda
mostra que aqueles que viajam sozinhos ou com amigos
preferem os imóveis de tem-

porada, apontado por 31%,
em relação aos hotéis e pousadas, escolhido por 15%.
Nesse grupo, a maioria ainda opta por casa de conhecidos, 54%. Os que viajam
em família vão se hospedar,
principalmente, na casa de
conhecidos (43%), seguido
de hotéis (37%) e imóveis
alugados (20%).
Daqueles que vão viajar
com os amigos, 53% tem
como objetivo descansar e
47% aproveitar o movimento do Carnaval. Já os que
viajam em família estão focados em descansar (81%).
Já levantamento da Associação Paulista de Supermercados (Apas) prevê em
2020 um aumento de vendas reais para o Carnaval de
+2,5% na comparação com
2019. A maior perspectiva
de vendas está nas bebidas
destiladas e carnes. Entre as
bebidas alcoólicas, a expectativa dos supermercadistas
é que a venda de destilados

supere a cerveja (+8,1%
contra +7,3%). Outros itens
que envolvem o churrasco
como o gelo, carvão e cortes
típicos bovinos devem registrar aumento de vendas acima de +6,5%.
A pesquisa com os supermercadistas aponta que durante o Carnaval, se os termómetros subirem, a venda
de sorvetes pode registrar
50% acima da média diária.
Independente da temperatura, o esperado é que a venda
em relação ao ano passado
seja maior em +7,5%, sendo
o foco nas marcas de segunda linha, encontrado em minimercados.
“Teremos um Carnaval
com preços contidos neste
ano. Os produtos não devem
sofrer aumentos. No caso
das carnes bovinas típicas
de churrasco o preço deve
se manter após a queda de
-5% registrada em janeiro.
Já nas bebidas, a vodca deve
apresentar o maior aumento

entre as bebidas alcoólicas”,
explica Thiago Berka, economista da Apas.
Nos blocos de rua de São
Paulo, o preço praticado por
vendedores oficiais das bebidas alcoólicas, de acordo
com a Prefeitura junto da patrocinadora oficial, apresenta a formatação de três latas
de 269 ml por R$ 12, ou seja,
R$ 4 por lata. Uma análise
comparativa com o valor
encontrado nos supermercados no Centro, Zona Leste,
Norte, Sul e Oeste da capital
mostra que o folião que optar
comprar no supermercado
pode economizar até -47,7%
por unidade. Simulando a
economia, o consumidor que
beber 10 latas deixará de
gastar R$ 13, se somarmos
o consumo em três dias de
folia, a economia pode chegar em R$ 40. Curiosamente, este valor é maior que um
fardo de 15 unidades de 269
ml que custa em média entre
R$ 34 e R$ 36.

Empresas apostam na inteligência
artificial para fortalecer políticas de RH
Desenvolver talentos e
competências, monitorar a
cultura organizacional e os
ciclos de gestão são alguns
dos benefícios que a tecnologia pode trazer às organizações na era da transformação
digital
A inteligência artificial,
que antes parecia algo bem
distante do cotidiano do
trabalho e das tarefas mais
corriqueiras, hoje é capaz
de revolucionar o ambiente corporativo em todas as
suas áreas: do relacionamento interpessoal à prestação
de serviços e oferecimento
de produtos aos clientes. A
tecnologia deu base para o
desenvolvimento de novos
e flexíveis parâmetros para a
gestão de pessoas.
Para ajudar a promover
essa transformação digital e
humana, empresas cada vez
mais têm buscado ferramentas como o PSIT, um aplicativo que alia os conceitos da
psicologia sistêmica organizacional à inovação tecnológica.

Esse é o caso da Mestiça.
Com o objetivo de auxiliar
na consolidação da cultura
organizacional, a agência de
publicidade passou a usar o
app dentro das políticas de
gestão de pessoas, que auxilia no monitoramento e
fortalecimento de valores
fundamentais para a empresa, como diversidade,
capacidade de compartilhar
conhecimento, ausência de
preconceitos, saber ouvir a
todos e ter flexibilidade para
aprender
constantemente.
“O nome da empresa, afinal,
exalta o poder da miscigenação”, ressalta Denis Filippini, Chief Design Office
(CDO) da Mestiça.
A Mestiça utilizou o PSIT
para implementar um mecanismo de avaliação coletiva.
O app permite que os próprios profissionais avaliem
cotidianamente as contribuições de seus colegas dentro
de um leque de dimensões e
fatores que buscam contribuir para os resultados organizacionais. A plataforma di-

