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PIB do  Rio 
sobe mais 0,4% 
que o do país
Firjan diz que alta é 
puxada pela indústria 
extrativa, que cresceu 
8,8% em 2019

A atividade econômica do Estado 
do Rio de Janeiro cresceu 1,5% no 
ano passado, apresentando leve alta 
em relação a 2018 (1,2%) e manten-
do-se superior ao PIB nacional de 
2019 (1,1%). “O Estado do Rio ain-
da está em processo de recuperação 
econômica, mas o resultado do Pro-
duto Interno Bruto de 2019 já apon-
ta aceleração em relação a 2018”. 
É o que mostra a Nota Técnica do 
PIB fluminense 2019, divulgada na 
última quinta-feira pela Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan).

“Este é o segundo ano consecuti-
vo de crescimento do PIB do estado, 
o que indica continuidade do pro-
cesso de recuperação da economia, 
mas ainda é lenta e pouco dissemi-
nada a todos os setores”, destaca o 
gerente de Estudos Econômicos da 
federação, Jonathas Goulart.

O economista explica que a 
alta do PIB é puxada pela indús-
tria extrativa, que se destacou com 
aumento de 8,8% no ano, consoli-
dando a expectativa de retomada 
intensa do mercado de petróleo e 
gás. Os serviços industriais de uti-
lidade pública e a construção civil 
também registraram crescimento 
de 1,9% e 1,0%, respectivamente.

“A construção civil apresentou 
avanço após cinco anos de queda. 

No entanto, esse crescimento ain-
da foi insuficiente para compensar 
a perda acumulada de 35,8% entre 
2014 e 2018. Mesmo assim, pode-
mos dizer que o pior já passou”, 
avalia Goulart.

O quadro de melhora, entretan-
to, não se repete nos demais seto-
res. A indústria de transformação 
ainda sofre as consequências da 
crise, registrando resultado negati-
vo (–1,1%); e o segmento de servi-
ços ainda mostra crescimento lento 
(1,1%), explicado pelo fraco de-
sempenho do mercado de trabalho 
fluminense.

Para 2020, a Firjan estima au-
mento do PIB estadual em 1,9%, 
levando em conta o recente ciclo de 
redução da taxa de juros, com im-
pacto relevante para a diminuição 
da ociosidade na capacidade ins-
talada das empresas e no mercado 
de trabalho. Porém, o documento 
alerta para a conjunção de fatores 
de risco no horizonte, que pode im-
pactar o resultado, levando o estado 
a registrar desempenho mais fraco, 
próximo a 1,0%.

Há o risco político, diante da di-
ficuldade na aprovação das refor-
mas tributária e administrativa, e 
uma possível duração mais longa 
dos efeitos do coronavírus. “Esses 
fatores não mudam a realidade eco-
nômica de um dia para outro, mas 
alteram a percepção de sustentabi-
lidade da economia brasileira, pois 
são capazes de afetar a confiança 
do empresário. Temos um otimis-
mo em relação ao crescimento em 
2020, mas a materialização desses 
riscos pode fazer com que tenha-
mos, novamente, resultado tími-
do”, argumenta Goulart.

MPF repatria diamantes e ouro de Cabral
Depois de um longo trâmite bu-

rocrático, o Ministério Público Fe-
deral (MPF) conseguiu repatriar, 
nesta sexta-feira, 4,5 kg de ouro e 27 
pedras de diamantes, avaliados em 
aproximadamente R$ 20 milhões, 
que estavam na Suíça e foram adqui-
ridos com dinheiro de propina do ex-
governador Sérgio Cabral.

A existência do ouro e dos dia-
mantes foi revelada pelos irmãos e 

doleiros Marcelo e Renato Chebar 
em delação premiada fechada com 
a Lava Jato do Rio de Janeiro. Eles 
eram operadores do esquema de 
Cabral.

Outros US$ 100 milhões, cuja 
existência no exterior também fora 
revelada pelos irmãos Chebar, já 
haviam sido repatriados desde o 
início de 2017, mas trazer o ouro 
e os diamantes da Europa para o 

Brasil revelou-se mais complicado, 
devido a exigências de contratação 
de transportadoras e seguros espe-
cializados.

Somente na última terça-feira, 
três anos depois, procuradores do 
MPF embarcaram para Genebra 
para buscar o ouro e os diamantes, 
que devem agora ficar num cofre 
bancário à disposição da Justiça 
Federal do Rio de Janeiro.

Nove em 10 pessoas no mundo ainda
têm preconceito contra as mulheres

Em torno de 90% da população 
mundial, sem importar o sexo, têm 
preconceito contra as mulheres, re-
vela um estudo da ONU divulgado 
na última quinta-feira, às vésperas 
do Dia Internacional da Mulher, 
comemorado neste domingo.

O Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud) 
analisou 75 países, que represen-
tam 80% da população global, e 
concluiu que nove a cada dez pes-
soas, inclusive mulheres, têm pre-
conceito de gênero.

Estes preconceitos incluem que 
os homens são melhores políticos 
e líderes de negócios; que ir à uni-
versidade é mais importante para 
os homens; ou que deveriam ter um 

tratamento preferencial em merca-
dos de trabalho competitivos.

Os países no topo da lista são Pa-
quistão, onde 99,81% têm ao me-
nos um preconceito em relação às 
mulheres, Qatar e Nigéria, ambos 
com 99,73%. Os países com popu-
lação menos sexista são Andorra, 
27,01%; Suécia, 30,01%; e Holan-
da, 39,75%.

Na França, Reino Unido e Es-
tados Unidos, os índices de quem 
tem ao menos um preconceito se-
xista são de 56%, 54,6% e 57,31%, 
respectivamente. Na Espanha, o 
percentual é de 50,50%.

Na América Latina, a pior situ-
ação ocorre no Equador (93,34%), 
seguido por Colômbia (91,40%), 

Brasil (89,50%), Peru (87,96%) e 
México (87,70%). Argentina, Chile 
e Uruguai se situam entre 75,4% e 
74,6%.

Os números revelam “novas pis-
tas sobre as barreiras invisíveis que 
as mulheres enfrentam para obter a 
igualdade”, apesar de “décadas de 
progresso”, destaca o relatório.

“O trabalho tem sido eficaz para 
garantir o fim das brechas na saú-
de ou na educação, mas agora deve 
evoluir para abordar algo muito 
mais desafiante: um viés profunda-
mente arraigado, tanto em homens 
como em mulheres, contra a igual-
dade genuína”, disse o administra-
dor do Pnud, Achim Steiner. 
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Elas são maioria nas empresas, mas ganham 41% a menos
Um levantamento feito pelo Sin-

dicato das Mantenedoras de Ensi-
no Superior (Semesp) apontou que 
ainda há desigualdade de gênero no 
mercado de trabalho brasileiro.

Segundo os dados da pesquisa, as 
mulheres com ensino superior com-
pleto são a maioria no mercado de 
trabalho brasileiro (55,1% do total) 
na comparação com os homens com 
o mesmo nível de escolaridade. 

Essas mesmas mulheres também 
são maioria entre o número de ad-
mitidos de janeiro e dezembro do 
ano passado, principalmente na fai-
xa etária entre 25 e 34 anos. Mas 
quanto ao rendimento, os maiores 
salários entre quem tem ensino su-
perior ainda são dos homens, inde-
pendentemente da idade.

No Brasil, a média salarial dos 
admitidos com ensino superior com-

pleto é de R$ 4.640 para homens e 
de R$ 3.287 para as mulheres, ou 
seja, em média, a mulher ainda re-
cebe 41% a menos em seus salários 
em comparação aos homens.

Outro problema demonstrado 
pela pesquisa é que, após os 30 
anos de idade, o salário avança para 
os homens, enquanto as mulheres 
têm pouca evolução salarial ao lon-
go da carreira.

