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Bolsonaro
pratica ‘vingança
política’ com o
Bolsa Família
Apesar de ser a região que
concentra 36,8% das famílias
em situação de pobreza ou extrema pobreza na fila de espera
do Bolsa Família, o Nordeste
– que rejeitou Jair Bolsonaro
nas eleições de 2018 – recebeu menos novos benefícios
do programa do que as regiões que deram mais votos para
elegê-lo.
Dados obtidos pelo Estadão/
Broadcast revelam que, em janeiro deste ano, a Região Nordeste recebeu apenas 3% dos
novos benefícios do programa,
contra 75% das novas concessões liberadas pelo governo
para as regiões Sul e Sudeste.
Somente para Santa Catarina, o Governo Federal repassou
o dobro de benefícios liberados
para a o Nordeste. O estado
do Sul, governado por Carlos
Moisés (PSL), tem 6,727 milhões de habitantes, oito vezes
menos do que o Nordeste, que
tem mais de 53 milhões e onde
os governadores formaram uma
frente de esquerda contra a política neoliberal de Bolsonaro e
a pauta dos costumes.
O senador Rogério Carvalho (SE), líder do PT no Senado, acionou o Tribunal de
Contas da União (TCU), nesta
quinta-feira, para saber os motivos pelos quais o Governo
Bolsonaro destinou muito menos novos benefícios do Bolsa
Família para a Região Nordeste do que para o Sul e Sudeste.
“Queremos saber do TCU
o porquê de privilegiar as regiões mais ricas do país e perseguir as regiões mais pobres.
Vamos lutar para garantir comida na mesa do povo mais
pobre do nosso Brasil. O que é
preciso para garantir o mínimo
de dignidade para nossa população”, disse Carvalho.
A população da Região
Nordeste foi a única do país
que votou majoritariamente
no candidato do PT, Fernando
Haddad, nas eleições de 2018.
Haddad teve 69,7% dos votos válidos no segundo turno
contra 30,3% de Bolsonaro.
No Sul, que está sendo privilegiado, Bolsonaro conseguiu
68,3% dos votos contra 31,7%
de Haddad.
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Comércio do Centro do Rio
amarga mais 1 ano de prejuízo

Tomaz Silva/ABr

Desemprego e queda
de renda são os
principais motivos do
resultado negativo
O comércio do Centro do Rio registrou prejuízo em 2019, repetindo
o mesmo desempenho negativo de
2018, segundo dados do Centro de
Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-Rio).
Os números mostram que comparando 2019 com o ano anterior, as lojas
do Centro venderam menos 4,5%. No
ano passado, mais de 250 lojas fecharam suas portas no Centro da cidade.
De acordo com os lojistas, além
da difícil situação econômica (com
desemprego e a consequente queda
da renda) as principais causas desse
baixo desempenho foram a sujeira,
camelôs, violência, falta de estacionamento e de iluminação e aumento
de moradores de rua que afastaram
os consumidores das compras na
região do Centro.
Segundo Aldo Gonçalves, presi-

dente do CDL-Rio, a entidade tem
feito várias sugestões junto à Prefeitura e a todos os atores envolvi-

PIB de 2020 pode vir
pior que o de 2019

Geraldo Magela/Agência Senado

As “reformas” neoliberais
– trabalhista e da Previdência
– não alcançaram os resultados
defendidos pela dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, com o
apoio da mídia tradicional, além
de escancarar o “descompasso”
entre as projeções do governo e
do mercado e a realidade. O resumo foi feito pelo economista
Marcio Pochmann.
Em entrevista ao Jornal Brasil
Atual, o professor do Instituto de
Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
disse que “se não houver uma
mudança de rumos, a tendência é
que o crescimento em 2020 seja
ainda pior, em função dos impactos globais da epidemia de coronavírus”.
Para o professor, os “portavozes” do mercado financeiro
precisam fazer uma “autocrítica” sobre as medidas por eles
defendidas e que não tiveram os
resultados pretendidos. “Cobram
autocrítica da esquerda, mas para
o centro e a direita parece não
haver esse tipo de circunstância.
É fundamental entender onde erramos para poder mudar.”
Em comentários no Twitter,
Pochmann assinalou que a renda
média do brasileiro neste início
de 2020 encontra-se 7,3% abaixo de 2014. “Catástrofe histórica”, afirmou, acrescentando que
a parcela da classe trabalhadora
com rendimento médio domiciliar entre 1 e 3 salários mínimos
mensais, outrora dínamo da aceleração do consumo durante os
anos de 2003 a 2014, saltara de
37% para 58% do total de brasileiros na ocasião. Desde então,
essa participação passou a cair,

Ladislau Dowbor
chegando a menos de 55% em
2019.
O economista e professor titular de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP) Ladislau
Dowbor atesta que as reformas
neoliberais e as medidas de ajuste fiscal tomadas pelos governos
Temer e Bolsonaro estão reduzindo a capacidade de consumo
das famílias. A situação é agravada pelo endividamento generalizado, que deixa quase metade
da população fora do mercado
consumidor. O resultado, diz o
professor, não poderia ser outro:
o baixo crescimento econômico
do país, os elevados índices de
desemprego e o aumento da informalidade.
Para o professor da PUC, que
também falou ao Brasil Atual, a
saída passa pela adoção de políticas de estímulo ao consumo das
famílias, como a valorização do
salário mínimo e o fortalecimento de programas de transferência
de renda como o Bolsa Família.
Com medidas como essas, as
empresas passam a contratar.

dos no sentido de buscar soluções
para esses problemas que afetam
diretamente o comércio.

“Isso poderia amenizar – e até
evitar – o prejuízo dos lojistas do
Centro e o fechamento de lojas.”

Mansueto admite que crescimento
do PIB ainda é muito baixo
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou
nesta quinta-feira que o crescimento econômico do Brasil é “muito
baixo” e gera frustração na sociedade. A afirmação foi feita no Fórum Conjunto Consad (Conselho
Nacional de Secretários de Estado
de Administração) e Conseplan
(Conselho Nacional de Secretários
de Estado de Planejamento), em
Brasília.
“Nós somos um país que ainda
está passando por enormes dificuldades. Se me perguntarem se
eu durmo tranquilo, eu não durmo
tranquilo. Eu estou muito preocupado, porque a gente está ainda em
um país em que o crescimento é
muito baixo. Não é normal o país
em desenvolvimento como o é Brasil crescer 1% ao ano. Isso é normal? Isso não é normal. Um país
com tanta carência, com uma de-
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sigualdade tão grande, crescer 1%
ao ano, claramente causa frustração
em vários segmentos da sociedade”, afirmou o secretário.
Em entrevista à imprensa após
participar do evento, Mansueto
lembrou que 2019 foi o terceiro
ano que o Produto Interno Bruto
(PIB), soma de todos os bens e
serviços produzidos no país, cresceu em torno de 1%. “Isso mostra
que está sendo muito difícil para
o Brasil se recuperar da crise muito forte que a gente teve em 2015
em 2016”, disse.
Para Mansueto, “o que vai puxar o crescimento do país é o investimento privado”. Entretanto,
com atual carga tributária “alta”
no Brasil, deveria haver mais espaço para o investimento público,
conforme defendeu, na véspera, o
presidente da Câmara, deputado
Rodrigo Maia.
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Águas de março trazem coronavírus
e deflação mundial dos preços
Era tradição na terra da
jabuticaba dizer que o ano,
de fato, começaria depois
do Carnaval. Entretanto, o
desenrolar dos fatos nacionais e internacionais movimenta a conjuntura política, econômica e social do
país que carrega o jubiloso
troféu de segundo colocado
entre os países com maior
concentração da renda e
riqueza em escala planetária. E mais, na terra do juro
pornográfico e do ganho
invejável do rentismo, tudo
parece que é ainda construção, mas em verdade já é
ruína.
Na seara internacional, o
guru Nouriel Roubini afirma, peremptoriamente, que
esta crise cujo detonador foi
a pandemia do coronavírus
na China se espalhará e pode
resultar num desastre tal
que o mercado de ações das
principais praças financeiras
cairá de 30% a 40%. E mais,
nessa toada Trump perderá a
tão sonhada reeleição!
Capitalistas de todo o
mundo fogem para ativos
de “porto seguro”, principalmente títulos dos governos das maiores economias. Os rendimentos
das notas do Tesouro dos
Estados Unidos de 10 e

de 30 anos, que se movem
inversamente ao preço, caíram para mínimos históricos. No Brasil temos uma
fuga acelerada de capitais
de curto prazo.
Essa pesada deflação
atual dos preços e da taxa
geral de lucro está na origem da desaceleração dos
investimentos e da produção nas principais economias dominantes do mercado mundial. Na periferia do
sistema, economias dominadas como China, Brasil,
Índia, África do Sul, também sofrem a pressão desta
desvalorização global do
capital, afirma José Martins
no artigo “Nas coronárias
do capital”.

Quando os ricos
ficam mais ricos
e a maioria paga
a conta, o que
há é fraude
Nosso país, na era Levy/
Meireles/Guedes, com o
beneplácito do Congresso
Nacional, promove ajustes
fiscais baseados na hipoté-

tica possibilidade de uma
“austeridade expansionista”, fora de moda em países
sérios. E assim realiza cortes permanentes de gastos
governamentais, que acarretam baixo crescimento,
geração de empregos de
baixa remuneração e piora
na arrecadação fiscal efetiva de Estados e municípios.
O economista André
Nassif da UFF, em recente
artigo, aponta que dado o
nível de endividamento das
famílias e a lenta recuperação no mercado de trabalho, somente a introdução
de medidas imediatas de
estímulo à demanda agregada, como a expansão do
investimento, tiraria a economia do atoleiro. Bingo!
A crise de confiança e
a desvalorização do real
frente ao dólar desafiam a
criatividade da equipe econômica, nessa turbulência
financeira que ganha contornos dramáticos. Afinal,
quando numa crise os ricos
ficam ainda mais ricos (especulando) e a maioria paga
a conta, na verdade estamos
diante de uma fraude. Vida
que segue.

 Ranulfo Vidigal
Economista.

Demora do INSS para analisar
requerimentos de aposentadorias
Uma das grandes pautas
na imprensa, nos últimos
dias, tem sido a demora do
INSS em analisar os requerimentos de aposentadorias
e pensões. Noticia-se que
aguardam análise quase 2
milhões de solicitações.
Deste total, segundo o governo,
aproximadamente
500 mil estão nas mãos dos
segurados, aguardando que
estes cumpram exigências
feitas pela autarquia, seja de
complementação dos documentos ou de informações.
O número representa mais
do que um terço da demanda de processos represada
na autarquia.
A carta de exigência é
emitida pelo INSS quando
o servidor, ao analisar o requerimento de aposentadoria, constata que o pedido
não está devidamente instruído com os documentos
e as informações minimamente necessárias para que
seja emitida uma decisão.
Nesses casos, é aberto um
prazo de 30 dias, prorrogáveis pelo mesmo período e
uma única vez, para que o
segurado forneça os dados
ou documentos faltantes.
Acontece que, apesar de
a carta de exigência ser um
direito do segurado, no contexto atual de carência de
servidores especializados,
de fechamentos das agências previdenciárias e de au-

mento expressivo de requerimentos administrativos, a
sua emissão pode significar
um retardo de tempo ainda
maior na concessão do benefício, assim como pode
prejudicar a análise do processo e até de seus efeitos
financeiros numa eventual
ação judicial.
É por isso que o momento do requerimento do
benefício torna-se de suma
importância, pois, se realizado de forma correta, evitará, na maioria das vezes,
que o servidor exija dados
complementares, possibilitando uma análise mais rápida do pedido. Caso o processo seja negado pela falta
de documentação e o segurado resolva ingressar com
ação judicial para garantir
o seu direito de aposentadoria, a constatação de que
não foi ofertado ao servidor
do INSS a documentação
exigida na legislação pode
se traduzir num julgamento
improcedente da demanda,
pela falta de interesse processual.
Algumas dicas práticas
são relevantes: buscar o máximo de informações antes
de protocolar o requerimento
na Previdência, como utilizar todos os formulários
exigidos pela autarquia e,
caso não possua todos os documentos exigidos, informar
essa condição expressamen-

te no momento no protocolo.
Caso seja emitida a carta de
exigência, é importante levar em consideração que ela
precisa ser imediatamente
cumprida. Se não for possível obter as informações e
documentos exigidos, devese protocolar esta informação imediatamente ao INSS
para que seja dado prosseguimento no requerimento.
Não se deve jamais deixar
transcorrer o prazo esperando que a autarquia tome as
providências necessárias. No
contexto atual, é fundamental postular tudo aquilo que
se entende necessário.
Ironicamente, a Previdência Social tem promovido a
redução da sua estrutura de
atendimento e tem apostado
em um sistema bastante individualista, o que dificulta
sobremaneira a missão do
cidadão comum em postular sua aposentadoria, pois
a matéria previdenciária é
sempre de difícil compreensão para pessoas leigas e,
além disso, pouco apoio institucional tem sido prestado
à população neste momento.
Por isso, recomenda-se cautela e uma postura bastante
ativa para a realização do
requerimento de aposentadoria.

 Alexandre S. Triches
Advogado e professor
universitário.