gital ainda fornece dicas (feedforward) que direcionam
o indivíduo a um processo
de
autodesenvolvimento
mediante o uso de Inteligência Artificial e algoritmos de
People Analytics, a mais recente tendência em gestão de
pessoas.
“O aplicativo possibilita que eu enxergue, através
dos olhos dos meus colegas,
como eu tenho contribuído
para a equipe e para a empresa, assim como as skills
que eu posso aperfeiçoar.
Acredito que esta, hoje, seja
a melhor maneira de se fazer
uma avaliação de desempenho e o monitoramento da
cultura organizacional: coletivamente”, afirma Filippini.
O conceito segue a tendência de gestão nas empresas, cada vez mais horizontais e menos lineares. “Independentemente do nível
hierárquico e da área de atuação, todos os colaboradores
podem ‘psitar’ os demais
colegas e isso torna a análise mais rica e verdadeira”,

complementa. As avaliações
são anônimas, inclusive, o
que mitiga viés positivo ou
negativo pautado nas relações pessoais.
Assim que termina uma
reunião, por exemplo, os colaboradores podem alimentar o aplicativo com as suas
percepções sobre os colegas
em diversas competências,
trazendo dinamismo e amplitude aos modelos mais
tradicionais de feedbacks.
O PSIT é uma ferramenta
bastante versátil, que pode
ser utilizada para diversas
finalidades, como avaliação
de resultados, mapeamento
de contribuição dos colaboradores, monitoramento de
clima e de cultura organizacional, avaliação de desempenho e competências e até
para acompanhar ciclos de
gestão. “Os parâmetros são
flexíveis. Analisamos o que a
empresa precisa e customizamos o aplicativo para atender
a essas necessidades”, afirma
Susana Falchi, sócia da HSD
Consultoria de RH.

Consumo de famílias volta a registrar alta no mês de fevereiro
O Índice de Consumo das
Famílias (ICF-RJ) registrou,
em fevereiro, crescimento
de 6,4 pontos em relação a
janeiro e devolveu dessa forma as quedas observadas em
dezembro e janeiro. O índice, que anotou valor igual
a 89,4 pontos em fevereiro
deste ano, encontra-se 0,5
ponto abaixo do valor obtido no mesmo mês de 2019
e ainda aquém ao grau de
satisfação (maior que 100).
O levantamento é do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), da
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Rio de Janei-

ro (Fecomércio-RJ) apurado
pela Confederação Nacional
do Comércio (CNC).
A média móvel de três meses apresentou leve melhora,
enquanto a média móvel de
12 meses ficou estável.
O Instituto Fecomércio
destaca que metade do crescimento do índice, na variação mensal, se deve ao
comportamento de itens que
de alguma maneira estão ligados ao crédito. São eles:
compra a prazo, perspectiva
de consumo e momento para
duráveis. O IFec acredita
que o aumento pode ser em
parte resultado da queda da
taxa de juros do crédito livre

para pessoa física, que reduziu entre julho - primeiro
corte da taxa Selic - e dezembro, último dado disponível, aproximadamente 5
pontos percentuais.
Conforme já apontado
pelo instituto, o ano de 2020
não contará com estímulos
à demanda privada adicionais à redução da taxa de
juros (em 2019, o Governo Federal liberou o acesso
aos recursos do PIS-Pasep e
FGTS). Por esta razão, a recuperação da confiança será
ainda mais importante para
que a diminuição da taxa de
juros se transforme de fato
em ampliação da demanda

agregada.
A recuperação da confiança no Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, dependerá fortemente de dois fatores
importantes para a economia
do estado: os desdobramentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.917,
a ser julgada no dia 24 de
abril pelo Supremo Tribunal
Federal e que versa sobre a
modificação das regras de
distribuição dos royalties e
da participação especial dos
estados brasileiros; e a permanência ou não do Estado
do Rio no regime de recuperação fiscal, a ser discutida
em setembro deste ano.