Valor das exportações do país caiu 9,6 % em 2019

Pela primeira vez depois de 12 sessões seguidas de alta, o dólar caiu 
com a ajuda do Banco Central (BC), que interveio no câmbio. In-
fluenciada pelo exterior, a bolsa de valores teve mais uma forte queda 

e fechou abaixo de 100 mil pontos pela primeira vez desde o fim de agosto. 
O dólar comercial encerrou esta sexta-feira vendido a R$ 4,634, com queda 
de R$ 0,017 (-0,36%). Desde o começo do ano, o dólar acumula valoriza-
ção de 15,47%. O euro comercial não teve o mesmo comportamento do 
dólar e continuou a subir. A moeda voltou a bater recorde nominal e fechou 
vendido a R$ 5,245, com alta de 1,32%. O Banco Central leiloou US$ 2 
bilhões em novos contratos de swap cambial, que equivalem à venda de 
dólares no mercado futuro. O BC promoveu dois leilões de manhã. 

O valor das exportações brasi-
leiras em 2019 foi de US$ 259,16 
bilhões, montante que representa 
uma queda de 9,6 % em compara-
ção com o ano anterior, informou a 
Receita Federal nesta quinta-feira. 
A redução do valor das exportações 
contrasta com o aumento do valor 
das importações, que cresceu 6,04%, 
atingindo US$ 234,39 bilhões.

Segundo a Receita, foram con-
tabilizadas 4.141.157 operações de 
comércio exterior em 2019, sendo 
2.390.285 despachos de importação 
e 1.750.872 operações de exportação.

“A comparação com o mesmo pe-
ríodo em 2018 registra um aumento 
de 0,93% na quantidade de opera-
ções de importação e um aumento 
de 9,17% na quantidade das opera-

ções de exportação, totalizando um 
incremento total na quantidade de 
operações de comércio exterior de 
4,26%”, informou a Receita.

Também houve um aumento no 
grau de fluidez nas importações 
de 2019 alcançando 92,86%, em 
comparação com 92,73% no ano 
anterior, tendo como parâmetro um 
tempo inferior a 24 horas.

Mulher brasileira luta pela igualdade, mas ainda é vítima de preconceito por 89,5% da população
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Provavelmente, pou-
cas pessoas conhecem um 
povo, que habita o Mali 
e o Burkina Faso. Os Do-
gons, do Mali, vivem em 
uma remota região no in-
terior da África oriental: 
são cerca de 250 mil, e a 
sua maioria vive em al-
deias encastoadas nas fa-
lésias de Bandiagara, ao 
leste do Rio Níger.

Os Dogons são um povo 
épico, da África, que o 
mundo começou a conhe-
cer a partir dos anos 1950, 
depois que o antropólogo 
Marcel Griaule publicou 
o livro Deus da Água, que 
descrevia, com grandes 
detalhes, a história, os há-
bitos e o extraordinário co-
nhecimento astronômico 
sobre a complexa cosmo-
gonia – o corpo de doutri-
nas, princípios religiosos, 
míticos ou científicos – que 
se ocupa em explicar a ori-
gem, as regras do universo.

A cosmogênese dos Do-
gons abrange uma história 
complexa de lendas e cren-
ças sobre as origens do 
universo e seus principais 
fenômenos. Com alto grau 
de conhecimento sobre as-
trologia, os Dogons acre-
ditam que toda a criação 
está vinculada às estrelas. 
Lembrando a origem do 
mundo, a região parece 
ter a resposta do equilíbrio 
entre homem e natureza 
que o futuro nos pede.

Durante anos, as terras 
dos Dogons atraíram visi-
tantes. A princípio, explo-
radores e, em seguida, na 
era do turismo de massa, 
multidões de viajantes 
fascinadas pelas leituras 
de antropólogos e aven-
tureiros e pelos refinados 
trabalhos de artesanato 
local, elaborados pelos ho-
mens das falésias.

Hoje, no entanto, este 
mundo, que, ao longo dos 
anos, conseguiu resistir 
e permanecer autêntico, 
apesar do cerco de câme-
ras e antenas parabólicas, 
está em sério perigo por-
que é ameaçado pela fúria 
jihadista, e, enquanto mu-
lheres e crianças fogem, 
aumentando o número 
de refugiados, os homens 
estão enrocados em suas 
falésias, tentando, com 
rifles antigos, impedir as 
incursões dos rebeldes is-
lâmicos. O mundo, impas-
sível e surdo, parece estar 
longe do massacre de um 
povo, de uma cultura e de 
uma civilização secular.

De fato, o Sahel, o cin-
turão dos países africa-
nos que atua como um elo 
entre o Mediterrâneo e a 
África subsaariana, está 
afundando na anarquia 
dos soldados jihadistas. 
Da Mauritânia a Burkina 
Faso, nas areias do deser-
to, há o avanço de grupos 
islâmicos, que estão cada 

vez mais assumindo o con-
trole de partes inteiras do 
território.

Governos fracos, exér-
citos sem meios e sem 
preparação e a ausência 
de estruturas estatais são 
apenas alguns dos fato-
res que estão permitindo 
que as formações do in-
ternacionalismo salafista 
tomem posse de áreas es-
tratégicas e ampliem suas 
fileiras com novos comba-
tentes. O salafismo visa 
recuperar os princípios 
basilares do Islã desde a 
sua fundação – salafi, em 
árabe, significa predeces-
sor. O grupo Crescente 
Salafita é o subproduto 
inquietante e desprezível 
das revoltas árabes.

Além dessas razões, não 
devemos ignorar o fato de 
que a guerra do terror 
encontrou combustível 
adicional para a jihad, na 
luta endêmica entre pas-
tores e agricultores. Em 
2011, eclodiu a guerra no 
Mali e, em seguida, a maré 
fundamentalista varreu o 
norte do país, iniciando a 
desestabilização de todo 
o cinturão saheliano, e eis 
que a violência fez incur-
são nas terras Dogons.

Os Peuls (também co-
nhecidos como Fulanos), 
pastores tradicionais da 
savana, nunca tiveram um 
relacionamento excelente 
com seus vizinhos criado-

res de gado, precisamente, 
os Dogons. Mesmo que 
não houvesse sangue bom, 
no entanto, os pastores e 
criadores chegaram a um 
acordo para uma coexis-
tência pacífica.

Como explica o antro-
pólogo italiano Marco 
Aime: “Após a colheita, o 
gado podia, de fato, pas-
tar nos campos, fornecen-
do, ao mesmo tempo, adu-
bo extremamente valioso 
para os agricultores, que 
não tinham nenhum outro 
fertilizante. Os Peuls re-
cebiam milho em troca de 
outros itens alimentares e, 
às vezes, até pequenas so-
mas de dinheiro”.

Nos últimos anos, no 
entanto, a propaganda 
dos jihadistas atraiu os 
Peuls que, especialmente 
em tempos de seca, deser-
tificação e, portanto, com 
uma miséria generalizada, 
não resistiram ao canto da 
sereia da pregação salafis-
ta e, assim, teve início uma 
penetração islâmica nas 

áreas rurais do Mali.
As incursões dos Fula-

nos, as reações e a violên-
cia dos Dogons começa-
ram a aumentar dia a dia, 
arrastando toda a região 
para uma espiral de san-
gue. De acordo com o que 
os Dogons dizem, desde o 
momento em que teve iní-
cio a guerra, dominando 
suas terras, foi feito um 
rastreamento de 2011 até 
outubro de 2015, quando 
os Peuls mataram o fa-
moso chefe dos “caçado-
res” Dogon Souleymane 
Guido, chamado Bahaga. 
Desde esse episódio, hou-
ve uma escalada de assal-
tos e massacres.