Regina Duarte vive o seu
mais difícil e complexo papel
Aos 73 anos de idade, a
atriz Regina Duarte, nascida
no interior de São Paulo, em
Franca, depois de permanecer por 50 anos na TV Globo, resolveu aceitar o desafio
do convite do presidente da
República, Jair Bolsonaro,
e se tornar a nova secretária
nacional de Cultura, recebendo vaias de vários colegas e
aplausos de outros tantos, que
preferem acreditar no jeito
doce de Regina e na sua forma de ser e de agir para dar
uma volta nessa pasta que antes fora ocupada por desqualificados e que não prezavam
a cultura.
Ao contrário, Regina sempre demonstrou não somente
preservar, como querer fazer
cultura. Sua vida de cinco décadas dedicadas a arte de bem
representar a qualificam para
o exercício dessa árdua função e, assim, encarnar e viver
certamente o papel mais complexo e tortuoso da sua longa
vida artística, com uma trajetória de vida e profissional
respeitada pelos brasileiros
que, em certa altura, a apelidaram de “a namoradinha do
Brasil”. Alcunha carinhosa e
que revela a docilidade dessa formidável e encantadora
atriz de televisão, teatro e cinema.
Ao fazer essa escolha, difícil por sinal, Regina Duarte
precisou rescindir seu longevo contrato de trabalho de
50 anos com a emissora da
Família Marinho. Um ato de
extrema coragem e de ousadia, mas que ela preferiu se
submeter a esse convite, convicta de que pode colaborar,
com o seu trabalho e comprometimento, com os novos
tempos da Cultura no país,
mesmo que em um governo,
que até então, vinha desprezando a cultura nacional, com
medidas reacionárias e pouco
convencionais.
O discurso de Regina, ao
assumir essa pasta, na presença
de um auditório repleto de autoridades e de colegas, foi simples, denso e direto, prometendo preservar a cultura do país.
Em seu discurso, pragmático
e esperançoso por dias melhores, Regina disse que, a partir
de agora, o que “está na cartilha é que a cultura é um dos
principais pilares dos desenvolvimentos social e econômico do país. Apoiar, incentivar,
promover, dar acesso à riqueza
cultural de um povo é dever
do Estado, conforme prevê a
Constituição Federal. E é isso
que nós todos queremos”, sendo aplaudida.
Regina não ficou apenas
restrita a essas palavras introdutórias, ela lembrou que
uma cultura forte consolida
a identidade de uma nação e
que a cultura é um ativo que
gera emprego, renda, inclusão social, impostos, acessibilidade e educação. “Meu
propósito aqui é a pacificação, o diálogo permanente
com o setor cultural, com os
estados, os municípios, o par-
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lamento e com os órgãos de
controle e o apoio do legislativo é indispensável para que
se tornem reais os objetivos
da tarefa que vamos iniciar
juntos a partir de agora.”
Bem humorada, Regina
comentou que, para chegar
até aqui, precisou se apoiar
na força de muita gente:
“Calma, calma. No começo
é assim mesmo, depois melhora”. “Quem me estendeu
a mão sabe o quanto me ajudou, sabe da minha gratidão,
e eu não preciso citar nomes.”
A lista é imensa, referindo-se,
todavia, ao general Ramos,
que sugeriu seu nome a Bolsonaro.
A atriz, agora encarnada de
secretária da Cultura, comentou que não poderia deixar
de agradecer às pessoas anônimas com quem cruzou nos
últimos dois meses na rua,
nos aeroportos, na feira, nos
supermercados. “De 97%, eu
recebi aprovação. Era aquela
coisa, a gente cruzava o olhar,
quando vinha aquele sorrisão
confiante de esperança, eu dizia: ‘É Bolsonaro’.”
Regina Blois Duarte é filha de pai militar e de mãe
professora de piano. Criada
com quatro irmãos, mãe de
três filhos, avó de seis netos,
municiada de confiança e coragem, se apresentou de coração aberto para exercer essa
nova missão. Aliás, ela fez
questão de dizer que o convite que a trouxe a Brasília foi
para que pudesse exercer essa
honrosa função com a carta
branca, que lhe fora prometida por Bolsonaro. Se não fosse dessa forma, ela não teria
aceitado esse desafio. “Não
vou esquecer, não, hein, presidente?”
Dirigindo-se, com charme
e elegância aos ministros presentes à cerimônia, Regina
falou da satisfação que sentia
em “estar com vocês na batalha. É uma honra, uma grande honra para melhorar tudo
isso. Olha só que maravilha,
estamos unidos aos milhões e
milhões de brasileiros. Uma
gente que deseja e merece viver em um país onde a cultura seja passaporte para a vida
plena, recheada de sonhos, de
fantasias, emoções, momentos felizes sempre.”
Em seu discurso, Regina
disse que a cultura é a libertação, “falo dessa argamassa de
hábitos, de comportamentos,
rituais, costumes que se autogeram, se autofertilizam no
seio do povo. Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio, pipa
no céu, palavrão, tatuagem,
arroz com feijão, farofa de
mandioca, pastel de feira, pão
de queijo, caipirinha de maracujá, chimarrão, culto, missa
das dez, desafio repentista,
forró, e aquele pum produzido com talco espirrando do
traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim, é feita
de palhaçada, de música. Os
musicais, aqueles espetáculos
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que a gente sai com vontade
de seguir vida fora cantando, dançando, e aquele teatro
mais sério, aquele teatro que
bota a gente pra pensar com
cenas e emoções tipo soco no
estômago.”
A cultura, de acordo com
Regina, de um país é a sua
alma, seu passado, seu presente, seu futuro, e assim como
a família é sólida. Quando a
família cultiva seus valores,
suas raízes, quando a família
gera seus frutos, assim uma
nação tem que nutrir e zelar
pela cultura de seu povo.
Regina disse acreditar na
busca da beleza. “Sabemos
que beleza é inerente ao conceito de arte e assim, para não
fugir à regra na busca de uma
beleza maior, vamos passar
o chapéu como de praxe, por
que não? Se a vontade de fazer é sempre mais, e grande, e
os recursos são escassos, vamos passar chapéu sim junto
aos empresários, aos que creem que a cultura é agente de
transformação.”
As atuações de Regina Duarte, em novelas como Véu de
Noiva, Irmãos Coragem, Minha Doce Namorada, Selva de
Pedra, Carinhoso, Fogo sobre
Terra, Malu Mulher, Guerra
dos Sexos, Roque Santeiro,
Vale Tudo, Rainha da Sucata,
Por Amor, Chiquinha Gonzaga, Desejos de Mulher, Paginas da Vida, O Astro e Tempo
de amar, mais recentemente,
mostram a versatilidade, o talento e a paixão com que vive
cada um dos personagens que
interpreta.
Com 15 filmes em seu currículo extenso e premiado e
13 peças de teatro, inclusive
como diretora em algumas,
Regina recebeu, ao longo
dessas cinco décadas, prêmios importantíssimos e que
demonstram que a arte está
mesmo no sangue dessa genial atriz, sempre disposta a
fazer uma selfie com um fã,
carismática, humana e dona
de muita generosidade.
Por tudo isso, Regina Duarte ocupa, por seu talento raro e nato, um lugar no
Panteão dos Grandes Atores
Nacionais. Espera-se que ela
empreste toda essa garra e
disposição a esse novo papel,
qual seja a de Secretária Nacional da Cultura e que, ao final de sua atuação, ela possa
ser aplaudida pelo trabalho
desenvolvida, como vem sendo ovacionada pelas plateias
e públicos no decorrer de sua
trajetória brilhante.
Torcemos para que possa
interpretar esse novo papel,
com muita dedicação e devoção e que sua passagem
por esse governo, possa ser
percebida como um grande
benefício à cultura do Brasil. Parabéns, querida Regina
Duarte. Todos nós esperamos
aplaudi-la nessa nova e honrosa função.

 Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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Conjuntura

Primeiro aeroporto
privatizado é devolvido
Guedes sugere que
esqueçam o que disse
“Nós dissemos que a economia cresceria 1% no
primeiro ano e 2% no segundo ano. Quem disse que [que
cresceria] mais está revisando o que disse. Pra mim está
crescendo o que iria crescer.” A declaração foi feita pelo
ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta-feira,
em convescote na (sempre ela) Fiesp, após ser questionado sobre o pibinho, inferior até ao crescimento com
Temer.
Corta para 22 de março de 2019. O Ministério da Economia reduziu, de 2,5% para 2,2%, a estimativa para o
PIB brasileiro no ano passado.
Fica a dúvida: Guedes não manda no seu Ministério,
está com problema de memória ou confia na baixa taxa
de questionamento da grande mídia quando o assunto é a
agenda neoliberal?

Na janela
Começou nesta quinta-feira a “janela partidária”,
período no qual vereadores que pretendem concorrer à reeleição ou ao cargo de prefeito em 4 de outubro
poderão mudar de partido sem correr o risco de perder o
mandato eletivo. O prazo para troca de legenda encerrase no dia 3 de abril, seis meses antes da realização do
primeiro turno da eleição.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fixou em 4 de
abril a data-limite para que os candidatos estejam com a
filiação aprovada pelo partido e tenham domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam concorrer.

Os sem-justiça
O Brasil conta com quase 80 milhões de processos
judiciais e apenas 1,09% das despesas do Judiciário é
destinada à assistência de justiça gratuita (Justiça em
Números 2019, CNJ), o que revela que grande parte
da população ainda não conta, de fato, com a Justiça,
seja pelas barreiras de acesso físico, falta de hábito ou
desconhecimento.
Pensando nisso, o escritório Gouvêa Advogados Associados fechou parceria com a startup Justify – Justiça
simples e digital (justify.com.br). “Assinamos essa parceria e vamos apoiar a Justify garantindo que o advogado
exerça o papel de representar os interesses dos clientes”
esclarece a sócia-diretora Luciana Gouvêa.
O GAA apoia a Justify porque “ela amplia o acesso
do cidadão ao Poder Judiciário, e quanto mais as pessoas
puderem cobrar a responsabilidade das empresas, dentro
ou fora do Judiciário, melhores serão os produtos e os
serviços prestados” afirma Luciana.

O gel é nosso
O coordenador da Comissão Externa das Ações Preventivas ao Coronavírus no Brasil, deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), quer proibir a exportação de máscaras e
álcool gel. Os principais países que fabricam esses materiais, China e França, estão com problemas para suprir a
sua própria demanda e a internacional em relação a esses
produtos, devido ao alastramento da doença pelo mundo.
O deputado prestaria um serviço ao país se apresentasse projeto limitando a exportação de petróleo cru. A
histeria com o coronavírus tem feito mais vítimas que a
doença.

Menos da metade
Para Guedes, dólar pode ir a R$ 5 se fizerem “muita
besteira”. Besteira, para o ministro, seria “se o presidente
pedir para sair, se todo mundo pedir para sair”. Com o Governo Bolsonaro, o dólar subiu 22%. Se a saída de “todo
mundo” levasse de R$ 4,65 para R$ 5, aumentaria 7,5%.

Rápidas
Nesta sexta-feira, às 19h30, o Centro Universitário Internacional Uninter, polo Petrópolis (RJ), recebe a escritora internacional Roseni Kurányi, petropolitana, e a professora, psicóloga e neuropsicopedagoga Gisele Novaes,
para uma palestra com o tema ‘‘O universo dos disléxicos’’. Para participar é preciso ligar para (24) 2246-6115
*** Na segunda-feira, tem Baile no Caxias Shopping em
homenagem ao Dia da Mulher, das 17h às 21h *** Neste
domingo, o Rio Ecoesport e Federação Estadual de Stand
Up promovem evento “Sup para Elas”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no Recreio dos
Bandeirantes, a partir das 8h30. Haverá atividades como
palestra e premiação. Homens também são bem-vindos.
Os inscritos ganharão kit do evento: sympla.com.br/
dia-internacional-da-mulher---fesuprj__794854 *** O
Carioca Shopping realizará no Dia Internacional da Mulher, a partir das 15h, atividades como rodas de conversas, oficinas de maquiagem e aula de autodefesa *** A
SRE Trade Show – 32ª Super Rio Expofood, que ocorre
de 16 a 18 de março, terá pela primeira vez um espaço
exclusivo para o segmento de importação e exportação.
Informações em sretradeshow.com.br

Concessionária
alega que
crise reduziu
movimento de
passageiros
A crise econômica que
o país enfrenta está sendo
responsável pelo negativo
tráfego de passageiros em
aviões. Este é o principal
motivo que levou a Inframerica abrir mão da concessão
do Aeroporto de Natal, o primeiro a ser transferido para
a iniciativa privada em 2011.
A capital do Rio Grande do
Norte poderá ficar fora da
rota sugerida pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes,
ao recomendar que os brasileiros, devido a alta do dólar,
dessem preferência ao turismo nacional invés de viajarem para a Disney.
A desistência acontece no
momento em que o governo
anuncia que pretende privatizar 22 aeroportos. A concessionária iniciou suas operações em maio de 2014, oito
meses antes do prazo previsto em contrato de concessão,
investindo até dezembro de
2019 cerca de R$ 700 milhões em valores nominais.
Esperava, no ano passado,
que o terminal movimentas-

se 4,3 milhões de passageiros mas chegou apenas a 2,3
milhões, cerca da metade do
que era previsto nos estudos
de viabilidade.
Em nota, justificando sua
decisão, a concessionária argumenta que “além disso, as
tarifas de embarque de Natal
são 35% inferiores se comparado aos demais aeroportos
privatizados do país sob o
mesmo regime tarifário (dados de dezembro de 2019).
As tarifas de navegação aérea do Aeroporto de Natal
também estão defasadas. Os
valores cobrados pelas outras
torres de controle chegam a
ser 301% mais altas que a do
Aeroporto de Natal”.
O presidente da Inframerica, Jorge Arruda, disse que
“a devolução amigável e relicitação, na forma prevista
pela legislação, é a melhor
saída para a concessão do
Aeroporto de Natal. Diversos fatores nos levaram à
decisão. A operação do terminal acabou se mostrando
financeiramente desafiador,
e esta é a maneira de se encerrar o Contrato de forma
amigável, sem traumas, e
sem impacto para a operação
aeroportuária, lojistas, turismo, passageiros, e operações
aéreas.” Em 2019, a devolução passou a ser prevista em
lei e em agosto surgiu um
decreto e, em novembro, a
resolução da Agência Nacio-

nal de Aviação Civil (Anac).
O pedido da concessionária
passa, agora, a tramitar nas
instâncias competentes.
“Queremos
assegurar
também o compromisso com
todos os nossos funcionários,
que não serão prejudicados
durante o processo de aná-
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lise até a relicitação, quando
uma nova empresa assumirá
a administração. Reiteramos
nosso compromisso com o
desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, e continuamos atentos a novas oportunidades de investimentos no
país”, ressaltou Arruda.