Dooplace rentabiliza espaços comerciais ociosos
O mercado de locações
comerciais tem passado por
transformações constantes
nos últimos anos. Das tradicionais imobiliárias aos
novos coworkings, surge
agora a possibilidade de
proprietários de espaços
privativos compartilharem
seus imóveis com empreendedores, autônomos e
profissionais liberais sem
burocracia, de maneira
prática, totalmente digital
e zero risco de levarem o
famoso calote, considerando que a reserva demanda
pagamento antecipado. É o
que pretende a Dooplace ao
criar uma plataforma para

rentabilização dos espaços
comerciais desocupados no
curto e médio prazo.
Os proprietários podem
fazer o cadastro do imóvel
gratuitamente, em todo o
país, e a Dooplace cobra
uma taxa de serviço de 6%,
apenas se o local for reservado por um dos usuários.
Em contrapartida, a plataforma oferece ainda um
fundo garantidor que cobre
eventuais danos causados
na propriedade.
No caso dos profissionais
e empreendedores também
ficou mais fácil encontrar
e reservar um local pronto para atender clientes em

poucos cliques. Há diversos
perfis de espaços comerciais
de acordo com diferentes ramos de atuação, abrangendo
consultórios odontológicos,
escritórios corporativos, estúdios de tatuagem, bancadas para cabeleireiro, salas
de estética e afins. É possível encontrar ambientes a
partir de R$ 15 por hora.
O processo não exige contratos ou comprovação de
renda e as reservas podem
ser feitas por hora, dia ou semana com pagamento adiantado por cartão de crédito ou
boleto, excluindo o risco de
inadimplência para os proprietários.

De acordo com Everson
Gauer, diretor comercial da
Dooplace, esse é o futuro da
locação de espaços comerciais. “O mercado sempre se
adapta às necessidades dos
usuários. Hoje, temos dois
públicos com necessidades
que precisam ser atendidas
sem burocracia e com flexibilidade. Os proprietários
que precisam rentabilizar
seus espaços em períodos de
disponibilidade e os profissionais que buscam alternativas sem longos contratos,
análise de crédito e comprovação de renda. Todos saem
ganhando com este modelo”,
explica.
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InvestSmart debate caminhos
para investimento seguro
Ano será marcado
por oportunidades,
diversificação,
inovação tecnológica
e volatilidade

A sinalização para a retomada de uma agenda econômica racional, a volatilidade e a desaceleração global
aliados aos recentes acontecimentos no mundo, nesse
início de ano, criaram um cenário que tornou necessária,
para o investidor, a prudência na tomada de decisões
envolvendo riscos. Para encontrar caminhos marcados
pelo tom otimista sobre a
diversidade de oportunidades de investimentos, mais
de 3 mil pessoas debateram
durante dois dias no que se
tornou o maior encontro de
investimentos realizado na
cidade do Rio, no Centro de
Convenções SulAmérica.
Trata-se do InvestSmart
2020, realizado pela InvestSmart, assessoria de
investimentos credenciada
à XP, que possibilitou o conhecimento, network e palestras com as perspectivas
para 2020. Outro destaque
do evento foram os temas
que abordaram as inovações
tecnológicas, como Open

Banking e Inteligência Artificial, que irão promover
mais agilidade, dinamismo e
eficiência ao mercado.
Taxa de juros
A economista Zeina Latif
comentou que o Brasil virou a página da taxa de juros
altíssimos, e diz que a taxa
baixa de juros veio para ficar, mas teremos como desafio os ajustes fiscais. A economista afirmou ainda que
o crescimento da dívida do
país já soma 73% do PIB e
que essa questão não será resolvida apenas com a queda
da Selic: existe uma grande
necessidade de implementação das reformas estruturais.
A economista apontou
ainda que o potencial de
crescimento encolheu, sendo hoje menor que 1%, e
acrescentou que “para voltar a crescer em linha com o
mundo, não é com redução
da SELIC, pois ela sozinha
só gera movimentos de curto e médio prazo”. E sinaliza
que o risco do Brasil é o risco da complacência. “Não se
pode acomodar só porque a
economia está melhorando.
Devemos retomar uma agenda econômica racional”.
Já Henrique Bredda, gestor e CEO do Alaska, deu
uma dica valiosa para quem
quer começar a investir na
Bolsa de Valores: usar a
mesma lógica de qualquer

outra decisão grande em sua
vida: “estude as alternativas,
planeje e teste suas reações.
Faça uma boa e profunda lição de casa antes de investir
e trate isso como uma filosofia de vida”. Bredda reforça
que não adianta ficar tentando adivinhar o que vai acontecer.
“O investidor paga corretagem, emolumentos, imposto, quando o correto, às
vezes, é não fazer nada. Se o
lucro sobe, a ação sobe. Uma
lógica simples assim”. Bredda informa ainda que, com
o bullmarket, as pessoas tendem a fazer decisões erradas,
pois como estão ganhando
dinheiro em um momento de
alta, acham que são especialistas. E não só as pessoas.
“O governo também age da
mesma forma e começa a
criar novas despesas. Quando o PIB cai, as pessoas e o
governo tendem a ser mais
responsáveis, o que gera o
bullmarket que estamos vendo agora”.
História
Há 3 anos, o evento InvestSmart vem se consagrando como o maior evento de
investimentos realizado no
Rio de Janeiro - o segundo
centro financeiro do Brasil e
que detém o segundo maior
PIB e polo de riqueza nacional - reunindo um time de
experts do mercado para pa-