A Human Rights Wa-
tch, em fevereiro deste 
2020, elaborou um relató-
rio no qual anexa testemu-
nhos que relatam que os 
massacres realizados por 
Dogons e Peuls se equiva-
lem. A objeção levantada 
pelos Dogons é a de se sen-
tirem vítimas forçadas a 
recorrer à violência para 
não sucumbir. Isso desta-
ca o fato de que, por um 
lado, há uma formação de 
guerrilheiros treinados, 
que usam armas automá-
ticas e, por outro lado, 
agricultores armados 
com velhas espingardas 
movendo-se a pé ou com 
motos antiquadas.

Enquanto massacres 
e confrontos acontecem, 

dia após dia, os jorna-
listas são impedidos de 
acessar áreas em con-
flito, e a única informa-
ção vem de mensagens e 
vídeos, divulgados pelo 
WhatsApp, que mostram 
violência e barbáries ili-
mitadas, que são consu-
midas diariamente: ca-
sas e aldeias em chamas, 
gado abatido, famílias 
inteiras massacradas.

O equilíbrio étnico no 
Mali está sendo quebrado, 
e o futuro de toda a re-
gião é cada vez mais pre-
cário, e não parece haver 
limites concretos contra 
o expansionismo salafis-
ta. Enquanto contingentes 
internacionais e forças de 
interposição estão concen-
trados nas regiões ao norte 
do país, está ocorrendo um 
massacre silencioso na área 
das falésias de Bandiagara, 
que já levou analistas e pes-
quisadores a alertar o mun-
do sobre o real risco que 
essa guerra, entre os 250 
mil Dogons e os 25 milhões 
de Peuls, pode se transfor-
mar em genocídio.

  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), é 
editor da revista Italiamiga.

Para melhor conhecer os 
Dogons, leiam o artigo de 
Flora Pereira da Silva em 
afreaka.com.br/a-fi losofi a-

dogon-e-a-origem-do-mundo

Este mundo 
está em sério 
perigo porque é 
ameaçado pela 
fúria jihadista

Quem se tornar 
líder em IA 
se tornará 
governante do 
mundo, alerta 
Vladimir Putin

Os efeitos da inteligência artifi cial na defesa nacional brasileira

A chacina silenciosa dos Dogons

Atualmente, uma conjun-
ção de novas tecnologias que 
foram amadurecendo por 
anos estão entrando em sua 
plenitude, adquirindo usos 
e se interconectando, o que 
por sua vez gera novas apli-
cações e produtos em uma 
espiral quase infinita. Como 
esse processo de evolução 
tecnológica vem se acele-
rando cada vez mais, pou-
cas são as sociedades que 
conseguem manter dispen-
diosos setores para pensar 
o seu emprego estratégico. 
A resultante dessa ausência 
de qualquer tipo de reflexão 
mais profunda para países 
em desenvolvimento como o 
Brasil é a constante adoção 
de tecnologias originadas 
das escolhas feitas por “think 
tanks” norte-americanos ou 
chineses, muitas vezes com 
graves consequências para 
os interesses nacionais.

Sob essa lógica, nesse 
conjunto de artigos se ten-
tará dar visibilidade à atual 
corrida armamentista entre 
as potências pela primazia 
na Inteligência Artificial 
– IA militar. Também se-
rão analisadas as profundas 
mudanças de processo e or-
ganização por que passarão 
as organizações militares 
em decorrência disso. Para 
além de observar os grandes 
atores mundiais, o principal 

objetivo aqui proposto é ten-
tar demonstrar que essa re-
volução terá grande impacto 
em médio e longo prazo na 
capacidade brasileira de dis-
suadir qualquer tentativa de 
agressão por parte de tercei-
ros, o que afetará profunda-
mente a soberania nacional.

Atualmente existe uma 
aguerrida corrida tecnoló-
gica entre os EUA e seus 
aliados europeus (Otan) 
para com a China e parcei-
ros (Rússia), cujas consequ-
ências têm a capacidade de 
mudar o panorama da cor-
relação de forças em nível 
global. Como parte destas 
novas tecnologias é ruptu-
ral, ou seja, rompe comple-
tamente o paradigma vigen-
te e recria a área, apresenta 
como vantagem tácita igua-
lar os competidores, já que 
em tese teriam que recome-
çar a competir desde o novo 
início. Então, para potências 
desafiantes como China e 
Rússia se torna muito atrati-
vo investir pesadamente no 
novo paradigma.

É nesse contexto de rup-
turas tecnoinformacionais 
que alguns temas se desta-
cam por sua capacidade de 
alterar dramaticamente a 
correlação de forças entre os 
grandes atores globais. São 
eles big data (armazenamen-
to quase infinito de dados), 

grafeno (redes ultrarrápidas 
e resilientes), computação 
quântica (processamento 
computacional ultrarrápido) 
e nanotecnologia (miniatu-
rização de sistemas comple-
xos). Todavia, o principal 
foco da atual corrida envolve 
a inteligência artificial – IA, 
aqui compreendida como 
tecnologia, máquinas e sof-
tware com capacidade de 
autodirecionamento e apren-
dizado com suas ações.

As redes digitais globais, 
grafeno, telefonia 5G, big 
data e computação quânti-
ca são vertentes que darão 
suporte à infraestrutura do 
amanhã, aumentando a ve-
locidade das redes e sua 
resiliência, a capacidade 
de processamento dos com-
putadores ou a quantidade 
de dados estruturados e não 
estruturados que podem ser 
armazenados para análise.

Por outro lado, o papel 
de destaque foi reserva-
do à Inteligência Artificial 
porque é justamente ela 
que fará uso dessas novas e 
imensas plataformas. Com-
putadores quânticos agili-
zarão o processamento de 
seus algoritmos tornando 
possível o processamento 
de “raciocínios” complexos, 
redes velozes e resilientes 
permitirão inteligência em 
enxame, com múltiplos nó-
dulos operando juntos como 
um só, bases de dados gigan-
tescas “treinarão” o compor-
tamento dos algoritmos de 
IA permitindo que a máqui-
na aprenda com bilhões de 
ocorrências humanas. Re-
sumindo, em uma analogia 
simplista, vez que é cada vez 
mais difícil separar hardwa-
re e software, é como se IA 
fosse a alma responsável por 
dar vida a esse novo corpo 
fabuloso, levando-o a luga-
res inimagináveis.

O emprego de sistemas 
de IA tem como pretensão, 
mediante avanços cumulati-
vos, revolucionar em médio 
prazo a economia e as rela-
ções sociais em um grau in-
comensurável hoje. Todavia, 
sua utilização como instru-
mento militar é onde reside 
sua maior ameaça para a hu-
manidade em seu conjunto, 
e para o Brasil em particular. 

Justamente por ser ruptural 
pode permitir o desenho de 
um cenário em que todos 
os esforços tecnológicos do 
país, bem como seu mode-
lo organizacional de defesa, 
tornem-se abruptamente ul-
trapassados. Com o fito de 
entender os interesses em 
disputa, cabe tentar compre-
ender as graves implicações 
sobre o poder militar que 
estão envolvidas, bem como 
os esforços que estão sendo 
realizados pelos principais 
atores.

Primeiramente, vale pon-
tuar que União Europeia, 
Reino Unido, França, Ale-
manha, Canadá e Índia, den-
tre vários outros, reservaram 
grandes montantes em diver-
sas iniciativas no que seria 
visto como análogo a uma 
moderna corrida do ouro.

Todavia, nada se compara 
à dimensão das iniciativas 
das duas grandes potências 
atuais, China e Estados Uni-
dos, sobretudo quanto ao 
enfoque militar. Logo, nos 
ateremos a analisar a corrida 
de IA entre esses dois atores 
e suas implicações no tocan-
te à defesa e à projeção mi-
litar. Também cabe citar que 
a Rússia, atuando como alia-
da e parceira tecnológica da 
China, embora não tenha um 
grande volume de recursos 
aplicados, tem direcionado 

grande parte de suas pesqui-
sas para a área de armamen-
tos, podendo tornar-se um 
grande ator nesse segmento.