Mais 22 aeroportos
A Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) realizou na última segunda-feira, em Goiânia, a primeira
das quatro audiências públicas presenciais referente
à 6ª rodada de concessão
de aeroportos. Concedidos
em blocos, o processo licitatório contará até o final
do ano com o leilão de 22
aeroportos das áreas Sul,
Central e Norte do país. As

audiências fazem parte do
processo de consulta pública para privatização dos
terminais.
O governo brasileiro pretende realizar o leilão dos
aeroportos de Congonhas e
Santos Dumont entre o final
de 2021 e início de 2022.
A expectativa do governo
é deixar de administrar os
terminais aeroportuários no
país até meados de 2022.

Fuga da poupança reduz mesmo com Selic baixa
A fuga de recursos da caderneta de poupança diminuiu em fevereiro, apesar
de a aplicação estar com os
rendimentos comprometidos por causa da queda dos
juros. No mês passado, os
investidores retiraram R$
3,57 bilhões a mais do que
depositaram na aplicação,
informou hoje (5) o Banco
Central. Em fevereiro do ano
passado, os saques líquidos
– diferença entre retiradas e
depósitos – tinham atingido
R$ 4,02 bilhões.

O recorde de retiradas líquidas para meses de fevereiro tinha sido registrado em
2016: R$ 6,64 bilhões. Tradicionalmente, os dois primeiros meses do ano apresentam
fortes saques da poupança.
Isso porque a população usa
parte das reservas financeiras
para cobrir gastos de início
de ano, como impostos, material escolar e quitar as compras de Natal.
Até 2014, os brasileiros
depositavam mais do que
retiravam da poupança. Na-

quele ano, as captações líquidas chegaram a R$ 24
bilhões. Com o início da recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a
retirar dinheiro da caderneta
para cobrir dívidas, em um
cenário de queda da renda e
de aumento de desemprego.
Em 2015, R$ 53,57 bilhões foram sacados da
poupança, a maior retirada
líquida da história. Em 2016,
os saques superaram os depósitos em R$ 40,7 bilhões.
A tendência inverteu-se em

2017, quando as captações
excederam as retiradas em
R$ 17,12 bilhões, e em 2018,
com captação líquida de R$
38,26 bilhões. Em 2019, a
poupança registrou captação
líquida de R$ 13,23 bilhões.
Com rendimento de 70%
da Taxa Selic (juros básicos
da economia), a poupança
está atraindo menos recursos porque os juros básicos
estão no menor nível da história. Com a Selic em 4,25%
ao ano, o investimento está
cada vez rendendo menos.

Venezuela: Brasil
retira diplomatas

entre dois países. O motivo
da medida não foi confirmado pelo Itamaraty.

IPP sobe 0,32%
em janeiro

plástico (2,01%) e alimentos
(-2,01%). No acumulado de
12 meses, as maiores variações foram nas indústrias extrativas (29,71%), refino de
petróleo e produtos de álcool
(19,81%), outros equipamentos de transporte (10,07%) e
farmacêutica (9,84%).

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) decidiu nesta quinta-feira retirar quatro diplomatas e 11
funcionários da embaixada e
dos consulados do Brasil na
Venezuela. Com a decisão,
publicada no Diário Oficial
da União, os servidores deixarão o trabalho na embaixada do país em Caracas e nos
consulados localizados nas
cidades de Ciudad Guayana
e Santa Elena do Uairena.
De acordo com a portaria
assinada pelo ministro das
Relações Exteriores, Ernesto Araújo, serão removidos
a ministra de primeira classe Elza Moreira Marcelino
de Castro, os conselheiros
Francisco Chaves do Nascimento Filho, Carlos Leopoldo Gonçalves de Oliveira e
Rodolfo Braga, além dos assistentes e oficiais de chancelaria.
Na diplomacia, a remoção
de diplomatas é um sinal de
inconformidade na relação

Censo 2020 abre
200 mil vagas
O Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) abriu hoje (5) as
inscrições para o processo seletivo do Censo 2020.
São 200 mil vagas temporárias para os cargos de agentes censitários municipais e
agentes censitários supervisores, ambos de nível médio, e para recenseadores,
que exige nível fundamental.
As vagas são para todos os
municípios do Brasil e as inscrições vão até 24 de março,
somente pela internet, pelo
site da organizadora do Processo Seletivo, Cebraspe.
A taxa, no valor de R$
35,80 para as funções de nível médio e de R$ 23,61 para
recenseador, pode ser paga
em qualquer banco, casa lotérica ou pela internet.

POLARCUS SERVIÇOS GEOFÍSICOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ 11.428.425/0001-12
AVISO DE LICENÇA
Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Prorrogação para a Licença para
Pesquisa Sísmica - LPS 122/2018 - Processo Ibama nº 02001.001096/201703 - “Pesquisa Sísmica Marítima 3D – BM-S-8-Bacia de Santos”.
Felipe Benvenutti - Representante Legal

O Índice de Preços ao
Produtor (IPP) das Indústrias
Extrativas e de Transformação subiu 0,32% em janeiro,
mas ficou abaixo da taxa de
dezembro: 0,65%. Em janeiro de 2019, ele havia recuado 0,75%. Com isso, o
acumulado de 12 meses é de
6,33%, maior que os 5,19%
de dezembro de 2019. Os
dados foram divulgados hoje
(5), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O índice mede a evolução
dos preços de produtos na
porta das fábricas, segundo
o IBGE, sem considerar os
valores de impostos e fretes.
A abrangência é feita por
grandes categorias econômicas: bens de capital, bens
intermediários e bens de
consumo (duráveis e semiduráveis e não duráveis). As
quatro maiores variações de
janeiro foram nas indústrias
extrativas (5,52%), metalurgia (3,11%), borracha e

IR: mais de 1,6
milhão declarações
No quarto dia de entrega
da declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF)
2020, pouco mais de 1,6 milhão de contribuintes acertaram as contas com o Leão.
Esse é o número de documentos enviados desde a última
segunda-feira (2) até as 16h
desta quinta-feira. O total
equivale a 5% dos 32 milhões
de declarações esperadas para
este ano. O prazo de entrega vai até as 23h59 de 30 de
abril. Quem declara no início
do prazo tem prioridade para
receber a restituição, caso
não a preencham com erros e
omissões.

ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA
EXERCÍCIO/ 2019
A Diretoria Executiva da ADESG convoca os associados para a AGO, no dia
18/03/2020 (quarta feira), às 14:00h, a ser realizada, em primeira convocação e às 14:30 hs, em segunda e última convocação, na Av. Rio Branco, 180
– 6º Andar - Centro-RJ, de acordo com o art. 19 Inciso III do Estatuto vigente.
Rio de Janeiro, 5 de março de 2020.
Antonio Carlos Alonso Del Negro
Presidente da Entidade
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O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella

Crivella não entrega kit
escolar na Zona Oeste
O prefeito Marcelo Crivella divulgou com estardalhaço
no início de fevereiro que os alunos da rede municipal
receberiam este ano, além de camisetas de uniforme e material de ensino, um par de tênis. O kit seria entregue para
cada estudante. Só que o ano letivo começou vai fazer
um mês e até agora nada do kit nas escolas municipais da
Zona Oeste do Rio. Nem camiseta, nem calçado, nada! Tá
esperando a eleição chegar, prefeito?

Ceciliano comemora aniversário
O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT),
completou 52 anos na última sexta-feira e a festança só
terminou na terça-feira, com uma festinha surpresa preparada pelos funcionários da casa no Salão Nobre do Palácio
Tiradentes. Na sexta teve almoço em sua homenagem em
uma churrascaria da Baixada com a presença de muitos
prefeitos da região. No sábado, o deputado reuniu amigos
e políticos de todas as correntes em um sítio em Seropédica. Até o ex-governador Pezão, com tornozeleira eletrônica e tudo, apareceu por lá.

Para conseguir melhor colocação no
emprego mulher tem que se superar
A Cencosud Brasil, 4ª
maior rede varejista, da qual
o supermercado Prezunic faz
parte, realizou um mapeamento especial para o Dia
Internacional da Mulher, 8
de março, com o intuito de
promover maior diversidade, inclusão e discussão
entre seus 24 mil colaboradores. Segundo o grupo
Mulheres do Varejo, as mulheres representam cerca
de 50% da mão de obra do
setor. Contudo, apenas 16%
ocupam cargos de liderança
nesse segmento que é um
dos principais empregadores
do país. Mas os aspectos são
otimistas, visto que o grau
de escolaridade entre as mulheres cresceu em média um
ano a mais, comparado aos
homens.
Por meio do Programa de
Reconhecimento ‘Mulheres
que Deixam a sua Marca’,
comitês foram organizados
com foco na cultura e diversidade da empresa para
avaliar as mais de 500 indicações internas recebidas
de histórias de mulheres
que trabalham nas bandeiras
GBarbosa, Mercantil Rodrigues, Perini, Prezunic e
Bretas, além das áreas administrativas e do negócio de
serviços financeiros.
Dentre tantos relatos de
superação, compromisso e
paixão pelo trabalho, há algo
em comum entre todas as
histórias: as mulheres mais
admiradas no varejo iniciaram suas carreiras em postos
de trabalho da base da pirâmide, como empacotadoras
e operadoras de caixa. Também encontraram apoio para
conciliar os estudos com a
carreira e a maternidade,
além de receberem desafios
que comprovaram a capacidade de crescer, liderar e ser

inspiração para as demais
mulheres que atuam no setor.
Na rede carioca Prezunic,
uma das histórias mais admiradas do ‘Mulheres que
Deixam a sua Marca’ é a da
gerente da loja Fonseca, em
Niterói, Marlei de Lima. Paranaense de Santa Izabel do
Oeste, chegou ao Rio em
1992. Casou-se, teve dois
filhos e chegou a passar noites na rua, sem condições de
voltar para casa a tempo, em
Maricá, após sair tarde do
trabalho na capital.
Em 2005, chegou ao Prezunic como gerenciadora de
serviços. Tudo ia bem até
2010, quando um desastre
fez sua vida, literalmente,
desmoronar. Uma enchente
destruiu sua casa, móveis,
carro e deixou as filhas em
situação de risco. Sua coragem salvou as duas do
alagamento. Vizinhos, colegas de trabalho e a empresa
ofereceram apoio. No dia
seguinte, Marlei fez questão
de ir trabalhar. “Hoje, ensino
às minhas filhas que não devemos nos apegar aos bens
materiais. Compartilho tudo
que tenho em casa e aconselho que vivam o momento,
porque não sabemos o que
pode acontecer amanhã”.
Em 2012, outro desafio:
um diagnóstico de câncer.
Marlei lembra do apoio de
sua gerente de loja à época,
Andreia Neris, hoje, uma
grande amiga. Venceu a
doença. Dois anos depois,
divorciou-se e, sozinha,
comprou uma casa, onde
vive com as filhas e um neto.
Cursou faculdade de logística e iniciou pós-graduação
em estratégia de vendas.
Seguiu crescendo no Prezunic/Cencosud, tornando-se
gerente de serviços, gerente

de perecíveis e, após uma
seleção desafiadora, gerente
de loja. “O varejo me encanta. Gosto de transitar pelas
áreas, estar inteirada de tudo
o que acontece e atender o
cliente. O que mais gosto é
de lidar com gente”, afirma.
Busca por conhecimento
Nascida no Rio de Janeiro, Flavia Pimentel é supervisora alimentar do Prezunic. Dona de sorriso largo
e voz marcante, construiu
sua trajetória com muita
perseverança. Formada em
Medicina Veterinária pela
Universidade Federal Rural,
morava no alojamento da
faculdade quando, em 2009,
engravidou de gêmeas. Um
erro médico causou a morte
de Laura. A irmã, Liz, nasceu
prematura, e já ensinando
uma grande lição: “Ela lutou
pela vida, passando por três
paradas cardiorrespiratórias.
Sempre foi exemplo de luta
e perseverança”, diz Flavia.
Motivada pela perseverança da filha, Flavia continuou na universidade. A
escolha causou o término
do casamento. “Fiquei sem
dormir várias vezes, por prova, por minha filha, por falta de dinheiro, por não ter o
que comer. A Liz morou no
alojamento por quatro anos.
Muitas vezes, ia para a aula
comigo. Na formatura, recebemos o diploma juntas”.
Trabalhar em supermercados sempre foi uma paixão para Flavia. Como estagiária, a cada rede varejista
que passava, atuava em uma
área diferente. Sabia que o
processo era uma preparação para a grande oportunidade.
Em 2017, enviou e-mail
para uma vaga no Prezu-

nic. No primeiro momento, a resposta foi negativa.
“Mas, me deram atenção e
mantive a vontade de trabalhar naquele lugar”. Um
mês depois, foi convidada
para seleção no cargo de
supervisora do Centro de
Distribuição da empresa e
conquistou a vaga.
Flavia acredita em união,
respeito e cuidado na busca do melhor para a equipe como um caminho para
todos prosperarem. “Não
lembro do que vivi com dor
e tristeza, mas sim, com mérito. Tive quem me ajudasse.
Sou muito grata, e toda vez
que alguém me pede qualquer ajuda, não posso negar”.
Celebração
No dia 12 de março, a
Cencosud Brasil realizará
uma cerimônia de reconhecimento às mulheres
da empresa. A essência dos
relacionamentos,
aspectos tão humanos que são a
base da convivência entre
as pessoas, sejam colegas
de trabalho, relações entre clientes, fornecedores e
sociedade em geral, dará o
tom da celebração ao Dia
da Mulher. Na ocasião,
algumas histórias do programa ‘Mulheres que Deixam a sua Marca’ receberão homenagens especiais,
promovendo a representatividade dessas colaboradoras diante de todo corpo funcional. Momentos
como esse disseminam e
reforçam a cultura de valorização ascendente às mulheres do varejo e denotam
o quanto a implantação da
política de diversidade tem
sido encarada como pauta
relevante na Cencosud.