lestras sobre economia, política e empreendedorismo.
A expectativa de seu idealizador Samyr Castro é tornar
esse evento cada vez maior e
mais expressivo no mercado
financeiro do Brasil.
“O mercado carioca merecia um evento à sua altura, dedicado à troca de
conhecimento e experiências no mercado financeiro.
Assim, em 2017, nasceu o
evento InvestSmart, voltado para quem se conecta
com o futuro. A cada ano,
dobramos de tamanho e
contamos com palestras
que, certamente, farão a
diferença para as melhores decisões e perspectivas
para o mercado em 2020.
Acreditamos que nesta edição, vamos superar expectativas!”, comemora.
A InvestSmart é uma assessoria de investimentos,
credenciada à XP Investimentos, que tem como foco
promover as mais adequadas
oportunidades de investimentos aos seus clientes. O
escritório foi eleito pela XP
Investimentos como um dos
melhores, dentre mais de
600, pertencendo ao G-20,
e com maior destaque no
atendimento ao cliente e na
qualidade dos seus serviços.
A empresa conta com cerca
de R$ 3 bilhões sob custódia,
mais de 15 mil clientes e 200
assessores, em 15 estados
brasileiros.

Alíquota de royalties no Campo de Polvo cai de 10% para 5%
A Diretoria da Agência Nacional de Petróleo
e Gás (ANP) aprovou a
primeira redução na alíquota de royalties sobre a
produção incremental de
um campo maduro. O incentivo foi concedido ao
Campo de Polvo, na Bacia
de Campos, operado pela
empresa PetroRio, no âmbito da aprovação da revisão do plano de desenvolvimento (PD).

A alíquota será reduzida
de 10% para 5% sobre a produção incremental do campo, ou seja, sobre o volume
da produção que superar a
curva de referência devido
a novos investimentos da
operadora. A curva de referência é a curva de declínio
natural do campo, caso não
houvesse esses novos investimentos.
No caso do Campo de Polvo, investimentos realizados
na campanha de perfuração

de poços em 2018 resultaram em um aumento aproximado de 30% na produção
de petróleo. Além disso, o
término da produção, que estava previsto para dezembro
de 2020, foi estendido para
2030, resultando em mais 10
anos de produção. Segundo
cálculos da ANP, com a extensão da vida útil do campo
estima-se uma arrecadação
total de royalties de aproximadamente R$ 300 milhões
até 2030.

A agência reguladora disse que a medida tem como
objetivo incentivar investimentos em campos maduros,
em linha com as diretrizes
do Reate (Programa de Revitalização da Atividade de
Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Natural em
Áreas Terrestres) de aumento da competitividade, simplificação, desburocratização e maximização da vida
útil e do fator de recuperação
dos campos.

Petroleira BP e Eneva estarão
juntas em leilões no Brasil

Fitch eleva nota da Petrobras
após divulgar lucro de R$ 40 bi

A petroleira britânica BP
e a elétrica Eneva firmaram
parceria para disputar com
um projeto de termelétrica
a gás duas licitações do governo brasileiro agendadas
para 30 de abril, quando serão oferecidos contratos de
longo prazo para a compra
de energia das usinas vencedoras.

A agência de classificação
de risco Fitch Ratings elevou
a nota de crédito stand-alone
(risco intrínseco) da Petrobras
em dois níveis, de “bb+” para
“bbb”, segundo nível da escala de grau de investimento.
A agência manteve o nível de
risco (rating) da dívida corporativa da companhia em “BB“, com perspectiva estável. Na

A informação foi divulgada pela Reuters. Em caso de
sucesso na disputa, as empresas constituiriam uma empresa no Brasil que controlaria a térmica, na qual a Eneva
teria 75% de participação e a
BP os restantes 25%, segundo documentos do Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).