Do entendimento quanto 
à relevância de IA para es-
ses dois gigantes que será 
analisada no próximo artigo 
poderão ser tiradas lições 
aplicáveis às necessidades 
brasileiras. De antemão, po-
de-se afirmar que, enquanto 
sociedade, um grande desa-
fio nacional será construir 
iniciativas tecnológicas con-
tínuas, de longo prazo. Como 
será observado no decorrer 
dos tópicos dessa temática, 
o futuro dos filmes de ficção 
científica está começando a 
acontecer agora e irá acele-
rar ainda mais nos próximos 
anos. As nações que não 
conseguirem acompanhar 
essa evolução provavelmen-
te terão imensa dificuldade 
em manter algo parecido 
com o que hoje é chamado 
de soberania nacional.

  Vladimir de 
Paula Brito

Doutor em Ciência da 
Informação, é agente da 

Polícia Federal.
As citações sublinhadas neste 

artigo podem ser acessadas 
em monitordigital.com.br/
os-efeitos-da-inteligencia-

artifi cial-na-defesa-nacional-
brasileira
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ATA DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA DE 2020 DA COOPERITA - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E 

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A  Diretora Presidente da COOPERITA - COOPERATIVA DE CONSUMO 
DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTAN-
TES E PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 
28.730.572/0001-45, NIRE 33.40005596-9, com sede na Rua Dr. João Go-
mes de Mattos Sobrinho, nº 72, Box 241, Inoã, Maricá - RJ, CEP 24493-
180, convida a presença de todo o quadro societário composto de 20 (VIN-
TE) cooperantes  para comparecer em sua sede no dia 21 de Março de 
2020 (Sábado) com primeira chamada as 09:00h, segunda chamada as 
10:00h e terceira e última chamada as 11:00, para participar da PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 em cumprimento ao Artigo 
44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado 
em local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular 
via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não 
com número estatutário legal, os assuntos constantes  deste Edital, quais 
sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no 
exercício 2019; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas ou 
rateio das perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios com-
provatórios necessários no exercício 2019; (3) Efetuar a eleição com rodí-
zio obrigatório anual  de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o 
exercício 2020/21.  Inoã/RJ, 05 de Março de 2020

Natali Dusi Pinheiro,
CPF - 098.229.017-98 -  Diretora Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDADO EM 04 DE JUNHO DE 1991
AV. MARECHAL CAMARA, 160 / 402 e 403

Centro – Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20.020-080 – Tel.: (21) 2262-0421 / 2533-0889

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
associados ou não ao Sindicato, a comparecerem à Assembleia que 
se realizará no dia 16 de março de 2020, às 15:00 hs, em primeira 
convocação e às 15:30 hs em segunda e última convocação, com qualquer 
número de presentes, na Sede do Sindicato, sito à Av. Marechal Câmara, 
160 – Salas 402/403 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Cep.: 20.020-
080, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- aprovação da 
pauta de reivindicações a ser encaminhada ao SINCOR-RJ - Sindicato 
dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros, Resseguros, Vida, 
Capitalização e Previdência do Estado do Rio de Janeiro, com vistas à 
abertura do processo de negociação coletiva para data-base de 2020;
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, 
de natureza assistencial autorizando o desconto em folha; 3- autorizar 
a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar 
convenção coletiva, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais 
notadamente a instauração de Dissídio Coletivo, podendo, no mesmo, 
celebrar acordo; 4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial 
e formas de convencimento ao bom desenvolvimento do processo 
negocial; 5- outros assuntos ligados à negociação coletiva de data-base. 
Esta convocação é feita na forma do estatuto da entidade.

Rio de Janeiro, 09 de março de 2020.
CARLOS ALBERTO CUNHA CRUZ

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 14/11/2019
A Presidente da RECICLAMAIS ZONA OESTE – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO E PRODUÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 
DE BANGU, CNPJ 26.410.210/0001-41, NIRE 33.4.0005527-6 convoca
nas formas das disposições estatutárias, todos os cooperados associados a 
esta Cooperativa para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 
14(quatorze) de novembro do ano 2019 a ser realizada em sua sede à Rua 
Roque Barbosa, 348 – Bangu/RJ às 10:00 horas. Na data da presente convo-
cação a cooperativa possui em seu quadro de cooperados 29(vinte e nove) 
cooperados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1 – Inclusão e 
Destituição de Cooperados. 2- Eleição para os cargos de Presidente, Diretor 
Administrativo/Financeiro e Diretor de Produção. 3 – Eleição dos membros 
do Conselho Fiscal. Bangu, 01 de novembro de 2019. Obs: Publicação com 
data retroativa em cumprimento a exigência da Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro para o registro da Ata da Assembléia Geral Extraordinária.

ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI AUTÔNOMOS BARRA TOWN
CNPJ: 06.054.826/0001-10   RCPJ: 206.235 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Associação de Motoristas de Táxi Autônomos Barra Town,
usando as atribuições que lhe confere o Estatuto Social de conformidade 
com a Diretoria, CONVOCA os seus 50 (cinqüenta) associados em dia 
com suas obrigações sociais, para a Assembléia Geral Extraordinária a 
ser realizada em 15 de Abril de 2020, na Rua Almirante Paulo Moreira da 
Silva, nº 146 – Loja 105 no bairro de Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ. 
Com a primeira convocação às 14:00 h com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, em segunda convocação às 15:00h com a presença da 
metade mais um dos associados, e em terceira e última convocação às 
16:00h, com a presença mínima de dez (10) associados. Para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: I- Eleição para a Diretoria, II- Eleição para 
o Conselho Fiscal, III- Eleição para o Conselho de Ética e Disciplina e IV- 
Prestação de Contas de 2018 e 2019. Rio de Janeiro, 06 de Março de 2020.
André Luiz de Souza Carvalho – Presidente.

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO
O SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO, entidade 
sindical representante da categoria enfermeiro, convoca para Assembleia 
Geral Extraordinária os Enfermeiros da Rede Federal de saúde a ser re-
alizada no dia 10/03/2020, terça-feira, no auditório do Hospital de Bonsu-
cesso, sito Av. Londres, 616 – Bonsucesso, às 10:00 horas em primeira 
convocação e às 10:30 horas em segunda convocação com qualquer 
quorum, para deliberar sobre a seguinte pauta: Definição de Greve/Para-
lisação,  Rio de Janeiro, 07 de março de 2020.

Mônica Carris Armada - Presidente
MARIO MILTON BITTENCOURT RICART

LEILOEIRO PÚBLICO
ADITAMENTO AO EDITAL PUBLICADO NO DIA: 06/03/20 FLS. 8

JORNAL MONITOR MERCANTIL
MARIO MILTON BITTENCOURT RICART, Leiloeiro Público Oficial, 
FAZ SABER a todos que no Edital de 1º e 2º Leilão Presencial e 
Intimação, aos interessados, referente ao processo nº 0132497-
44.1998.8.19.0001, devido a obra de readequação do Fórum 
Central, faz alteração no Edital, onde se lê: Local do leilão 
– átrio do Fórum do Rio de Janeiro, LEIA-SE: Local do 
leilão -  Av. Erasmo Braga nº 115, 5º ANDAR – HALL DOS 
ELEVADORES DA LÂMINA CENTRAL. Ratificam-se os demais 
termos da referida publicação.

ERRATA
No Jornal Monitor Mercantil do dia 29 de Fevereiro de 2020, na página 04 
do edital de convocação da Cooperativa de Transportes de Passageiros 
do Terminal Rodoviário Novo Rio Ltda – Novo Rio Coop. Onde se lê: “242
cooperados”. Leia-se: “227 cooperados”.

Mercado de trabalho tem 
terceira queda consecutiva
Maior peso foi 
dado pela classe 
familiar com 
renda acima  
de R$ 9.600

O Indicador Anteceden-
te de Emprego (IAEmp) da 
Fundação Getulio Vargas ce-
deu 0,3 ponto em fevereiro 
para 92,0 pontos, após subir 
nos últimos três meses. Em 
médias móveis trimestrais, 
o indicador segue trajetó-
ria positiva pelo quarto mês 
consecutivo, crescendo 1,2 
ponto em relação ao mês an-
terior.