Seis em 10 acham que marcas precisam tratá-las com respeito

Deputada Tia Jú

Índia quer distância do índio
A deputada Tia Jú (PR), licenciada e ocupando o cargo
de secretária municipal de Assistência Social na Prefeitura do Rio, antes de sair deixou tramitando na Alerj um
projeto de lei que cria o Dia da Mulher Índia, a ser comemorado em 5 de setembro. Bem longe do Dia do Índio,
comemorado desde 1943 no dia 19 de abril, por decreto
assinado pelo então presidente Getúlio Vargas.

Silva Jardim elege prefeito domingo
Eleitores de Silva Jardim voltam as urnas no próximo
domingo (8) para elegerem um novo prefeito. Há sete candidatos ao cargo para um mandato tampão de nove meses.
A prefeita Maria Dalva do Nascimento, a Cilene (SD),
teve o mandato cassado por compra de votos, abuso de
poder político e econômico e uso indevido dos meios de
comunicação nas Eleições 2016. A cidade tem 18.623 mil
eleitores.

Down: um click na beleza
Olha que legal: para celebrar o Dia Internacional da
Síndrome de Down, 21 de março, a Prefeitura de Niterói
promove a campanha Down Click na Beleza, com palestras e até um bloco pós-carnaval. O evento foi planejado
coletivamente pelos jovens com Down que participam de
cursos e encontros promovidos pela subsecretaria de Ciência e Tecnologia da cidade.

Visitas guiadas podem ser suspensas
A Alerj ainda não decidiu se suspende ou não as visitas
guiadas ao Palácio Tiradentes. O passeio atrai muitos turistas estrangeiros e tem deixado apreensivos muitos funcionário do Legislativo. Eles temem que alguma pessoa
infectada com o coronavírus possa estar em algum grupo
de visitantes. Além da arquitetura deslumbrante, a sede
do legislativo fluminense tem, em seus corredores, a exposição permanente Palácio Tiradentes: Lugar de Memória do Parlamento Brasileiro, onde o público acompanha
passo a passo todos os acontecimentos importantes ocorridos no local.

“O que você acha que as
marcas podem fazer para
representar melhor as mulheres?” Essa foi a pergunta
feita por uma pesquisa da
Kantar para 2000 brasileiros
no fim de 2019. E 61% dos
brasileiros, independentemente dos gêneros feminino
e masculino, concordam em
dois pontos: elas precisam
tratar as mulheres com respeito e precisam ouvir e por
em prática as opiniões delas.
Além disso, 62% das entrevistadas gostariam de se

ver representadas em situações reais do dia a dia.
Apenas 48% dos homens
concordaram com essa afirmação.
“Isso mostra que o público masculino ainda gosta de
ver uma mulher idealizada”,
afirma Valkiria Garré, CEO
de insights da Kantar.
Esses números mostram
que as respostas das mulheres são entre oito e 14 pontos percentuais acima que as
masculinas.
“Isso mostra uma dife-

rença de percepção sobre
a representatividade feminina nas diferentes comunicações. Por terem sofrido por um silenciamento e
apagamento de suas vozes
e imagens por muito tempo, a sensação de que há
muito a ser feito é muito
maior partindo delas. Marcas e homens precisam se
colocar no lugar delas e,
assim, tomar um posicionamento mais forte em relação à representatividade”,
diz Valkiria.

Para completar o levantamento, foi perguntado quais
setores impulsionam mais
para a igualdade entre homens e mulheres. Para mais
de 60% dos brasileiros os setores de beleza e moda estão
fazendo o seu papel em impulsionar a igualdade entre
esses dois gêneros. Já o setor
automobilístico e as cervejarias ainda precisam melhorar
o seu trabalho - menos de
45% dos entrevistados acreditam que eles estão fazendo
sua parte nesse sentido.

TAP terá 1.000 voos a menos em março e abril
A aérea portuguesa TAP
decidiu reduzir a capacidade em março e abril devido
ao “forte abrandamento”
nas reservas, em pleno surto de Covid-19. Será um total de 1.000 voos a menos,
informou nesta quinta-feira
a companhia aérea em comunicado. Em 2019, a Tap
transportou 17 milhões de
passageiros. “Crescimento de 8,2% ante o anterior,
com mais 1,29 milhão de
passageiros transportados”,
reportou em janeiro a companhia.
Tudo indica que os números do ano passado não
serão superados em 2020.

O balanço do primeiro trimestre de 2020 deve vir
bem abaixo das estimativas, assim como deve
ocorrer com outras empresas do setor. “O volume de
reservas para março e abril
mostra, desde as últimas
duas semanas, quebras significativas relativamente
ao ano passado”, diz nota
enviada à imprensa.
De acordo com a companhia, “este forte abrandamento da procura faz com
que a TAP tenha optado
pelo cancelamento imediato de voos com menor procura, reduzindo a capacidade em 4% em março e 6%

em abril, o que representa
um total de cerca de 1.000
voos”, explicou a transportadora.
Céu de brigadeiro
No ano passado, a taxa
de ocupação dos voos da
Tap chegou a 80,1%. Só
em dezembro, a companhia
transportou 1,3 milhão de
passageiros, novo recorde
para o mês, e cresceu 14%
ante dezembro de 2018. A
tendência de recuperação
e consolidação do crescimento culminou com estes
dados bastante positivos do
quarto e último trimestre

do ano, que se traduzem no
crescimento anual de 8,2%.
Em 2019, a TAP fez
renovação da frota, aumentou a oferta, fez diversificação de rotas e de
mercados, com destaque
para a consolidação da
aposta na América do Norte. Também lançou novos
voos para Washington, San
Francisco, Chicago, Telavive, Dublin, Tenerife, Nápoles, Conakry e Banjul,
todos à partida de Lisboa,
e do Porto para Bruxelas e
Munique, aumentando ainda o número de frequências
em muitas das rotas que já
operava.
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COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ Nº 72.372.998/0001-66

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Senhores Acionistas: A Diretoria da Companhia Portuária Baía de Sepetiba, em cumprimento às suas atribuições de 5.696 toneladas movimentadas em 2019 e de 19.156 toneladas movimentadas em 2018. O resultado financeiro
e atendendo aos dispositivos legais e estatutários vigentes, submete à apreciação da Assembleia Geral Ordinária o líquido diminuiu, em relação ao exercício anterior (R$ (18.403) mil em 2019 contra R$3.735 mil em 2018), em função
Relatório de atividades da Companhia e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 principalmente do reconhecimento dos juros sobre o passivo de arrendamento reconhecido em 2019. Os efeitos das
de dezembro de 2019. A Sociedade iniciou suas atividades operacionais em 2001, e passou a ser totalmente controlada operações da Sociedade proporcionaram à seus acionistas, após as despesas com imposto de renda e contribuição
pela Vale S.A., em 2002 quando a sua antiga controladora, FERTECO, foi incorporada. A CPBS é uma sociedade social, um prejuízo de R$53.891 mil, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Ao encerrarmos o exercício de
anônima, de capital fechado, com prazo indeterminado e com sede no Rio de Janeiro, cuja atividade operacional 2019, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A., bem como a todos os
consiste na exploração de instalações portuárias, com prioridade aos produtos minerais e agrícolas, em especial ao demais colaboradores por sua dedicação e empenho, na condução de nossas operações.
minério de ferro produzido por sua controladora. A Sociedade mantém contrato de arrendamento junto à Companhia
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020
Docas do Rio de Janeiro - CDRJ desde dezembro de 1996, cujo prazo é de 25 (vinte e cinco) anos, prorrogável por
um único e igual período. A Sociedade gerou uma receita operacional líquida de R$137.502 mil obtendo uma margem
negativa da ordem de 9,6 %, versus R$424.437 mil e margem bruta de 57,2 % no ano anterior, decorrente do volume
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2019
2018
Receita líquida de serviços prestados
4
137.502
424.437
Custo de serviços
5
(150.627) (181.634)
Lucro (prejuízo) bruto
(13.125) 242.803
Despesas operacionais
Outras despesas operacionais, líquidas
6
(49.221)
(5.961)
Lucro (prejuízo) operacional
(62.346) 236.842
Resultado financeiro
7
Receitas financeiras
1.583
4.514
Despesas financeiras
(19.986)
(779)
Lucro (prejuízo) antes dos tributos
sobre o lucro
(80.749) 240.577
Tributos sobre o lucro
8
Tributo corrente
43
(78.694)
Tributo diferido
26.815
(520)
26.858
(79.214)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(53.891) 161.363
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação
- Em R$
(0,33)
0,99
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 (prejuízo) do exercício
(53.891) 161.363
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente
(53.891) 161.363
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 Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro,
Brasil. A Sociedade opera o Terminal Marítimo de Itaguaí (“terminal portuário”),
localizado na Baía de Sepetiba, prestando serviços portuários de minério de
ferro, que inclui desde a descarga do minério de vagões ferroviários até o carregamento em navios. Atualmente, a Sociedade presta serviços para a Vale
S.A. (controladora) e terceiros. Para as operações no terminal portuário, foi
realizado em 1996 um contrato de arrendamento com a Companhia Docas do
Rio de Janeiro (“CDRJ”) por uma parcela fixa anual corrigida a cada ano pelo
Índice Geral de Preços do Mercado (“IGP-M”) e uma parcela variável resultante
da performance do terminal portuário. Em 2019, a Sociedade apresenta capital circulante líquido negativo, entretanto, a Vale tem intenção de continuar a
prestar apoio financeiro suficiente para a Sociedade manter sua capacidade
operacional, de modo a cumprir as responsabilidades e obrigações contratuais
a vencer, bem como exercer as atividades usuais sem qualquer impacto significativo nas suas operações. Neste contexto, a Sociedade é capaz de liquidar
seus passivos no curso normal das operações, não havendo dúvida sobre a
sua continuidade operacional. A Sociedade foi constituída com o objetivo de
atender as necessidades das operações e o plano de negócios da Vale S.A.
(“Vale”). 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 por meio 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 dos
ativos quando aplicável. Os eventos subsequentes foram avaliados até 31 de
janeiro de 2020, data em que a emissão das demonstrações financeiras foi
aprovada pela Diretoria. 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 basicamente os efeitos da adoção dizem respeito ao contrato de arrendamento relativo as
operações no terminal portuário firmado com a Companhia Docas do Rio de Janeiro (“CDRJ”) até junho de 2026. Exceto por essa transação não há impactos
relevantes nas demonstrações financeiras quando da aplicação dessa norma,
já que não possui outros contratos de arrendamento em valores relevantes. A
Sociedade adotou inicialmente o CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019,
utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Dessa forma, a informação
comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o
CPC 06 e interpretações relacionadas. Na transição para o CPC 06, esses contratos passaram a ser classificados como arrendamento e foram reconhecidos
no balanço patrimonial. O montante reconhecido foi mensurado descontando
os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando
a taxa incremental de captação de 4,97% ao ano, de acordo com o período
contratual remanescente. A Sociedade reconheceu em seu ativo o valor de
R$401.266 pelo contrato de arrendamento de porto. O saldo em 31 de dezembro de 2019 e a movimentação relativa ao ativo está apresentada na nota 13.
A movimentação do passivo de arrendamento no ano de 2019 foi a seguinte:
Saldo em
Adoção em 1º de janeiro de 2019
401.266
Pagamentos
(57.346)
Juros
18.779
31 de dezembro de 2019
362.699
O passivo de arrendamento está apresentado no balanço patrimonial como “Arrendamentos” no circulante e não circulante. O acréscimo de juros reconhecido
no resultado está descrito na nota 6. Até 31 de dezembro de 2018, esses contratos descritos acima eram classificados como arrendamento operacional e não
estavam reconhecidos no balanço patrimonial da Sociedade. Os pagamentos
contratuais eram reconhecidos na demonstração do resultado de forma linear
pela vigência contratual. ICPC 22 Incerteza sobre tratamento de impostos
- A interpretação explica como considerar a incerteza na contabilização do imposto de renda. O CPC 32 - 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 em suas demonstrações financeiras. 3. Rompimento da barragem de Brumadinho: Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu
o rompimento da Barragem I da mina do Córrego do Feijão, que pertence ao
Complexo Paraopeba no Sistema Sul, localizada em Brumadinho, Minas Gerais,
Brasil (“Barragem de Brumadinho”). Essa barragem, construída pelo método de
alteamento a montante, estava inativa desde 2016 (ou seja, sem descarte adicional de rejeitos) e não havia nenhuma outra atividade operacional na estrutura.
Em decorrência do rompimento da Barragem de Brumadinho (“evento”), a Vale
possui algumas operações suspensas devido a decisões judiciais ou análises
técnicas realizadas pela Companhia em suas estruturas de barragens a montante. Essas paradas de operação impactam a capacidade de produção de minério
de ferro da Vale ao longo de 2019. A Vale trabalha em medidas legais e técnicas
para retomar essas operações o mais rápido possível. Como consequência do
evento, a Sociedade apresentou reduções significativas nos embarques realizados em 2019, refletindo diretamente na receita de serviços auferida durante o
período. Projeções realizadas ao fim do exercício de 2019 indicam a retomada
dos embarques ao longo de 2020, alcançando patamares de performance próximos a períodos antes do evento. Demais impactos do evento são mensurados
e divulgados nas demonstrações financeiras da Vale, não havendo outros desdobramentos relevantes que impactem o plano de negócios da Sociedade, bem
como alterações em suas demonstrações financeiras em decorrência do evento.
4. Receita líquida de serviços prestados
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Receita bruta
160.352
494.973
Menos:
Impostos sobre serviços
(22.850)
(70.536)
Total
137.502
424.437
As transações de receita de serviços foram realizadas em sua maioria com a Vale
(parte relacionada). A Sociedade apresentou reduções nos embarques durante o
ano de 2019 em decorrência do acidente ocorrido na barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, conforme explicado na nota 3. Em consequência, a receita
de serviços reduziu aproximadamente 68% comparado com o ano anterior.
5. Custo de serviços
Exercícios findos em 31 de dezembro de
2019
2018
Arrendamento (i)
(64.168)
Pessoal
(27.825)
(38.833)
Material e serviço
(50.537)
(43.451)
Energia
(5.552)
(11.179)
Depreciação e amortização (i)
(62.351)
(18.754)
Outros
(4.362)
(5.249)
Total
(150.627)
(181.634)
(i) Com o advento do CPC 06 (R2), o qual a Sociedade adotou em 2019, o custo de arrendamento passou a ser registrado pela amortização do direito de uso
do ativo arrendado e não mais pelos montantes incorridos de arrendamento.
6. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Despesa com auto de infração
(1.428)
Capacidade ociosa (i)
(30.932)
Provisão para perda de recebível (ii)
(17.058)
Receita de sinistro (iii)
4.093
Provisão para perda de impostos
(2.590)
Despesa incentivada (Lei Rouanet, Lei do Esporte,
Pronon, Pronas, Lei do Idoso e FIA)
(2.875)
Outras despesas
(2.734)
(1.658)
Total
(49.221)
(5.961)