última quarta-feira, a estatal
reportou lucro líquido de R$
40,1 bilhões em 2019, crescimento de 55,7% sobre o valor
registrado em 2018.
A Fitch ressaltou que a
elevação da nota stand-alone
reflete a melhora na estrutura de capital da companhia, a
forte geração de caixa e flexibilidade financeira.
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Avanço da IA reduz medo
de investir em ações
Já não é de hoje que os especialistas em finanças pessoais alertam sobre o desperdício de tempo e dinheiro que
significa deixar dinheiro parado em poupança e alternativas semelhantes de renda fixa. Uma série de mudanças
macroeconômicas transformaram este porto seguro cultural do brasileiro muito mais em uma tradição passada de
geração para geração do que em um ato resultante de uma
análise baseada em fatos.
Mas, ao mergulhar um pouco mais no tema, é possível
entender por que este comportamento equivocado ainda
é tão forte. A educação, por exemplo, tem um papel fundamental. Por não ter recebido conhecimento acadêmico
sobre os princípios básicos de economia e finanças, o
brasileiro médio não tem condições de entender as variáveis
que impactam nas opções mais rentáveis de investimento.
O desconhecimento é a base de todo o medo.
Uma opção natural para
romper a falta de conhecimento seria recorrer ao
suporte profissional, representado por gerentes de
bancos, corretores e outros experts no assunto que
oferecem seus serviços por
meio de instituições financeiras das mais variadas
origens. Mas aí aparece
outro tipo de medo. Um
medo mais ligado à famosa
cultura brasileira de levar
vantagem em tudo. Afinal, como acreditar que a orientação
recebida de um gerente para fazer este ou aquele investimento não corresponde mais ao seu desejo de bater metas e
receber comissões do que a um desejo de que o investidor
obtenha o melhor resultado?
Estes dois medos e mais outros que poderíamos listar
formaram ao longo do tempo uma barreira praticamente
impermeável separando as pessoas dos benefícios oferecidos pelo mercado de ações.
Felizmente, o uso da Inteligência Artificial que vem
sendo massificado em praticamente todas as atividades
econômicas também se faz cada vez mais presente neste
segmento e já abriu um furo no casco do medo de investir.
Essa tecnologia aliada à experiência, sensibilidade e
visão de especialistas em mercado de capitais permite superar a falta de conhecimento do brasileiro por meio da
elaboração de relatórios de perfis distintos, com o objetivo
de iluminar as rotas, sinalizar perigos e obstáculos, para
indicar rumos mais seguros e rentáveis às pessoas.
Robôs dotados de poderosos algoritmos colocam os
cenários à disposição com simulações na ponta do lápis e
assim reduzem significativamente o receio da orientação
malandra e contaminada por interesses pessoais de terceiros.
O resultado é que a liquidez dos investimentos começa
a penetrar no navio da insegurança. Em 2019 o número
de investidores pessoa física no mercado de renda variável
quase dobrou. Até o mês de dezembro, a B3 contabilizava
mais de 1,6 milhão de CPFs cadastrados. Em 2018, os investidores pessoa física eram apenas cerca de 813 mil.
A cada dia as notícias sobre os resultados conquistados
por investimentos feitos com ajuda da inteligência artificial provocam invasão em volumes maiores comprometendo cada vez mais a estrutura de medo reinante até pouco
tempo.
De acordo com uma análise do Credit Suisse Group AG
(CS), os fundos gerenciados por estratégias de negociação
computadorizadas já são a categoria que mais cresce e dobraram sua participação em apenas uma década.
São fatos que, associados à chegada de uma nova geração sedenta por inovação e aberta a riscos calculados,
permite prever o desaparecimento do medo de investir do
brasileiro para os próximos anos. Sem dúvida essa é uma
boa notícia para a economia do país. O naufrágio do medo
de investir será seguido por ondas de crescimento maiores
do que as vistas até o momento.

Robôs reduzem
o receio da
orientação
contaminada
por interesses
pessoais

q Luiz Guilherme Dias
CEO da SABE Invest.