“Depois de três altas con-
secutivas, o IAEmp acomo-
dou em nível acima dos 90 
pontos. O resultado mostra 
que apesar da trajetória posi-
tiva do mercado de trabalho 
nos últimos meses, a ligeira 
queda pode sugerir cautela 
com a continuidade da re-
cuperação considerando o 
cenário de alta incerteza eco-
nômica”, afirma Rodolpho 
Tobler, economista do Insti-
tuto Brasileiro de Economia 
(Ibre), da FGV.

O Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD) caiu 
0,6 ponto em fevereiro, para 
91,9 pontos, menor nível 
desde agosto de 2015 (89,5 
pontos). O ICD é um indica-
dor com sinal semelhante ao 
da taxa de desemprego, ou 
seja, quanto menor o núme-

ro, melhor o resultado. Em 
médias móveis trimestrais, 
houve o segundo recuo con-
secutivo, agora em 1,4 pon-
to.

“A terceira queda conse-
cutiva do ICD sugere con-
tinuidade da queda da taxa 
de desemprego no início de 
2020. O indicador se apro-
xima dos níveis do início da 
última recessão, mas se en-
contra em patamar elevado, 
mostrando que ainda há um 
longo caminho de recupe-
ração”, continua Rodolpho 
Tobler.

Dentre os componentes 
que compõem o IAEmp, 
quatro dos sete contribu-
íram para o recuo de feve-
reiro. O destaque do mês foi 
a queda de 4,6 pontos, na 
margem, do indicador que 

mede o grau de otimismo 
em relação ao emprego para 
consumidores nos próximos 
seis meses, seguido dos in-
dicadores de tendência dos 
negócios e do emprego pre-
visto no setor de serviços, 
que recuaram 2,6 e 2,2 pon-
tos, respectivamente.

No mesmo período, a 
queda do ICD foi influen-
ciada por duas das quatro 
classes de renda familiar. A 
maior contribuição foi dada 
pela classe familiar com 
renda superior a R$ 9.600, 
cujo emprego local atual 
(invertido) variou 2,6 pon-
tos na margem, seguido da 
classe familiar com renda 
entre R$ 2.100 e R$ 4.800, 
cuja variação do indicador 
de emprego (invertido) foi 
de 1,4 ponto.

Campanha para mulheres entrarem na política
Incentivar as mulheres a 

ingressar na política. Esse 
é o propósito da campanha 
que o governo federal lan-
çará com o objetivo de au-
mentar o número de mulhe-
res candidatas nas eleições 
de outubro deste ano, para 
prefeitos e vereadores em 
todos os 5,5 mil municípios 
do país.

Ao informar nesta sexta-
feira o laçamento da cam-
panha, após participar de 
cerimônia, no Palácio do 
Planalto, para marcar o Dia 
Internacional da Mulher, 
comemorado em 8 de mar-
ço, a ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves, dis-
se que “nós vamos conver-
sar com o Brasil, para que 
muitas mulheres venham a 
ser candidatas. Nós já con-
versamos com todos os par-
tidos, as secretarias de Mu-
lheres de todos os partidos 
fizeram um compromisso 
conosco de que os partidos 
vão trabalhar muito para ter 

um número muito maior de 
candidatas”.

O evento contou com a 
participação do presidente 
Jair Bolsonaro, da secretária 
especial da Cultura, Regina 
Duarte, e da primeira-dama 
Michelle Bolsonaro, além de 
outras autoridades. A cam-
panha do governo federal 
deverá ter uma mensagem 
semelhante à campanha do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que começou a ser 
veiculada nesta semana, e 
que ficará no ar durante o 
mês de março, em emissoras 
de TV e rádio, para incenti-
var as mulheres a participa-
rem da vida política e a se 
candidatarem a cargos pú-
blicos.

“Nós queremos que to-
das as cidades tenham, no 
mínimo, uma mulher vere-
adora. Ainda temos 1,4 mil 
municípios no Brasil sem 
uma mulher na Câmara”, 
acrescentou Damares Alves, 
ao reforçar a necessidade da 
campanha. Ela ainda prome-

teu percorrer os estados do 
país incentiva ndo mulheres 
a entrar na política. “Eu vou 
começar a andar, a partir da 
semana que vem, nos muni-
cípios todos que eu puder ir 
no Brasil, chamando mulhe-
res para o processo político-
eleitoral. Nós precisamos ter 
mais mulheres para esse pro-
cesso”.

Delegacias da mulher

A ministra reconhe-
ceu que as estatísticas de 
feminicídio e de violên-
cia contra a mulheres são 
muito negativas no Brasil, 
e defendeu a necessidade 
de ampliar a oferta de ser-
viços especializados em 
delegacias de todo o país. 
“Nós vamos lutar para que 
todas as delegacias tenha 
um núcleo especializado 
em mulher. Então, é possí-
vel a gente sair de 9% para 
100% dos municípios (com 
delegacias da mulher) em 
menos de três anos”. Em 

novembro do ano passado, 
o governo lançou projeto 
para capacitar delegacias 
de todo o país com esse ob-
jetivo.

Damares Alves ainda 
denunciou a prática de es-
tupro coletivo em aldeias 
indígenas. Sem citar casos 
específicos, ela mencionou 
a prática de rituais que, se-
gundo a ministra, incluiriam 
violência sexual. “Existe um 
ritual, em alguns povos cha-
mado Puxxirum. Significa 
mutirão. Em alguns povos, 
escolhe-se mulheres e me-
ninas para fazer um muti-
rão sexual com ela. Mutirão 
sexual para mim é estupro 
coletivo. Existem muitas 
aldeias que ainda fazem es-
tupro coletivo”, afirmou. Se-
gundo ela, a ação do gover-
no não será de interferência 
cultural. “Vamos cuidar, sem 
criminalizar esse índio, sem 
fazer interferêncuia cultural, 
[nem] colocar esse índio na 
cadeia. Nós vamos dialogar 
com os povos.”

Coronavírus faz 
Lufthansa reduzir  
pela metade a frota

A exemplo da portuguesa 
Tap e outras aéreas, a em-
presa alemã Lufthansa anun-
ciou nesta sexta-feira que 
reduzirá pela metade a sua 
frota nas próximas semanas, 
já que enfrenta “uma drás-
tica diminuição de reservas 
e inúmeros cancelamentos” 
por causa do novo corona-
vírus.

“Dependendo da deman-
da, a capacidade será redu-
zida até 50% nas próximas 
semanas”, anunciou a com-
panhia aérea alemã em co-
municado, depois de anun-
ciar na segunda que cortaria 
25% dos seus voos. As ações 
na empresa registravam nes-
ta sexta-feira queda de 0,8% 
na Bolsa de Frankfurt, che-
gando a € 11,41 (US$ 12,90), 
reportou a AFP.

O grupo Lufthansa, que 
inclui também a Eurowings, 
Swiss e a Austrian Airlines, 
anunciou nesta quarta-feira 
que, por causa do impacto 
do novo coronavírus, 150 
das suas aeronaves permane-
ceriam em solo de um total 
de 750 que voam em todo 
o mundo, o que pressupõe 

uma diminuição de cerca de 
7.100 voos na Europa para o 
seu plano de inverno.

O grupo alemão suspen-
deu os voos à China e ao Irã 
até o final de abril e, após as 
restrições impostas por Isra-
el aos viajantes procedentes 
de alguns países europeus 
afetados pelo Covid-19, de-
cidiu cancelar os voos ao 
Estado judeu do 8 ao 28 de 
março.

“Essas medidas servem 
para reduzir o impacto finan-
ceiro na demanda”, disse em 
comunicado.