Walter Carvalho Pinheiro Filho
Diretor

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2019
2018
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro
(80.749) 240.577
Ajustes por:
Depreciação e amortização
13
75.286
18.754
Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos
18.835
(747)
Provisão para perda de recebível e impostos
6
19.648
Outros
(2.299)
(817)
Variações de ativos e passivos:
Contas a receber
55.496
(21.143)
Tributos a recuperar
(10.952)
3.057
Fornecedores
29.561
9.862
Arrendamento
2(c)
(18.779)
Tributos a pagar
5.184
8.853
Outros ativos e passivos, líquidos
(2.905)
1.346
Caixa proveniente das atividades operacionais
88.326
259.742
Impostos pagos
(42.785) (72.153)
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais
45.541
187.589
Fluxo de caixa das atividades de
investimento:
Adições ao imobilizado e intangível
13
(27.646) (38.549)
Caixa líquido utilizado nas atividades
de investimento
(27.646) (38.549)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Transações com acionistas:
Arrendamento
2(c)
(38.567)
Dividendos pagos aos acionistas
15(c)
- (142.531)
Mútuo com acionistas
16
40.000
Caixa líquido proveniente das (utilizado
nas) atividades de financiamento
1.433 (142.531)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
no exercício
19.328
6.509
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
25.257
18.748
Caixa e equivalentes de caixa ao final do
exercício
44.585
25.257
Transações que não envolveram caixa:
Adição ao imobilizado - Arrendamento (CPC 06)
(401.266)
Passivo de Arrendamento (CPC 06)
401.266
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Carlos Alberto Azevedo Alves Filho
Diretor

Luís Carlos Carvalho Nunes
Diretor

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
Almoxarifado
Tributos a recuperar
Outros
Ativo não circulante
Tributos diferidos sobre o lucro
Tributos a recuperar
Outros
Intangível
Imobilizado

9
10
11
12

44.585
5.317
15.150
16.943
870
82.865

25.257
60.813
13.255
7.515
1.932
108.772

8(a)
12

33.023
1.170
507
34.700
656.013
690.713
773.578

6.256
2.203
599
9.058
14
317.479
326.551
435.323

58.555
54.597
80.681
1.727
5.945
201.505

28.957
80.681
32.180
7.148
7.930
156.896

13
13

Total do ativo
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Arrendamento
Dividendos
Tributos sobre o lucro a recolher
Tributos a recolher
Outros
Passivo não circulante
Arrendamento
Mútuo com parte relacionada
Provisões para processos judiciais

10
2(c)
15(c)

2(c)
16
14

308.102
40.014
1.890
2.469
350.006
2.469
551.511
159.365
Total do passivo
222.067
275.958
Total do patrimônio líquido
15
773.578
435.323
Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
Capital Reserva
Dividendo
Reserva de
Lucros (prejuízos) Patrimônio
social
legal adicional proposto lucros a realizar
acumulados
líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017
162.730 32.546
71.265
266.541
Lucro líquido do exercício
161.363
161.363
Transações com acionistas:
Dividendos de exercícios anteriores
(71.265)
(71.265)
Dividendos mínimos obrigatórios
(80.681)
(80.681)
Apropriação para reservas
80.682
(80.682)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
162.730 32.546
80.682
275.958
Prejuízo do exercício
(53.891)
(53.891)
Absorção de prejuízo
(53.891)
53.891
Saldo em 31 de dezembro de 2019
162.730 32.546
26.791
222.067
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
(i) Valor originado pela redução dos embarques da Sociedade em 2019, conforme evidenciado na nota 3. (ii) Valor refere-se a provisão para perda de
recebível da Companhia Docas do Rio de Janeiro (“CDRJ”) pela dragagem
realizada em 2018 pela Sociedade que é, conforme estabelecido no edital do
arrendamento, de responsabilidade da CDRJ. (iii) Refere-se a sinistro ocorrido em um dos dolphins do terminal portuário recebido em 2019.
7. Resultado financeiro
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Despesas financeiras
Juros sobre atraso no recolhimento de imposto
(658)
(1.106)
Juros sobre passivo de arrendamento
(18.779)
Variações monetárias e cambiais
(38)
(20)
Outras
(511)
347
(19.986)
(779)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
1.428
4.341
Variações monetárias e cambiais
115
166
Outras
40
7
1.583
4.514
Resultado financeiro, líquido
(18.403)
3.735
8. Tributos sobre o lucro: a) Imposto de renda diferido
31 de dezembro de
2019
2018
Ativo tributário diferido
Tributos sobre o resultado fiscal
17.133
Diferenças temporárias:
Provisão para processos judiciais
643
840
Provisão para perda esperada (nota 6)
9.113
3.313
Participação nos resultados
962
1.726
Adoção ao CPC 06 (R2) (i)
4.925
Outros
247
377
Tributos sobre o lucro
33.023
6.256
(i) Juros sobre passivo, reversão do gasto e depreciação do arrendamento
são considerados como base temporária para fins de apuração fiscal. b) Reconciliação dos tributos sobre o lucro: 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
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro
(80.749)
240.577
Tributos sobre o lucro às alíquotas da
legislação - 34%
27.455
(81.796)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos:
Benefícios fiscais (Lei Rouanet, Lei do Esporte,
Pronon, Pronas, Lei do Idoso e Fundo da
Infância e Adolescência)
2.875
Outros ajustes
(597)
(293)
Tributos sobre o lucro
26.858
(79.214)
13. Imobilizado e intangível
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas
Depreciação e amortização
Transferências
Total
Custo
Depreciação/amortização acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Efeitos da adoção do CPC 06 (R2)
Adições
Baixas
Depreciação e amortização
Transferências
Total
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2019

9. Caixa e equivalentes de caixa

31 de dezembro de
2019
2018
Caixa e bancos
1.644
6.541
Aplicações financeiras
42.941
18.716
Total
44.585
25.257
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. As aplicações financeiras são
prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). O saldo de aplicações
financeiras no montante de R$4.931 refere-se a aplicações de Certificados
de Depósitos Bancários (CDB) (R$18.716 em 2018) e notas compromissadas
no montante de R$38.010, prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
10. Contas a receber e fornecedores
Contas a receber
Fornecedores
Nota 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2019
2018
2019
2018
Partes relacionadas
16
5.181
60.741
917
2.928
Terceiros
136
72
57.638
26.029
Total
5.317
60.813
58.555
28.957
O saldo de contas a receber com partes relacionadas refere-se às operações de
serviços portuários com a Vale. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não havia
inadimplência no contas a receber com partes relacionadas. O contas a pagar com
parte relacionada refere-se a compra de energia elétrica e serviços administrativos
e estão formalizadas por meio de contratos celebrados entre as partes. Em 31 de
dezembro de 2019, a Sociedade possui R$26.803 (R$9.745 em 2018) de recebíveis com a Companhia Docas do Rio de Janeiro (“CDRJ”) referentes à gastos de
dragagem do porto, cuja responsabilidade de execução era da CDRJ. Este recebível está totalmente provisionado para perda em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
O saldo de fornecedores terceiros refere-se, em sua maior parcela, a provisão de
pagamento à CDRJ pelo complemento ao mínimo obrigatório a ser movimentado
no terminal portuário, conforme estabelecido no edital do arrendamento. O CPC
48 – Instrumentos Financeiros substituiu a abordagem de perda incorrida do CPC
38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração por uma abordagem de perda de crédito esperada. Para o contas a receber, a Sociedade adotou
uma abordagem simplificada e realizou o cálculo da perda de crédito esperada,
tomando como base a expectativa de risco de inadimplência que ocorre ao longo
da vida do instrumento financeiro e a perda identificada foi imaterial. 11. Almoxarifado: Representados por peças de reposição de máquinas e equipamentos,
utilizadas regularmente nos equipamentos de manuseio e embarque de minério
de ferro para a prestação de serviços no montante de R$ 15.150 (R$13.255 em 31
de dezembro de 2018). 12. Tributos a recuperar: Refere-se a créditos tributários
originados nas prestações de serviços e compras de insumos.
31 de
31 de
dezembro dezembro
de 2019
de 2018
Impostos e contribuições federais brasileiras
20.137
6.751
Provisão para perda de créditos de PIS e COFINS
(2.590)
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) a recuperar
333
2.269
Outros tributos a recuperar
233
698
Total
18.113
9.718

Contratos de
Imóveis Instalações Equipamentos arrendamento
103.707
124.970
48.408
(14)
(3.274)
(5.148)
(8.059)
849
7.839
6.202
101.268
127.661
46.551
138.624
213.733
106.538
(37.356)
(86.072)
(59.987)
101.268
127.661
46.551
401.266
(3.708)
(6.746)
(9.701)
(53.053)
4.756
(2.797)
18.113
102.316
118.118
54.963
348.213
142.740
215.396
120.904
401.266
(40.424)
(97.278)
(65.941)
(53.053)
102.316
118.118
54.963
348.213

14. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas
e tributárias em andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões para
as perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores legais. 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 nos consultores legais.
Correlacionados às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida
por lei a realizar depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos de contingências. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e registrados
no ativo não circulante da Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas. Em 2019, após avaliação
do jurídico da Sociedade, foi definido que a melhor apresentação das causas
previdenciárias seria junto com as tributárias, e não consolidada com a natureza
trabalhista. Sendo assim, os saldos de 2018 foram alterados para efeito comparativo das provisões para contingências e passivos contingentes.
Provisões para
Passivos
Depósitos
processos judiciais
contingentes
judiciais
31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Processos
ambientais
126
113
84.355
76.006
Processos
trabalhistas
1.764
2.356
2.078
3.226
133
238
Processos
tributários
12.544
7.531
374
361
Total
1.890
2.469
98.977
86.763
507
599
O passivo contingente ambiental refere-se, basicamente, à Ação Civil Pública
movida contra a Sociedade em relação a materiais gerados pela escavação na
área de estocagem do terminal portuário. 15. Patrimônio líquido: a) Capital
social - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o capital social é de R$162.730
correspondendo a 162.730.144 ações ordinárias escrituradas, totalmente in-

Outros
6.943
(154)
(2.073)
16.932
21.648
27.303
(5.655)
21.648
(15.106)
(2.064)
2.090
6.568
12.214
(5.646)
6.568