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL – RJ.
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL, e INTIMAÇÃO
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO ROSAURA em face de AURORA LEITÃO DA ROCHA
CABRAL - Processo nº 0313808- 35.2016.8.19.0001 - passado na
forma abaixo: O DR PAULO ROBERTO CORREA – Juiz de Direito
em Exercício da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente
Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente à AURORA LEITÃO DA ROCHA CABRAL – CPF
Nº.014.510.587-30 e o ESPÓLIO DE NELSON CABRAL – CPF
Nº. 043.311.687-00, na forma do Art. 889 - Inciso I do CPC, de que
no dia 05/03/2020 às 14:00 horas, no Átrio do Fórum da Capital/
RJ, situado na Av. Erasmo Braga nº. 115 – Hall dos elevadores,
Centro/RJ., pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA
LOURENÇO, disponível no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.
sindicatodosleiloeirosrj.com, será vendido acima da avaliação, ou
no dia 10/03/2020, a partir de 50% da avaliação – Art. 890, §Único
do CPC, o imóvel situado na RUA CONSTANTE RAMOS Nº 131,
APARTAMENTO 201, BAIRRO DE COPACABANA. Avaliação:
R$ 1.039.140,00 (Um milhão, trinta e nove mil, cento e quarenta
centavos). Conforme certidão do 05º RGI - matriculado sob o nº
14.117, registrado no ato R-06 em nome NELSON CABRAL e
s/m AURORA LEITÃO DA ROCHA CABRAL; R-07 PENHORA:
Oriunda da própria ação. Débito de IPTU 2014 á 2018 e 2020,
total de R$ 23.011,34. Taxa de Incêndio de 2015 a 2018, no total
de R$ 462,08. Venda livre e desembaraçada dos débitos de IPTU
e Taxas – Art. 130,§único do CTN c/c 908 do CPC. Pagamento:
Sinal de 30%, acrescido de 5% de comissão ao leiloeiro, com a
complementação no prazo de 15 dias. Caso o(s) devedor(es), o
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o
promitente comprador e vendedor, não sejam encontrados, ficam
pelo presente edital intimados dos Leilões por intermédio deste
edital, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 – Inciso
I e § Único do CPC. As certidões estão nos autos. E para que
cheque ao conhecimento de todos os interessados foi expedido o
presente, que será publicado de acordo com o Art. 887 § 2º e 3º
do CPC. Rio de Janeiro, 28/01/2020. Eu, Vanessa Lisboa Martins
- Mat. 01-22146, Chefe da Serventia o fiz datilografar e subscrevo.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA,
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, NA FORMA ABAIXO:
O MM Juiz de Direito Dr.(a) Denise de Araujo Capiberibe - Juiz Titular do
Cartório da 3ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, RJ, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER aos que o presente edital, extraído dos autos de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão Ou
Resolução / Inadimplemento; Despejo Por Infração Contratual / Locação
de Imóvel / Espécies de Contratos; Locação de Imóvel - Inadimplemento ´ nº 0028302-40.2010.8.19.0210 em curso neste Juízo, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente o executado a
seguir relacionado JACY DE PAULA SANTOS FILHO; LEDI LUIZA CARMINATTI, para ciência da Penhora efetuada por este Juízo, a qual recaiu
sobre os bens descritos no termo de penhora constante às fls 203 do
referido feito, ficando cientes do prazo de 15 dias para oferecerem os embargos que tiverem na forma da lei, nos termos do Art. 738 da Lei 11382 e
de que este Juízo funciona na Rua Filomena Nunes, 1071 sala:508CEP:
21021-380 - Olaria - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3626-4272/4271 e-mail:
leo03vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade e Rio de Janeiro,
18 de fevereiro de 2020. Eu, __ Patricia Campos Cerqueira - Técnico de
Atividade Judiciária - Matr. 01/29552, digitei. E eu, __ Eliane Cassia Souza da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/14547, o subscrevo.

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:ADIADO PARA: 10/03/2020 às 10:00 horas.
Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro
IATE CLUBE JARDIM GUANABARA
Fundado em 27 de dezembro de 1950 - cd 04 / 2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com a resolucão do Conselho Deliberativo de 12 de fevereiro de
2020, cumprindo o que determina o artigo 13 do Estatuto, ern sua alinea
“a” parágrafo 3°, convidamos os Senhores Sócios Proprietários, ern pleno
gozo de seus direitos e quites corn o clube até o mês de março/2020,
a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a reallzar-se às 20:00
horas do dia 11 de rnarço de 2020 (quarta-feira), no Salão de Festas
Novos Ventos, sito à Rua Orestes Barbosa, 229 - Jardim Guanabara, Ilha
do Govenador, RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte. ORDEM DO DIA:
a) Relatório, Contas e Balanço, apreseritadas pela Diretoria, relativos ao
exercício de 2019, acompanhados dos pareceres da Auditoria Extema,
Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo: b) Outros assuntos: De acordo
com a alínes "a" do artigo 13 do Estatuto, os assuntos que não constam da
presente Ordem do Dia somente poderão ser debatidos se a Assembleia
assim o decidir ao aprovar a presente Ordem do Dia, de acordo com o
Regimento Especial e Transitório, em seu artigo 5° para essa AGO. Os
assuntos diferentes da Ordem do Dia, deverão ser encaiminhados à mesa,
por escrito, até duas horas antes da abertura da Assembleia, de acordo
com o seu Regimento Especial e Transitório. A Assembleia Geral Ordinária
reunir-se-á às 20:00 horas, podendo deliberar com qualquer núrnero de
sócios presentes, de acordo com o parágrafo 3° do artigo 13 do Estatuto.
O Relatório Contas e Balanço apresentado pela Diretoria, os pareceres e
o Regimento Especial e Transitório encontrarn-se a disposição de todos
os sócios, na secretaria do Clube. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019
LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
Presidente do Conselho Deliberativo
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Coca-Cola prevê lucro menor por causa do coronavírus
China é o terceiro
maior mercado
no mundo da
fabricante em
volume unitário
Assim como muitas outras empresas globais, a
Coca-Cola também prevê
faturar menos por causa da
epidemia de coronavírus na
China. Segundo a fabricante de bebidas, a epidemia
que já causou mais de 2 mil
mortes somente na China
vai impactar negativamente
os resultados operacionais