Para enfrentar a queda da 
demanda ocasionada pela 
epidemia, o grupo suspen-
derá as contratações e irá 
propor férias sem pagamen-
to aos funcionários, além de 
avaliar a ideia de um desem-
prego parcial, explicou um 
porta-voz da AFP. A Asso-
ciação de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) alertou 
na última quinta que o im-
pacto econômico do corona-
vírus à indústria da aviação 
poderia chegar a um valor 
entre US$ 63 a US$ 100 bi-
lhões.

Brasil: 27 mi de mulheres não têm acesso adequado a saneamento
Não ter acesso à água 

tratada e aos serviços de 
coleta e tratamento de es-
goto tem impacto direto na 
desigualdade de gênero no 
Brasil, como mostra o estu-
do nacional realizado pela 
BRK Ambiental, em par-
ceria com o Instituto Trata 
Brasil. No país, uma em 
cada quatro mulheres lidam 
com a falta de saneamento 
básico, com consequências 

calculáveis em sua forma-
ção educacional e renda, 
além da qualidade de vida, 
saúde e bem-estar.

No total, o público femi-
nino que vive nestas condi-
ções representa 27 milhões 
de pessoas, mais de 10% da 
população brasileira. Quan-
do olhamos para as indíge-
nas e negras, os déficits são 
relativamente maiores.

A pesquisa foi desenvol-

vida com base no cruza-
mento de dados oficiais do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
e dos Ministérios da Saúde, 
Educação e Cidades, em um 
levantamento inédito.

Segundo dados da 
PNADC (IBGE, 2017), 15,2 
milhões de mulheres decla-
raram não receber água em 
suas residências, ou seja, 
uma em cada sete brasileiras 

não tinham acesso à água. 
Essa carência se concentra-
va na população mais jovem 
(0 a 14 anos), de menor es-
colaridade e nas classes de 
renda mais pobres. Além de 
não contarem com água po-
tável, a ausência de banheiro 
em suas moradias - o mais 
primário dos problemas as-
sociados ao esgoto - atingia 
1,6 milhão de mulheres bra-
sileiras.

Venezuela condena decisão de ser 
declarada ameaça para os EUA

O governo da Venezuela 
condenou a decisão do pre-
sidente norte-americano Do-
nald Trump, de renovar o de-
creto que declara o país como 
uma ameaça para a segurança 
dos EUA. “O governo da Re-
pública Bolivariana da Vene-
zuela rejeita, mais uma vez, a 
acusação infame, opressiva e 
irracional do presidente dos 
EUA contra a Venezuela, de 
ser uma ameaça extraordiná-
ria para o seu país, para assim 
justificar toda a série de ata-
ques e crimes que lesam a hu-
manidade, como as medidas 
coercivas unilaterais que Wa-
shington aplica desde 2015”, 
diz comunicado divulgado 
pelo Ministério de Relações 
Exteriores (MRE) venezue-
lano.

Segundo o MRE, “com 
um golpe, o governo supre-
macista da Casa Branca rei-
tera a intenção de promover 
a violência na Venezuela, 
não reconhecer as institui-
ções democráticas e a von-
tade do seu povo, de sujeitar 
todo o povo venezuelano a 
qualquer castigo coletivo até 
conseguir uma mudança de 
governo favorável aos seus 
interesses”.

“É irônico que os Estados 
Unidos acusem a Venezuela 
de apresentar uma ameaça, 
no mesmo dia em que os tri-
bunais internacionais anun-
ciam que vão analisar casos 
de tortura e violações dos 

direitos humanos executados 
ilegalmente pelas autoridades 
norte-americanas no Afega-
nistão, o que apenas demons-
tra o desprezo das autorida-
des daquele país (EUA) pelo 
direito internacional e pela 
soberania nacional”.

O comunicado acrescenta 
que ao completar sete anos 
da morte do líder socialis-
ta Hugo Chávez (presidiu 
o país entre 1999 e 2013) e 
“inspirado pelo seu legado”, 
os venezuelanos reiteram a 
firme decisão de continuar 
transitando pelos caminhos 
da democracia participativa 
e protagonista.

O presidente dos EUA, 
Donald Trump, pediu, nes-
sa quinta-feira (5) ao Con-
gresso norte-americano que 
renove a Ordem Executiva 
136.926, de março de 2015 
e assinada pelo seu anteces-
sor Barack Obama, que de-
clara “emergência nacional” 
pela ameaça “inusual e ex-
traordinária” da Venezuela 
para a segurança e a políti-
ca externa norte-americana. 
Em mensagem enviada ao 
Congresso, Trump pede que 
a declaração vigore até que 
“a Venezuela obtenha a li-
berdade”. “A situação na 
Venezuela continua a repre-
sentar ameaça inusual e ex-
traordinária para a segurança 
nacional e a política externa 
dos EUA”, diz a mensagem, 
divulgada na internet.
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A cobiçada e cara inovação da 
nobre Costa Supertoscana

Há alguns dias, rodou nas redes sociais um post que 
dizia que o vinho italiano transmitia o coronavírus e que, 
em decorrência disso, algumas pérolas estavam sendo 
descartadas. A brincadeira sugeria que os vinhos fossem 
entregues em nossas casas, a despeito dos contágios. A 
Toscana, Piemonte, Veneto são objetos de desejo de 
quaisquer amantes de vinhos bem informados. Apesar 
dos controversos indicadores de qualidade que figuram 
no universo vitivinícola italiano, não há como negar o 
fascínio que os seus vinhos podem despertar, frutos da 
multiplicidade de variedades de uvas, solos, climas, topo-
grafias e paisagens que trazem em si mesmas uma rica e 
vasta herança cultural.

A Toscana é uma dessas regiões que por si só apresenta 
uma ampla variedade de tipos de vinhos, sendo que boa 
parte deles com reconhecida qualidade. Falamos das Co-
linas Centrais que trazem os vinhos que mais dizem da 
identidade toscana, e agora é a vez da Zona Costeira do 
Mar Tirreno, que fica a sudoeste da Toscana e é denomina-
da Maremma, englobando as províncias de Pisa, Livorno, 
Grosseto e Viterbo. Para o vinho, considero aqui, especial-
mente, as regiões costeiras de Livorno e Grosseto, que re-
ceberam muitos investimentos a partir da década de 1980.

A sul de Livorno, próxima da costa, está Bolgheri, co-
nhecida pela produção de vinhos rosés até se consagrar 
como a terra dos “Supertoscanos”, vinhos que rivalizam 
em valor e qualidade com outros vinhos prestigiados da 
Toscana e que têm por característica a utilização de cas-
tas não autóctones em seus cortes. Os protagonistas dessa 
inovação que, de certa maneira, inspiraram a produção 
desses grandes vinhos, foram membros das famílias Anti-
nori e Incisa della Rocchetta, com a criação do aclamado 
Sassicaia, em 1968.

A história do Sassicaia começa em torno de 1940, quan-
do o aristocrata Marquês Mario Incisa della Rocchetta 
plantou algumas mudas de Cabernet Sauvignon trazidas 
do Chateau Lafite Rothschild, de Bordeaux, num vinhedo 
da Tenuta San Guido, em Bolgheri, chamado Sassicaia. A 
primeira safra foi em 1942, feita para consumo interno, 
e a comercialização começou em 1968, incentivada por 
Piero Antinori, sobrinho de Mario Rocchetta e que faria 
o próximo Supertoscano. Embora a criação dos Supertos-
canos seja atribuída ora aos Antinori ora aos Rocchetta, 
quem esteve a cargo dessas produções foi o enólogo ita-
liano Giacomo Tachis, falecido em 2016.