Imobilizado
em curso Intangível
Total
13.640
214
297.882
38.549
38.549
(16)
(184)
(200) (18.754)
(31.822)
20.351
14
317.493
20.351
1.572
508.121
(1.558) (190.628)
20.351
14
317.493
401.266
27.646
27.646
(15.106)
(14) (75.286)
(22.162)
25.835
656.013
25.835
1.572
919.927
(1.572) (263.914)
25.835
656.013

tegralizadas e sem valor nominal. b) Reserva legal - Constitui uma exigência
para todas as sociedades por ações e representa a apropriação de 5% do lucro
líquido anual apurado com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do
capital social. Uma vez que o limite foi atingido, não há mais constituição de
reserva legal. c) Remuneração aos acionistas da Sociedade - Conforme alteração do estatuto social em 2017, a remuneração aos acionistas passou para
50% do lucro líquido do exercício (após constituições de reservas), sendo constituído a obrigação com os dividendos mínimos obrigatórios conforme abaixo.
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2019
de 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(53.891)
161.363
Dividendos mínimos obrigatórios
80.681
Reserva de lucros a realizar
80.682
Absorção de prejuízos
53.891
Remuneração total do exercício
161.363
Os dividendos mínimos obrigatórios de 2018 no montante total de R$80.681,
foram aprovados em AGO/AGE realizada em 29 de abril de 2019. Além disso,
foi deliberada a alocação para Reserva de Lucros a realizar o montante de
R$80.682, correspondente aos 50% remanescente do total do lucro líquido de
2018. 16. Partes relacionadas: Representados pelas seguintes operações
com partes relacionadas à Sociedade:
31 de dezembro de
Notas
2019
2018
Ativo circulante
Contas a receber com partes relacionadas Vale S.A.
10
5.181
60.741
Passivo circulante
Contas a pagar com partes relacionadas Vale S.A.
10
917
2.928
Passivo não circulante
Mútuo com partes relacionadas - Vale S.A.
40.014
-
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Em 2019, a Sociedade celebrou um contrato de mútuo com a Vale no montante de R$ 40.000 a taxa de juros de 105% do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) ao ano e a ser pago em até 5 anos em parcela única.
Resultados gerados pelas operações com partes relacionadas:
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2019
2018
Receita de serviço prestado - Vale S.A.
124.130
494.973
Custo do serviço prestado - Vale S.A.
(1.687)
(4.351)
Despesa financeira - Vale S.A.
(14)
Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas através de
contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes dos
firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos administradores
da Sociedade foi paga integralmente pela sua controladora, sem o respectivo
reembolso. Não há remuneração baseada em ações da própria Sociedade e
incentivos de longo prazo.
17. Classificação dos instrumentos financeiros
Custo amortizado
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2019
de 2018
Caixa e equivalente de caixa
44.585
25.257
Contas a receber
5.317
60.813
Total dos ativos financeiros
49.902
86.070
Fornecedores
58.555
28.957
Arrendamento
362.699
Mútuo com parte relacionada
40.014
Total de passivos financeiros
461.268
28.957
18. 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
(“moeda funcional”). Todas as operações são realizadas em reais. b) Imobilizado - Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou
construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por redução do valor
recuperável. 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. 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 houve 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 de serviços - A Sociedade adotou a partir de 1º de janeiro de
2018, o CPC 47 – Receita de contratos com clientes. O CPC 47 estabelece
um novo conceito para o reconhecimento de receita, substituindo a CPC 30
(R1) Receita, a CPC 17 Contratos de Construção e as interpretações relacionadas. O CPC 47 estabeleceu um modelo de cinco etapas para o reconhecimento de receita de contratos com clientes. A Sociedade presta serviços de
operação e movimentação portuária para a Vale S.A., onde o reconhecimento
da receita ocorre no momento da prestação dos serviços, não tendo sido
impactado pela adoção dessa nova norma. Dentre as atividades previstas em
contrato, temos: descarga de vagões ferroviários, empilhamento, manuseio,
quando necessário, carregamento de navios de minério de ferro da Vale S.A.
destinado ao mercado externo e amostragem. A Sociedade entende que tais
atividades não podem ser consideradas como obrigações de desempenho
separadas, uma vez que a Vale S.A. não pode contratar os demais serviços
de uma outra empresa, já que somente a Companhia Portuária Baía de Sepetiba tem contrato firmado com a Companhia Docas do Rio de Janeiro para
a utilização da área na forma de arrendamento. Portanto, tal receita não está
sendo apresentada separadamente nessas demonstrações financeiras da
Sociedade. e) Tributos corrente e diferido sobre o lucro - A provisão para
tributos sobre o lucro é calculada pelo lucro real, 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%. Os tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias
são reconhecidos contabilmente, levando-se em consideração a análise dos
resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas internas e em cenários macroeconômicos,
comerciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. 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. 19. 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. As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras estão assim apresentadas: a) Tributos diferidos sobre o lucro - Os

tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de
contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos levando-se em
consideração a análise dos resultados futuros, fundamentada por projeções
econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas internas e em
cenários macroeconômicos, comerciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. A premissa de lucros tributáveis futuros é baseada na produção, planejamento de vendas, preços de commodities, custos operacionais,
reestruturação e planejamento de custos de capital. 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.
20. 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. Caso a
Sociedade tenha dificuldade para liquidar seus compromissos, a Vale suprirá
a defasagem de caixa. 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, seguro de vida para
seus funcionários, 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 as suas operações estão contemplados
na cobertura dos seguros contratados.
Membros da Diretoria e Responsáveis Técnicos: Diretores: Walter
Carvalho Pinheiro Filho - Diretor. Carlos Alberto Azevedo Alves Filho Diretor. Luís Carlos Carvalho Nunes - Diretor. Responsáveis Técnicos:
Reumar Souza Figueiredo - Contador - CRC-RJ 065289/O-4. Jander Costa
da Silva - Gerente de Controladoria

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

CALENDÁRIO FISCAL
04 A 13 DE MARÇO/2020
DIA
04

05

06

10

13

ESPECIFICAÇÃO
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de
mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e
venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento;
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos
demais casos, efetuados no 3º decêndio de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS
OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto
7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte
do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002
(exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de fevereiro/2020.
CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de
direito público da administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações internacionais,
até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do
Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas ocorridas a partir da competência janeiro/2020
passa a ser cumprida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contratos de
trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data
de encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência
mínima de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia
7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico
que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência Social,
e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de
Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais,
no caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês de
fevereiro/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos
nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Os
Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de fevereiro/2020.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores domésticos com expediente aos sábados, desde que NÃO utilizem via bancária, podem efetuar o
pagamento no dia 7.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo específico
disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão
indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram
ou creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo
da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de fevereiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção
das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas
no Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que
pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do
Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional
de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes
ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de fevereiro/2020, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia;
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios
que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com
empregado, os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018
com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$
4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2
dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/
ou da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas
à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a
R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida
separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os
seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei
8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a
título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao
menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes
de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa
1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após
a sua realização.
eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de fevereiro/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da
Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de
mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e
venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento;
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos
demais casos, efetuados no 1º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do
3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05,
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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R$ 9,1 bi para construir navios
com 30% de conteúdo local
Thyssenkrupp,
Embraer e Atech
construirão
quatro navios da
Marinha do Brasil

A Emgepron, empresa estatal independente vinculada ao Ministério da Defesa
por intermédio do Comando da Marinha do Brasil,
e a Águas Azuis - empresa
formada pela thyssenkrupp
Marine Systems, Embraer
Defesa & Segurança e Atech
-, assinaram contrato para a
construção dos quatro navios Classe Tamandaré de
última geração, com entrega
prevista entre 2025 e 2028.
O investimento estimado
é de R$ 9,1 bilhões. O preço
final foi definido após uma
série de adaptações no projeto
da Mekko 100, embarcação
alemã que será usada como
base para o projeto brasileiro. A aliança naval também
permitirá criar bases para a
exportação de produtos de defesa naval a partir do Brasil.
Comunicado assinado pelas empresas afirma que a
construção das embarcações
será realizada 100% no Brasil,
em Itajaí (SC), com expectativa de taxas de conteúdo local
acima de 30% para o primeiro
navio e de 40% para os demais. A thyssenkrupp fornecerá a tecnologia naval de sua
comprovada plataforma de
construção de navios de defesa da Classe MEKO®, que já
opera em 15 países. A Embraer integrará sensores e armamentos ao sistema de combate, incorporando ao programa
seus 50 anos de experiência

em soluções de tecnologia de
sistemas e suporte em serviço.
A Atech, uma empresa do
Grupo Embraer especializada em engenharia de sistemas para aplicações de defesa, será a fornecedora do
CMS (Combat Management
System) e do IPMS (Integrated Platform Management
System, da L3 MAPPS) e
receptora de transferência
de tecnologia em cooperação com a Atlas Elektronik,
subsidiária da thyssenkrupp
Marine Systems que produz
o CMS e sistemas de sonar.
“Somos gratos em poder
participar novamente de um
marco tão importante na história da defesa naval do Brasil
com os navios mais avançados
em sua classe. Relembramos
as grandes conquistas que tivemos, desde a construção dos
submarinos da Classe Tupi na
década de 1980, e este é o reconhecimento da excelência
tecnológica, confiabilidade e
longevidade das soluções que
oferecemos há quase dois séculos. O Programa Classe Tamandaré irá fortalecer nossos laços,
por meio da transferência de
tecnologia e da geração de empregos altamente qualificados
para o país”, afirma Dr. Rolf
Wirtz, CEO da thyssenkrupp
Marine Systems.
“Essa parceria valida os
esforços para expandir nosso
portfólio de defesa e segurança além do segmento aeronáutico. Nos últimos anos,
adquirimos experiência no desenvolvimento e na integração
de sistemas complexos, entre
outros, a fim de tornar a Embraer qualificada para atender
às necessidades da Marinha
do Brasil, além de fortalecer
nossa posição como parceiro
estratégico do Estado Brasileiro”, diz o CEO da Embraer

Defesa & Segurança, Jackson
Schneider.
Ele disse que além da
construção, o contrato inclui
uma robusta transferência de
tecnologia em engenharia
naval para fabricação de navios militares e sistemas de
gerenciamento de combate
e de plataforma, bem como
o apoio logístico integrado e
o gerenciamento do ciclo de
vida das embarcações.
O Programa Classe Tamandaré tem potencial de gerar
empregos diretos e indiretos
de alta qualificação. Prevê
um sólido modelo de parceria
nacional com habilidade comprovada de transferência de
tecnologia e de qualificação
de mão de obra local, o que
garante o desenvolvimento de
futuros projetos estratégicos
de defesa no Brasil.

Modelos
Os novos navios multimissão serão baseados nas
soluções comprovadas de
construção naval da Classe
MEKO® da thyssenkrupp
Marine Systems, já utilizada em 82 embarcações em
operação em Marinhas de 15
países, entre eles Portugal,
Grécia, Austrália, Argentina e
Argélia. O conceito exclusivo
MEKO® de design modular
facilita a integração local e a
transferência de tecnologia,
ajudando a reduzir os custos
de manutenção e modernização. Combinando tecnologia
de ponta, inovação e capacidades robustas de combate, a Classe MEKO® é um
autêntico navio-escolta para
águas azuis com qualidades
excepcionais de autonomia e
robustez.
Águas Azuis é uma socie-

dade de propósito específico
estabelecida entre a thyssenkrupp Marine Systems, a
Embraer Defesa & Segurança
e a Atech, subsidiária da Embraer, para a construção dos
quatro novos navios Classe
Tamandaré, a fim de ampliar
e modernizar a esquadra da
Marinha do Brasil. Ela terá
forte presença no país e conta
com a sólida experiência das
suas empresas controladoras
em diversas áreas.
As empresas integrantes
têm um sólido e longo histórico de relacionamento, além
de forte presença em diversos
países. Líder da parceria naval
Águas Azuis, a thyssenkrupp
Marine Systems, empresa do
Grupo thyssenkrupp, é um dos
fornecedores líderes mundiais
de sistemas para submarinos e
embarcações de superfície naval, bem como tecnologias de
segurança marítima com histórico secular de construção
naval. A Embraer Defesa &
Segurança, unidade de negócio da Embraer, está presente
em mais de 60 países e é líder
na indústria aeroespacial e de
defesa na América Latina.
A Atech, subsidiária da
Embraer, desenvolve soluções inovadoras para controle de tráfego aéreo, sistemas
de comando e controle, segurança cibernética, sistemas
de instrumentação e controle, sistemas embarcados, simuladores e logística. Também atua em outros projetos
estratégicos da Marinha do
Brasil, como o LABGENE
(laboratório de geração de
energia nuclear), para o qual
desenvolve sistemas de Controle e Proteção e o sistema
tático de missões de combate
para o H225M/H-XBR SUPER COUGAR da Marinha
do Brasil.