e financeiros da empresa
no primeiro trimestre de
2020.
Em comunicado, a fabricante de bebidas estima que
o efeito será de US$ 0,01 a
US$ 0,02 no lucro por ação.
Apesar disso, a empresa ainda mantém a previsão de
lucro ajustado por ação de
US$ 2,25 para o ano. Também calcula que o volume
unitário vendido deve sofrer
um impacto aproximado de
2 a 3 pontos e o efeito na receita orgânica deve ficar entre 1 a 2 pontos entre janeiro
e março. A China é o terceiro
maior mercado no mundo da
Coca-Cola em volume unitário.
Sediada em Atlanta, a
empresa afirmou que “vê

grandes oportunidades e
continuará investindo para
crescer no longo prazo”.
Na sexta-feira, o presidente
James Quincey e o diretor
financeiro John Murphy
participaram de um evento para analistas em Nova
York. Conforme o Valor
Online, com base em suas
previsões mais recentes,
a fabricante ainda espera
alcançar suas metas para
2020. A situação com o Covid-19 continua evoluindo e mais detalhes sobre o
efeito nos resultados serão
divulgados em abril.
No quarto trimestre de
2019, cujos dados foram
divulgados em janeiro, o
lucro líquido da Coca-Cola
cresceu 135%, para US$

2,04 bilhões, em relação ao
mesmo período de 2018. O
lucro por ação ficou em US$
0,47. A receita da companhia
avançou 16% para US$ 9,1
bilhões, também na comparação com o quarto trimestre
de 2018, superando a expectativa dos analistas.
Segurança

Números
Na China, a Coca-Cola
adotou medidas de precaução para proteger os
funcionários, o que inclui
o fornecimento de máscaras faciais e desinfetantes
para as mãos, triagem de
temperatura em escritórios
e fábricas e monitoramento
de saúde em todas suas unidades naquele país.

CCR vence leilão de concessão do trecho sul da BR-101

O Grupo CCR venceu
o leilão de concessão do
trecho sul da BR-101, em
Santa Catarina. O grupo
ofereceu a menor tarifa de
pedágio, R$ 1,97012, com
62,04% de deságio sobre a
tarifa máxima de R$ 5,19.
Realizado nesta sexta-feira
na B3, em São Paulo, este
foi o primeiro leilão do setor neste ano no governo
Bolsonaro. O contrato terá
duração de 30 anos. Foram
concedidos 220 quilômetros entre os municípios de
Paulo Lopes (SC) e a divisa
com o estado do Rio Grande do Sul.
O certame durou pouco
mais de 20 minutos e foram
apresentadas três propostas. As outras duas foram
a do Consórcio Way-101,
que ofereceu R$ 4,35985
de tarifa, com deságio de
16% e a da EcoRodovias,

que apresentou tarifa de R$
2,51016, com 51,63% de
deságio.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,
presente no leilão, junto com
diretores da CCR, bateu o
martelo em favor da CCR
ao fim do certame. Em vídeo
publicado nas redes sociais,
o ministro destacou que o
contrato estabelece mecanismos de aportes extras, que
garantem capital suficiente
para os investimentos mesmo com a aplicação de uma
tarifa baixa.
“Sensacional! Vencedor
do leilão de concessão do
trecho sul da BR-101/SC
ofereceu desconto de 62%
e tarifa será de R$ 1,97.
Lances próximos mostram
sucesso da modelagem e
confiança do investidor no
programa de concessões
do Gov @jairbolsonaro, o