No início dos anos 1970, a busca por um estilo mais 
internacional ganhou adeptos não apenas pela inclusão de 
uvas bordalesas, mas pelo uso de barricas de tipos, tama-
nhos e tempos diferenciados. Assim, aprimorou-se não só o 
Sassicaia, mas surgiram o Tignanello, em 1970, criado por 
Piero Antinori, com 80% de Sangiovese e 20% de Cabernet 
Sauvignon e Cabernet Franc; e o Solaia, em 1978, inverten-
do as proporções de Sangiovese e Cabernets do Tignanello. 
A consagração internacional veio em 1978, numa degus-
tação em Londres, na qual o Sassicaia foi eleito um dos 
melhores Cabernet Sauvignons do mundo. Acredita-se que 
a expressão “Supertuscan” foi proferida pela primeira vez 
pelo crítico norte-americano James Suckling, editor da re-
vista especializada The Wine Spectator na época.

A despeito da grande consagração internacional, ao 
lado dos vinhos de Bordeaux, do Napa Valley (entre ou-
tros que têm a Cabernet Sauvignon como estrela), os Su-
pertoscanos não foram autorizados a usarem os reconheci-
mentos DOC(G) em seus rótulos, já que fugiam do perfil 
identitário da Toscana. Até meados de 1990, esses vinhos 
eram rotulados como Vino di Tavola ou IGT, quando as 
regras foram alteradas e acolheram algumas inovações. 
Hoje, muitos deles são rotulados como DOC Bolgheri, e 
o Sassicaia, considerado por muitos como o melhor vinho 
italiano, ganhou uma DOC própria, a Bolgheri Sassicaia.

Os Supertoscanos consagrados estão entre os vinhos 
mais caros da Itália. Conquistaram adeptos no mundo todo, 
mas também receberam críticas, como as do documentário 
Mondovino, produzido pelo jornalista Jonathan Nossiter 
em 2004, onde denuncia-se a perda da tipicidade resultante 
do processo de globalização e a mafiosa associação entre 
grandes capitais produtivos, enólogos, críticos e publica-
ções especializadas, que deixam pouco espaço à sobrevi-
vência dos pequenos produtores de vinhos de terroir.

De fato, famílias fiorentincas, como Frescobaldi, An-
tinori têm suficientes recursos para criarem alianças que 
permitem a consagração de seus vinhos num mercado glo-
balizado, cuja visibilidade é mais fácil e conta com a força 
do marketing especializado. Outros projetos ambiciosos 
proliferam, e a essa altura a DOCG é só um detalhe. Como 
comenta a crítica de vinhos Jancis Robinson, “muitas des-
sas vinícolas são hobbies de homens ricos, construídas com 
todos os recursos modernos que o dinheiro pode comprar e 
desenhadas para produzirem vinhos de estatura”.

Os Antinori se tornaram imperialistas, como os grandes 
produtores e negociantes de Bordeaux, contando hoje com: 
o Castello della Sala na Umbria, produtor do grande vi-
nho branco “Cervaro della Sala”; a Tenuta Guado al Tasso, 
em Bolgheri, produtora de brancos, rosés e tintos da nova 
geração ao estilo bordalês; as vinícolas Badia a Passigna-
no, Peppoli (Chianti), Pian delle Vigne (Montalcino), e La 
Braccesca (Montepulciano); a Prunotto, produtora de Ba-
rolos no Piemonte; a Tormaresca, na Puglia, entre outros.

Além da região de Bolgheri, há muitas novidades em 
áreas próximas da região costeira e nas colinas internas 
da província de Grosseto. Ali se faz vinhos premium, com 
estilo mais moderno e produção em quantidade comer-
cial relevante. Morelino di Scansano é a DOC tradicional, 
cujos vinhos são feitos de uma Sangiovese mais dócil, 
que requer menos tempo de maturação, devido à proxi-
midade costeira. Val di Cornia segue o estilo mais tradi-
cional, com vinhos de maior acidez e potencial de guarda, 
cortados com Cabernet Sauvignon e Merlot. Monteregio 
di Massa Marittima é uma DOC mais recente de vinhedos 
localizados ao norte de Grosseto, que produz Sangiovese 
varietal ou em cortes com as uvas bordalesas.

Para participar dos cursos de vinhos ministrados por 
Miriam Aguiar: Instagram: @miriamaguiar.vinhos,  site 
miriamaguiar.com.br, email maguiarvinhos@gmail.com

Demanda de transporte aéreo de 
carga teve queda de 3,3% em janeiro

A Associação Interna-
cional de Transporte Aéreo 
(Iata) anunciou os resulta-
dos dos mercados globais 
de transporte aéreo de carga, 
mostrando que a demanda, 
medida em toneladas de car-
ga por quilômetro (CTKs), 
caiu 3,3% em janeiro de 
2020 em relação ao mesmo 
período de 2019.

“Janeiro foi o décimo mês 
consecutivo de queda nos 
volumes de carga na compa-
ração ano a ano. A indústria 
de carga aérea começou o 
ano com resultados fracos. 
Houve otimismo de que o 
alívio das tensões comer-
ciais entre os EUA e a Chi-
na impulsionaria o setor em 
2020. Mas isso foi ofuscado 
pelo surto de coronavírus, 
que interrompeu gravemen-
te as cadeias de suprimento 
globais, embora não tenha 
tido um grande impacto no 
desempenho do transporte 
aéreo de carga em janeiro. 
Esperamos que tempos difí-
ceis estejam por vir. A dire-
ção que os eventos futuros 
tomarão ainda não está clara, 
mas este setor já demonstrou 
várias vezes sua resiliência”, 
disse Alexandre de Juniac, 
diretor geral e CEO da Iata.

A capacidade de carga, 
medida em toneladas de car-
ga disponível por quilômetro 
(ACTKs), aumentou 0,9% 
na comparação ano a ano em 
janeiro de 2020. O aumento 
da capacidade foi maior que 
o crescimento da demanda 
pelo 21º mês consecutivo.

É improvável que o surto 
de coronavírus tenha cau-
sado o fraco desempenho 
de janeiro. Em 2020, o Ano 
Novo Lunar Chinês ocorreu 
antes do que em 2019. Isso 
distorceu os números de 
2020, mostrando um resul-

tado fraco, pois muitos fa-
bricantes chineses estariam 
fechados durante o período 
deste feriado. O desempenho 
de fevereiro fornecerá uma 
imagem mais clara de como 
o coronavírus está afetando a 
carga aérea global.

As companhias aéreas da 
Ásia-Pacífico e Europa so-
freram quedas acentuadas 
no crescimento ano a ano 
do volume total de carga aé-
rea em janeiro de 2020, en-
quanto as transportadoras da 
América do Norte e Oriente 
Médio sofreram um declínio 
mais moderado. As regiões 
da América Latina e África 
foram as únicas a registrar 
aumento da demanda de car-
ga aérea em relação a janeiro 
de 2019.

As companhias aéreas da 
região Ásia-Pacífico apre-
sentaram queda de 5,9% na 
demanda de carga aérea em 
janeiro de 2020, em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior. Essa foi a queda 
mais acentuada na demanda 
de carga aérea entre todas as 
regiões nesse mês. O cresci-
mento da capacidade não so-
freu mudança. No entanto, a 
demanda de carga com ajus-
te sazonal teve um pequeno 
aumento após o alívio das 
tensões comerciais entre os 
EUA e a China. O impacto 
do coronavírus deve afetar o 
desempenho de fevereiro.

As companhias aéreas da 
América do Norte viram a 
demanda diminuir 1,3% em 
janeiro de 2020, em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior. A capacidade au-
mentou 3,4%. No entanto, 
a demanda de carga aérea 
com ajuste sazonal aumen-
tou um pouco, em meio a um 
ambiente operacional mais 
favorável e após o alívio das 

relações comerciais entre os 
EUA e a China.

As companhias aéreas da 
Europa registraram queda 
de 3,7% na demanda de car-
ga aérea em janeiro de 2020 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior - mais 
do que o dobro da queda de 
1,3 % na demanda ano a ano 
registrada em dezembro. A 
demanda com ajuste sazo-
nal também caiu considera-
velmente, interrompendo a 
sequência positiva que teve 
início em meados de 2019. 
A capacidade diminuiu 3,0% 
em relação ao ano passado.