CSN estuda IPO do seu segmento de mineração
A Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) está avaliando fazer uma oferta inicial de
ações (IPO) de seus negócios
de produção de minério de
ferro, retomando ambições
de anos atrás e que foram interrompidas com o colapso
econômico brasileiro. A afirmação foi feita pelo presidente-executivo da siderúrgica,
Benjamin Steinbruch, em teleconferência com analistas
nesta quinta-feira, após divulgação de resultado trimestral
acima do esperado na noite de
véspera.
Reafirmando a intenção
da empresa de reduzir sua
dívida líquida “o mais rápido
possível” para R$ 20 bilhões,
ante R$ 27,1 bilhões no fim
de 2019, Steinbruch afirmou
no final da teleconferência
que “estamos discutindo não
só a venda da SWT (usina
siderúrgica alemã)...estamos
considerando o próprio IPO
da mineração”.
O executivo não deu
detalhes dos planos. O comentário acontece no mo-

mento em que mais de 20
empresas fizeram registros
para IPOs junto à CVM
apenas neste ano. Os negócios da CSN em produção
de minério de ferro estão
concentrados na unidade
CSN Mineração, que opera
a mina de Casa de Pedra,
em Congonhas (MG), e que
até recentemente eram alvo
também da CSN de planos
para vendas de participações e produções futuras
por meio de contratos de
streaming.
A área deve atingir produção de 40 milhões de toneladas em 2020, após 38,5
milhões no ano passado,
disse na teleconferência o
diretor de mineração, Enéas
Diniz. Segundo ele, as fortes
chuvas que atingiram Minas
Gerais no final de 2019 e no
início deste ano afetaram o
ritmo da produção e de embarques portuários, mas essa
situação deve ser normalizada em abril.
Preços do aço

Steinbruch também foi
incisivo sobre novos aumentos de preços de aço
que a CSN pretende implementar no Brasil entre abril
e maio e citou como justificativa a queda de quase
16% do real ante o dólar
apenas neste ano, além de
altas de custos com matérias-primas. “Certamente
vou ser obrigado, por custos e desvalorização (do
real ante o dólar) ter um aumento de mais de 10% para
todo tipo de produtos e segmentos em abril e maio”,
disse o presidente da CSN.
“4,60 veio pra ficar.
(O próximo reajuste) Vai
ser para recomposição de
preços”, acrescentou o
Steinbruch referindo-se à
cotação da moeda norteamericana. O reajuste vai
se seguir a aumentos que
a empresa diz ter aplicado em janeiro, fevereiro e
março para distribuidores
e grandes clientes industriais, como montadoras de

veículos e fabricantes de
eletrodomésticos, e o setor
de construção civil, disse o
diretor comercial, Luis Fernando Martinez.
Segundo ele, o chamado
“prêmio”, a diferença entre
o preço do aço importado
nacionalizado no Brasil e o
produto fabricado no país,
está negativo em 2% a 8%,
com a cotação do dólar entre R$ 4,40 e R$ 4,70. “Teoricamente, deveria anunciar novo aumento em abril,
maio mas a cadeia também
tem que continuar comprando”, disse o executivo ao ser
questionado sobre a capacidade da CSN de implementar os novos reajustes.
Martinez afirmou que a
CSN elevou preços de aço
para montadoras em 5% em
janeiro e reajustou para cima
(10%) os valores para distribuidores no mesmo mês. Em
fevereiro, a empresa subiu
preços de galvanizados em
7% e em março aplicou outro aumento de 10% na distribuição.

BC promete ajudar cidadãos e empresas a organizarem suas finanças
Você se lembra de quais
empréstimos e financiamentos têm em seu nome? Em
quais bancos mantém conta
bancária? Ou ainda se tem alguma dívida com o setor público federal? Agora, esses
dados podem ser encontrado
na página Minha Vida Financeira, disponível no site
do Banco Central. O espaço
reúne os diversos relatórios
e cadastros sobre informações financeiras produzidos
pelo BC e que podem auxiliar cidadãos ou empresas

na gestão das suas finanças.
Os relatórios publicados na
página são: empréstimos e financiamentos (SCR), contas
e relacionamento em bancos
(CCS), câmbio e transferências internacionais, dívidas
com o setor público federal
(Cadin) e cheque sem fundo.
“O foco da página é permitir
que essas informações sejam
acessadas de maneira mais
fácil pelos usuários. Antes,
o conteúdo estava disperso
pelo site do BC, o que dificultava a consulta pelos

interessados”, explica João
Paulo Borges, chefe de subunidade no Departamento
de Atendimento ao Cidadão.
Ele diz que, para facilitar a pesquisa dentro de
cada tema específico, os
dados foram dispostos em
informações gerais, dados
específicos, como o usuário
pode obter seus relatórios ou
acessar os cadastros, perguntas frequentes e orientações
sobre como esclarecer eventuais dúvidas.
“A página é mais um ser-

viço ofertado pelo BC ao
cidadão por meio do qual
ele poderá ter acesso a um
conteúdo relevante, de forma geral, e às principais informações sobre a sua vida
financeira. Esperamos que
quem acessar o material encontre os dados requeridos
de maneira mais fácil e de
forma autônoma”, conclui
Borges. O conteúdo está disponível no centro da página
principal do site do Banco
Central (https://www.bcb.
gov.br), na opção ‘serviços’.

Opep quer fazer nova redução
na produção de petróleo
Os ministros da Energia dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiram
nesta quinta-feira uma redução adicional de 1,5 milhão
de barris na produção diária de petróleo, mesmo sem a
aprovação dos países que não integram bloco, como é
o caso da Rússia. Mas antecipam que, caso os russos
não concordem com a medida, não haverá acordo. A
Arábia Saudita, principal produtor, tem pressionado os
membros do cartel e os países aliados para implementarem cortes mais fortes na produção, por neutralizar
os efeitos do coronavírus na procura de petróleo e nas
cotações da matéria-prima. Os analistas do setor, no
entanto, como os da Goldman Sachs, consideraram o
corte muito reduzido e que chega tarde, pois diminuir a
produção em abril ou maio não resolverá o problema de
falta de procura que acontece agora.
Essa decisão da Opep não teve a menor influência sobre as cotações do barril de petróleo. Em Londres, as do
Brent desvalorizaram 0,57% e foram para US$ 50,84, enquanto em Nova York, as do WTI, cederam 0,32% para
US$ 46,63. Neste ano, as cotações acumulam queda de
23% em 2020.

Países africanos esperam compradores
Cerca de 70% dos carregamentos de petróleo de abril
de Angola e da Nigéria ainda estão à espera de encontrar compradores, competindo com os milhões de barris
programados para exportação do mês. As distâncias envolvidas no transporte da África Ocidental para a Ásia
significam ser muito provável que os barris exportados em abril só cheguem à China em maio ou início de
junho. Isso significa que os operadores têm de avaliar
com meses de antecipação qual será o volume da procura chinesa. Existem alguns sinais de que a economia
chinesa está reagindo, mas a atividade continua estagnada.
A maior parte do programa de exportações da Nigéria para abril também não foi negociada. Segundo
as estimativas, ainda não foram negociados o equivalente a 55 navios petroleiros nigerianos e 18 angolanos. Nigéria e Angola, no entanto, esperam vender o
correspondente a 100 navios no próximo mês. Caso
a situação fosse normal, 50% desse petróleo já teria
ter sido vendido.

Analistas temem elevada dívida da CSN
Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e Credit Suisse analisaram os resultados da Companhia Siderúrgica
Nacional no quarto trimestre do ano passado, sendo que
a avaliação mais positiva foi a do Itaú BBA, que a siderúrgica apresentou resultados mais fortes que os projetados. Por isso, seus analistas mantiveram a classificação de
acima da média, com preço-alvo de R$ 16 para ação, com
chances de alta de 20%.
A avaliação mais crítica foi a do Bradesco BBI que, embora ressalte que a siderúrgica teve um quarto trimestre
forte, com a recuperação das vendas de aço no mercado
brasileiro e o crescimento das vendas de minério de ferro,
a dívida líquida ainda permanece num patamar muito elevado. Os analistas da instituição não alteraram a nota da
ação, deixando-a como neutra e estabeleceram preço-alvo
em R$ 17.
Para os do Morgan Stanley, apesar do crescimento
nas vendas de aço e minério de ferro, as despesas operacionais também avançaram. Além disso, destacam
que a dívida líquida teve uma queda modesta de 2% e
a siderúrgica continua muito alavancada. Os especialistas do Morgan Stanley mantiveram a classificação de
média do mercado, enquanto os do Credit Suisse não
alteraram a nota neutra.

Arezzo não teve resultados encorajadores
Para o Credit Suisse, os resultados da Arezzo não foram
encorajadores do ponto de vista de rentabilidade, apesar
da aceleração na receita de operações brasileiras, cuja
margem ficou abaixo das previsões quando ajustada para
contabilizar ganhos não-recorrentes. Quanto a operações
em dólar, o crescimento da margem Ebitda mostra sinais
de melhoras. Porém, nesse momento, ressaltam não ter esperanças de que o breakeven seja atingindo em dólar ainda
neste ano, o que poderá afetar a rentabilidade financeira
consolidada, limitando assim o momentum de ganhos da
companhia.

Ações do IRB caem mais de 13%
As ações do IRB voltaram a cair, desta vez mais de
13%, se situando abaixo de R$ 16,50. O motivo: as renúncias de José Carlos Cardoso, presidente, e Fernando Passos, vice-presidente Executivo, Financeiro e de Relações
com Investidores, que foram aceitas pelo Conselho de Administração da resseguradora.

Surborno de US$ 2 mi dá cana nos EUA
Greg Lindbberg, norte-americano magnata do seguro, foi considerado culpado das acusações de suborno por ter prometido US$ 2 milhões para a campanha do comissário de seguros da Carolina do Norte
para obter tratamento regulatório favorável. Pena ainda não revelada.
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Moeda chinesa se fortalece
contra dólar norte-americano
China promete
manter liquidez e
reduzir custos de
financiamento

A taxa de paridade central
da moeda chinesa, o renminbi, ou iuan, se fortaleceu em
relação ao dólar norte-americano pelo quinto dia consecutivo de cotação. A China
prometeu uma série de medidas, incluindo a manutenção de liquidez suficiente
e a redução dos custos de
financiamento para reforçar
a economia real. No nível
mais forte desde 23 de janeiro, a taxa de paridade central
se fortaleceu em 111 pontos,
para 6,9403 contra o dólar
nesta quinta-feira, segundo
o Sistema do Comércio de

Divisas da China (CFETS).
Conforme a agência Xinhua, no mercado de câmbio
à vista, o iuan pode aumentar
ou cair 2% ante a taxa de paridade central a cada dia de negociação. A taxa de paridade
central do iuan contra o dólar
norte-americano é baseada
na média ponderada de preços oferecida pelo formador
de mercado antes da abertura
do mercado interbancário em
cada dia de negociação.
Os analistas atribuíram
o iuan mais forte à estabilização gradual da economia
chinesa, à medida que as
medidas intensificadas do
governo para conter a propagação do vírus foram sendo
gradualmente filtradas.
Análises
Cao Yuanyuan, um analista da Golden Credit Rating

International Co., Ltd., explicou que a resistência da taxa
do câmbio do iuan, juntamente com o uso de políticas de
ajuste, sustentaram a força da
moeda, apesar da pancada do
surto. A recente valorização
do iuan em relação ao dólar
tornará os ativos do renminbi mais atraentes, segundo
Cheng Shi, economista-chefe
do ICBC International, acrescentando que os ativos baseados em iuan permanecerão
atraentes para os investidores
internacionais a longo prazo,
uma vez que o país mantém
um crescimento econômico
estável.
O índice composto de
taxa de câmbio do iuan do
CFETS, que mede a força relativa do iuan ante uma cesta
de moedas, chegou a 93,1
em 28 de fevereiro, inalterado em relação à semana
anterior, segundo o CFETS.

Cotas do fundo imobiliário Husi estão na B3
Um novo fundo de investimento, o Husi Fundo
de Investimento Imobiliário
direcionado a investidor em
geral, passou a ter suas cotas negociadas na B3 nesta
quinta-feira. Com nome de
pregão FII HUSI e código de
negociação HUSI11, o lotepadrão é de uma cota e a cotação será em reais (R$) por
unidade. O administrador/es-

criturador do fundo é a Planner Corretora de Valores S.A.
Segundo a bolsa paulista, na 2ª
emissão de cotas encerrada em
03/03/2020, foram subscritas e
integralizadas 90.082 cotas, ao
preço de R$ 977,00 por cota,
com um valor total da oferta de
R$ 88.010.114,00.
“É objetivo do fundo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de

CONDOMINIO SHOPPING CENTER DA GAVEA
CNPJ nº 28.248.938/0001-44
Caro(a) Cliente: Por instruções e em nome do (a) Síndico (a), convocamos e
solicitamos o seu comparecimento na Assembleia Geral Ordinária, que será
realizada no dia 18 de março de 2020, às 15h00 min em primeira convocação ou, na falta de número legal, às 15h30 min em segunda convocação com
qualquer número, no Teatro dos Quatro, loja 265, da Rua Marquês de São
Vicente, 52, Gávea, Rio de Janeiro/RJ , a fim de deliberar sobre: 1) Aprovação das contas: 1.1 Aprovação das contas do Condomínio do período
de março/2019 a fevereiro/2020; 1.2 Aprovação das contas da empresa
Estacionamento do Condomínio do Edifício do Shopping Center da Gávea S.A. relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019. 2) Aprovação de orçamentos: 2.1 Aprovação do novo orçamento
de receitas e despesas do Condomínio para 2020/2021; 2.2 Aprovação
do valor do fundo de promoções para 2020/2021. 3) Eleição: 3.1 Eleição
do Síndico do Condomínio e dos Diretores da empresa Estacionamento do Condomínio do Edifício do Shopping Center da Gávea S.A., bem
como deliberação sobre a remuneração anual dos cargos. 3.2 Eleição
dos membros do Conselho Administrativo/Consultivo do Condomínio.
4. Autorização da assembleia para a participação do Condomínio como
representante dos condôminos na Assembleia Geral Ordinária da empresa Estacionamento. 5) Deliberação sobre a distribuição dos resultados
do Estacionamento do Condomínio do Edifício do Shopping Center da
Gávea S.A. relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 e respectiva distribuição de dividendos. 6) Assuntos gerais. As
pessoas que comparecerem na qualidade de representante de condôminos
deverão apresentar as respectivas procurações com firma reconhecida, nos
termos do artigo 654 - parágrafo 2º do Código Civil. Esclarecemos aos senhores condôminos ou seus representantes que, de acordo com o Art. 1335
inciso III do Código Civil, não poderão votar nas deliberações da assembléia
e delas participar, se não estiverem em dia com o pagamento das cotas vencidas. Antecipando os nossos agradecimentos e desde já contando com a
presença à assembléia, subscrevemo-nos. Atenciosamente, Zenilce Vidal

suas cotas no longo prazo, por
meio da realização do projeto e da construção de um
empreendimento imobiliário
com destinação hospitalar e
sede administrativa no Imóvel-Alvo e locação atípica do
Imóvel-Alvo ao locatário na
modalidade Built to Suit nos
termos do contrato de locação”, explicou em comunicado a B3.