maior do mundo #ProBrasilCrescer”, comemorou o
ministro.
O trecho concedido engloba os municípios catarinenses de Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna,
Pescaria Brava, Capivari de
Baixo, Tubarão, Treze de
Maio, Jaguaruna, Sangão,
Içara, Criciúma, Maracajá,
Araranguá, Sombrio, Santa
Rosa do Sul e São João do
Sul. Quase 4 mil empregos
serão gerados com a concessão, com previsão de retorno
de R$ 645 milhões aos municípios por meio da arrecadação da alíquota de ISS.
Investimentos
O edital do Ministério da
Infraestrutura, publicado em
novembro passado, prevê
investimentos da ordem de
R$ 7,37 bilhões ao longo do

Na madrugada de sextafeira, o governo voltou a
mudar o critério de diagnóstico do novo coronavírus. O
número de mortes aumentou
para 2.236, são 118 a mais
que na quinta-feira. A quantidade de infectados subiu
para 75.465, com 889 novos
casos.

período da concessão. Entre
os benefícios gerados estão
redução de custos operacionais, do tempo de viagem
e do número de acidentes.
A concessionária terá que
construir, entre outras intervenções, 70 km de vias marginais, 98 km de faixas adicionais, 25 pontos de ônibus,
18 passarelas e 23 rotatórias.
Além disso, 100% do trecho
será monitorado por meio de
câmeras, painéis de mensagem e sensores de tráfego.
A Agência Nacional
de Transportes Terrestres
(ANTT) recebeu contribuições às minutas de edital e
contrato, ao Programa de
Exploração da Rodovia e aos
estudos de viabilidade para
concessão da BR-101/SC.
Duas sessões presenciais
ocorreram em 2018, uma em
Criciúma (SC) e outra em
Brasília (DF).

A Coca-Cola vende mais
de 3.900 produtos em mais
de 200 países. A América do
Norte é responsável por 20%
do volume vendido. A América Latina é responsável por
28%, Europa, Oriente Médio
e África por 29% e a região
da Ásia-Pacífico por 23%.
A fabricante é dona de

mais de 500 marcas ao redor
do mundo. No Brasil, além
do trio Coca-Cola, Fanta e
Sprite, a empresa é dona do
Guaraná Jesus, Mate Leão,
Sucos Del Valle, Ades,
Kapo, Powerade, Crystal,
Schweppes, Verde Campo,
entre outros.
Dentre as marcas que estão sob a tutela da Coca,
existem 21 com valor de
mercado estimado em pelo
menos US$ 1 bilhão. São
elas: Coca-Cola, Diet Coke,
Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Dasani, vitaminwater,
Aquarius, Powerade, Minute
Maid, Minute Maid Pulpy,
Simply, Del Valle, Georgia
Coffee, Gold Peak Tea, Ice
Dew, Fuze Tea, smartwater,
I Lohas e Ayataka.

Carrefour prevê gastar R$ 300
mi nas lojas compradas do Makro

O Carrefour Brasil estima
gastar cerca de R$ 300 milhões para converter as 30
lojas adquiridas do Makro
para o formato Atacadão.
Desde 2009, o Carrefour
Brasil converteu 15 de seus
hipermercados em unidades
de atacarejo e pode considerar futuras conversões
dependendo do desempenho
dos 104 hipermercados restantes em seu portfólio.
“Nossos concorrentes deixaram de apostar nesse formato, mas o hipermercado é peça
fundamental dentro do nosso
ecossistema para alavancar o
Banco Carrefour”, explicou
Luis Moreno, diretor executivo do Carrefour Varejo.
O diretor vice-presidente de
finanças e de relações com investidores, Sébastien Durchon,

disse que o Carrefour Brasil
está disposto a analisar a aquisição de hipermercados do GPA,
embora o grupo ainda não tenha feito nenhuma oferta.
Conforme a Reuters, essa
estratégia também vem sendo adotada pelo concorrente GPA para expandir seu
próprio negócio de atacarejo Assaí. Na quinta-feira,
a subsidiária brasileira do
varejista Casino Guichard
Perrachon anunciou planos
para converter cerca de 20
hipermercados Extra em
Assaí, além de vender ou
fechar outros 10. “Em geral,
o Carrefour Brasil mais uma
vez superou o GPA”, avaliou
a equipe do BTG Pactual em
nota a clientes, mesmo com
as margens pressionadas por
investimentos maiores.