Risco de pandemia
leva BCE a pedir mais
atenção aos bancos
Em carta enviada às instituições bancárias, o Banco
Central Europeu (BCE) pediu
aos bancos que supervisiona
para que estejam preparados
para garantirem a sua operacionalidade face à ameaça de
propagação do novo coronavírus. A notícia foi replicada
nesta quinta-feira pela agência
Lusa. “O BCE pede (que os
bancos) que tenham em conta
nos seus planos de contingência o risco potencial de uma
pandemia e que identifiquem
um responsável em cada instituição financeira”.
O presidente do Conselho
de Supervisão do BCE, Andrea Enria, explicou que a instituição com sede em Frankfurt está seguindo de perto os
desenvolvimentos relacionados com o Covid-19 e os possíveis riscos para o setor.
O BCE espera que os bancos revejam os planos de contingência comercial e avaliem
que ações podem tomar para
minimizar possíveis impactos
decorrentes da propagação do
vírus. Os preparativos para a
segurança dos empregados
e a continuidade do negócio
deverá ter em conta os principais riscos associados a uma
potencial pandemia, explica.
O BCE adverte que os
bancos podem ter de fazer

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados do Trem do Corcovado
O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo
do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com art. 16 Capítulo I, Título II
do Estatuto, convoca os empregados da Trem do Corcovado LTDA, para
Assembléia Geral Extraordinária no dia 11/03/2020, às 12:30 horas em
primeira convocação com a presença de 2% dos sócios, e em segunda
com qualquer número às 13:00 horas, a Rua Cosme Velho nº 513 - RJ,
para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1- Aprovação da pauta de
reivindicações a ser encaminhada à Empresa, com vistas à abertura de
processo de negociação coletiva para data-base de 2020; 2- Deliberar,
dentre os itens da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de natureza
negocial autorizando o desconto em folha, de acordo com o art. 513
da CLT; 3- Autorizar a diretoria a promover o processo de negociação
coletiva, celebrar acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das
medidas judiciais para preservação da data-base através da instauração
de protesto judicial e do Dissídio Coletivo, podendo no mesmo celebrar
acordo; 4- Contribuição Sindical 2021; 5- Discutir e decidir sobre aspectos
da campanha salarial e formas de convencimento ao bom desenvolvimento
do processo negocial; 6- Outros assuntos ligados à negociação coletiva
de data-base. Rio de Janeiro, 06 de março de 2020.
Maria Rosalina B. Gonçalves - Presidente

AAPUL-RJ
AAPUL-RJ - ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS
DE PUBLICIDADE LEGAL
DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo
do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com art. 16 Capítulo I, Título II
do Estatuto, convoca os empregados das empresas Paineiras Corcovado
LTDA, Aquário Marinho do Rio de Janeiro, Riozoo – Zoológico do Rio
de Janeiro S/A e Holding Grupo Cataratas, para Assembléia Geral
Extraordinária no dia 19/03/2020, às 12:00 horas em primeira convocação
com a presença de 2% dos sócios, e em segunda com qualquer número às
12:30 horas, no RioZoo Zoológico do Rio de Janeiro S/A, sito no Parque da
Quinta da Boa Vista S/N – São Cristovão - RJ, para deliberarem a seguinte
ordem do dia: 1- Aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada
às Empresas, com vistas à abertura de processo de negociação coletiva
para data-base de 2020; 2- Deliberar, dentre os itens da pauta, sobre
contribuição ao Sindicato, de natureza negocial autorizando o desconto em
folha, de acordo com o art. 513 da CLT; 3- Autorizar a diretoria a promover
o processo de negociação coletiva, celebrar acordo coletivo, bem como
autorizar a adoção das medidas judiciais para preservação da data-base
através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Coletivo, podendo
no mesmo celebrar acordo; 4- Contribuição Sindical 2021 5- Discutir e
decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento
ao bom desenvolvimento do processo negocial; 6- Outros assuntos ligados
à negociação coletiva de data-base. Rio de Janeiro, 06 de março de 2020
Maria Rosalina B. Gonçalves
Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, movida por ADRIANO RIBEIRO e
m face de PAULO CESAR DA SILVA VIEIRA e OUTRA,
processo nº 0132497-44.1998.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a PAULO CESAR DA SILVA VIEIRA e
MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA, que em 17/03/20, às 13:00
hs., no Átrio do Fórum do Rio de Janeiro, a Av. Erasmo Braga nº 115,
térreo, hall dos elevadores, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá acima da avaliação, não havendo licitantes no dia 24/03/20,
no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, independente avaliação, na forma do art. 891 § único, do CPC, o imóvel registrado no 1º
RGI de Itaboraí, matrícula nº 19.391, Rua Desembargador Herman
B. Araújo, lotes 19, 20 21 e 22, da quadra 152, do loteamento Alto
Sapê – Itaboraí - RJ, avaliado as fls. 411 em 30/01/2018, por R$
100.000,00. As certidões serão lidas no ato do pregão, assim como
informações sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892
do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação,
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na sede
do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública,
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 27/02/2020. Eu, Rosely Rodrigues Antunes,
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito.

n Monitor Mercantil

Ficam convidados os senhores representantes das agências associadas
à AAPUL-RJ - Associação das Agências de Publicidade Legal do Rio de
Janeiro, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às
10:00h, em 1ª convocação e às 10:30h em última convocação do dia
11 de março de 2020, na Avenida Presidente Wilson, 231 - 9º andar Sala de Reunião 3 - Centro - RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:
1 - Prestação de contas;
2 - Eleição de Diretoria;
3 - Assuntos gerais.
Em cumprimento ao Artigo 23 dos Estatutos Sociais da AAPUL-RJ, só
poderão tomar parte das deliberações, votar e serem votados, os sócios
que estiverem em dia com suas obrigações sociais.
Rio de Janeiro, 05 de março de 2020
A DIRETORIA

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO BOA LUZ em face de ALCIR DOS SANTOS SILVA, processo nº 0386017-75.2011.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. FERNANDA ROSADO DE SOUZA, Juíza em exercício na
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a ALCIR DOS SANTOS SILVA, que em 17/03/20, às 13:10 hs., conforme aviso TJ nº 18/2020,
devido a obra de readequação, a partir do dia 01/03/2020 o novo
endereço para realização dos Leilões Judiciais, passa a ser no
Fórum do Rio de Janeiro, sito a Av. Erasmo Braga, nº 115, 5º ANDAR, HALL DOS ELEVADORES DA L MINA CENTRAL, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá acima da avaliação,
não havendo licitantes no dia 24/03/20, no mesmo local e hora,
a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o
DIREITO E AÇÃO do imóvel registrado no 2º RGI, matrícula nº
48.941, Sala 1111, situada na Rua Riachuelo nº 241 – Centro RJ, avaliado as fls. 178/180 em 06/9/2019, por R$ 80.000,00. As
certidões serão lidas no ato do pregão, assim como informações
sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5%
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 04/03/20. Eu, Thiago Ferreira Cordeiro, R.E., o
fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. FERNANDA ROSADO DE SOUZA, Juíza de Direito em Exercício.

BCE

Andrea Enria ressalta que banco acompanha os
desenvolvimentos relacionados com o Covid-19 e os
possíveis riscos para o setor
frente ao desafio de manter
a sua operacionalidade nas
áreas afetadas se os trabalhadores não puderem efetuar as tarefas habituais, por
estarem doentes ou terem de
cuidar dos seus familiares.
O supervisor recomenda
que as instituições estabeleçam
medidas adequadas de controlo
de infeções no local de trabalho
e pede que, de acordo com os
planos de contingência de cada
banco, avaliem as medidas e a
sua rapidez em implementá-las
e por quanto tempo.
O BCE também sugere às
instituições financeiras que avaliem poder ter espaços alternativos de backup para o risco de

haver uma pandemia e testarem
com urgência se podem operar
remotamente e em larga escala
para que garantam a continuidade dos negócios.
A lista de recomendações
do supervisor inclui a avaliação proativa e o teste das
capacidades tecnológicas de
cada banco, à luz de um possível aumento de ataques cibernéticos no setor e de uma
maior dependência potencial
dos serviços bancários remotos. E, finalmente, alerta as
instituições para que deem o
nome de uma “pessoa- chave” responsável pela continuidade dos negócios num
contexto de uma pandemia.

CONDOMÍNIO PARQUE ATLÂNTICO SUL
CÓDIGO: 674
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2020.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – AGO
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pelo Síndico,
temos o grato prazer de convidar você para a Assembleia Geral Ordinária:
DATA: 26 de março de 2020.
Primeira convocação: 20:00 horas; Segunda e última convocação:
20:30 horas.
LOCAL: No Prédio - Salão do Centro Esportivo.
1) Prestação de Contas relativas ao período de março/2019 a
fevereiro/2020;
2) Eleição de Síndico e Subsíndico;
3) Previsão Orçamentária relativa ao exercício 2020 / 2021;
4) Assuntos Gerais.
Os condôminos poderão se fazer representar por procuradores, devidamente
credenciados por procurações, que atendam a todas as formalidades legais.
Atenciosamente,
Agnaldo Teixeira
Gerente Unidade de Negócios Condominiais

Edital de Convocação A.G.O
UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em Psicologia do Estado do
Rio de Janeiro Ltda. - CNPJ: 02.313.694/0001-42
A Presidente da UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em Psicologia
do Estado do R.J LTDA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca seus 34 (trinta e quatro) cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 (vinte e sete) de
março de 2020 na Central de Atendimento à Av. N.S. Copacabana 195
loja 228, às 10h (dez horas) em Primeira Convocação, com a presença de
dois terços do número total de cooperados; e em Segunda Convocação,
às 11h (onze horas), com a presença, de no mínimo metade mais um do
número de cooperados e em Terceira Convocação às 12h (doze horas)
com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação e Exame das Contas do Conselho
Administrativo referente ao Exercício de 2019, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço correspondente ao exercício; c) Demonstrativo
de Sobras ou Perdas do Exercício; d) Parecer do Conselho Fiscal; 2) Votação e Deliberação do Destino das Sobras do Exercício; 3) Eleição para os
Membros dos Conselhos Fiscal e Técnico conforme chapas apresentadas;
4) Relatório do Conselho Técnico; 5) Admissão e Demissão de Cooperados; 6) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 6 de março de 2020.
MARLENE DIAS DA SILVA – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Coopatáxi – Cooperativa de Consumo e Trabalho
dos Motoristas Autônomos de Táxi do Município do Rio de Janeiro
Ltda, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o capítulo IX,
artigo 33, letra ( e ) do estatuto social, convoca seus 164 cooperativados,
no gozo de suas obrigações sociais, para assembleia geral ordinária, dia
28 de março de 2020 (sábado) e dia 30 de março de 2020 (segunda-feira),
que se realizará em sua sede social sito à rua Herculano Pena 667, Cavalcanti, às 07:00 horas em 1º convocação, com a presença mínima de 2/3
dos cooperativados, ou às 08:00 horas em 2º convocação com presença
mínima de metade e mais um dos cooperativados, ou às 09:00 horas em
3º e última convocação com a presença mínima de 10 cooperativados,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Dia 28/03/2020: I. Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: a. Relatório de
gestão; b. Balanço; c. Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas, d.
Parecer do Conselho Fiscal; e. Votação para aprovação ou não da prestação de contas; f. Destinação das sobras ou definição do rateio das perdas
apuradas; g. Eleição da junta eleitoral que coordenará a eleição dos conselhos. Dia 30/03/2020: a. Eleição para o Conselho de Administração; b.
Eleição para o Conselho Fiscal; c. Eleição para o Conselho Consultivo; d.
Eleição para o Conselho de Ética e Disciplina; e. Apuração e Divulgação
do resultado pela junta eleitoral. Rio de Janeiro, 9 de março de 2020.
Marcelo de Carvalho Reis
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPCESTAS COOPERATIVA DE CONSUMO
CNPJ: 30.076.415/0001-00 / NIRE: 33.4.0005643-4
A Presidente da COOPCESTAS - COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social,
convoca os senhores Cooperados Associados para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a ser realizada
em nossa sede no dia 21 de Março de 2020 em primeira convocação às 09:00 horas com a presença de 2/3 do número total dos
Cooperados Associados, em segunda às 10:00 horas com a metade mais um do número total dos Cooperados Associados e em
terceiro e a última às 11:00 horas convocação com a presença
mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre
as seguintes ordens do dia: I – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: Admissão/Demissão De Cooperados; Admissão/
Demissão De Diretores; Eleição para Diretoria. II - ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA: Prestação de Contas do Exercício Social
do Ano de 2019; Relatório de Gestão; Balanço Patrimonial; Demonstração de Sobras ou Perdas Apuradas No Exercício; Destinação das Sobras ou Perdas no Exercício; Eleição do Conselho
Fiscal Exercício 2020. Maricá, 05 de março de 2020.
MARCELLA TEIXEIRA MOREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