Os volumes de carga 
das companhias aéreas do 
Oriente Médio caíram 1,4% 
em janeiro de 2020 em re-
lação ao mesmo período de 
2019. A capacidade aumen-
tou 2,9%. O cenário de de-
safios operacionais e geopo-
líticos afetou algumas das 
principais companhias aére-
as da região; desta forma, o 
volume de carga com ajuste 
sazonal diminuiu em janeiro, 
mas a modesta tendência de 
alta foi mantida. No entanto, 
considerando a posição do 
Oriente Médio de conectar o 
comércio entre a China e o 

restante do mundo, as trans-
portadoras da região estão 
muito expostas ao impacto 
do coronavírus no próximo 
período.

As companhias aéreas da 
América Latina apresenta-
ram aumento de 1,4% na de-
manda de carga em janeiro 
de 2020 em relação a janeiro 
de 2019, revertendo a queda 
de 2,5% em dezembro. Os 
volumes de carga com ajus-
te sazonal na região também 
aumentaram, sustentados 
por novas conexões de rotas, 
o que é um desenvolvimento 
positivo para as transporta-
doras da região. A capacida-
de aumentou 2,4% em rela-
ção ao ano passado.

As companhias aéreas da 
África registraram o maior 
crescimento entre todas as 
regiões pelo 11º mês conse-
cutivo em janeiro de 2020, 
com aumento de 6,8% na 
demanda em relação ao mes-
mo período de 2019. O cres-
cimento nas rotas comerciais 
menores entre a África e a 
Ásia (12,4% em 2019) con-
tribuiu para esse resultado 
positivo. A capacidade au-
mentou 5,9% em relação ao 
ano passado.

Elza Fiúza/ABr

Black Friday, Natal e liberação de FGTS alavancaram franquias
Dados consolidados do 

balanço do desempenho 
do setor de franquias no 
país pesquisados pela 
Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) reve-
lam que em 2019 foi man-
tido o ritmo de crescimen-
to dos últimos anos. O des-
taque ficou com o quarto 
trimestre do ano, quando 
o setor cresceu 8,1% ante 
o mesmo período de 2018. 
Já o crescimento nominal 
do franchising no acumu-
lado de 2019 foi de 6,8%. 
O faturamento total do 
mercado de franquias 
no período passou de R$ 
174,843 bilhões para R$ 
186,755 bilhões.

O bom desempenho 
nos três últimos meses 
de 2019 se deveu, entre 
outras razões, ao ânimo 
demonstrado pelos consu-
midores na Black Friday e 
também no Natal, e ao es-
tímulo dado pelo governo 
com a liberação de parte 
dos recursos do FGTS, 
que se somaram ao paga-
mento do 13º salário. O 
resultado positivo no ano 
foi alcançado também em 
virtude, por um lado, da 
continuidade dos planos 
de expansão das redes, 
dos ganhos de eficiência 
na gestão dos negócios, 
dos investimentos em tec-
nologia e inovação e, por 
outro, de fatores macros, 
como a aprovação da re-
forma da Previdência, da 
inflação e da taxa Selic 
baixas e da melhora da 
oferta de crédito aos con-
sumidores.

“O franchising de-
monstrou, mais uma 
vez, ser um setor capaz 

de manter um ritmo de 
crescimento maior do 
que setores correlatos e a 
economia de forma geral. 
As redes no Brasil têm 
empenhado esforços para 
continuar expandindo, 
gerando emprego e ren-
da, movimentando a eco-
nomia nacional.

O balanço final do 
setor de franquias em 
2019 apontou também 
um crescimento de 4,6% 
no número de empregos 
diretos gerados, totali-
zando 1.358.139 traba-
lhadores empregados. O 
aumento das contrata-
ções no franchising em 
relação a 2018 está rela-
cionado ao movimento 
de expansão das marcas, 
aos efeitos positivos da 
reforma trabalhista e à 
recuperação gradual da 
economia.

Ao longo de 2019 as re-
des de franquias intensifi-
caram sua expansão fren-
te a 2018, revela a pesqui-
sa. O número de unidades 
cresceu 4,7%, totalizan-
do 160.958 operações no 
Brasil. Considerando-se a 
base instalada de redes no 
país, a taxa de abertura 
de unidades de franquias 
foi de 9,2% no período, 
contra 5,2% no ano an-
terior. A continuidade do 
lançamento de novos for-
matos e modelos de negó-
cios pelas marcas, inclusi-
ve de menor investimento, 
do movimento de interio-
rização das franquias e a 
procura pelo franchising 
como alternativa para 
empreender de forma 
mais segura foram alguns 
fatores que contribuíram 

para esse crescimento. 
O levantamento indicou, 
ainda, que no período fo-
ram fechadas 4,9% das 
unidades. Já o repasse, 
instrumento usado pelas 
redes para manter ativas 
suas operações, ficou em 
2,3%.

De acordo com o estu-
do, o número médio de 
unidades por marca cres-
ceu. A alta foi de 3,4% no 
ano passado em relação 
a 2018, passando de 53,4 
para 55,2 unidades por 
rede. Segundo o presi-
dente da ABF, o mercado 
de franquias brasileiro se 
desenvolve com franque-
adoras mais consolida-
das e franqueados mais 
maduros, o que tende a 
elevar ano a ano esse vo-
lume médio de unidades 
por rede.

Em 2019, houve um au-
mento de 1,4% no número 
de marcas, acima do índi-
ce de 1,1% registrado no 
ano anterior, totalizando 
2.918 redes de franquias 
em atuação no Brasil. 
Entre os fatores que con-
tribuíram para essa alta 
estão o lançamento de 
novas marcas e a adesão 
de grandes e tradicionais 
empresas ao mercado de 
franquias.

A Pesquisa de Desem-
penho do Franchising 
Brasileiro em 2019 re-
gistrou crescimento da 
receita das franquias nos 
11 segmentos elencados 
pela ABF. Tanto no acu-
mulado do ano quanto na 
comparação entre o quar-
to trimestre de 2019 e o de 
2018, comunicação, infor-
mática e eletrônicos e casa 

e construção alcançaram 
o primeiro lugar, com alta 
de 10,0% no faturamento. 
O reaquecimento, ainda 
que moderado, da econo-
mia, favoreceu ambos os 
segmentos.

Casa e Construção de-
monstrou estar se recu-
perando com a retoma-
da dos investimentos no 
setor de construção civil 
e da compra e venda de 
imóveis.

Já comunicação, in-
formática e eletrônicos 
acompanhou o cresci-
mento do mercado de ce-
lulares e periféricos, e o 
aumento da demanda por 
serviços correlatos. Servi-
ços e outros negócios re-
gistrou o segundo melhor 
desempenho. O segmento 
cresceu 8,3% no acumu-
lado do ano, entre outros 
fatores, como reflexo do 
aumento da demanda por 
serviços de forma geral e 
das franquias de crédito, 
serviços financeiros e fin-
techs.

O segmento de servi-
ços educacionais alcan-
çou o terceiro lugar, com 
alta de 7,4% em sua re-
ceita. Os investimentos 
em tecnologia e inova-
ção, o lançamento de no-
vos modelos de negócios 
e os ganhos de eficiência 
de gestão associados à 
relativa melhora do ce-
nário econômico favo-
receram as franquias de 
educação.

Saúde, Beleza e Bem-
Estar e Serviços Auto-
motivos apresentaram o 
quarto melhor desempe-
nho no ano, com cresci-
mento de 7,2%.
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Sobre pibinhos, bananas,  
PIBs privados e outros absurdos

Na República das Bananas não poderia ser diferente. Em 
um total desrespeito com a imprensa e, por tabela, com o 
povo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, invês de ex-
plicar o que gerou o pífio crescimento da economia brasi-
leira, distribui bananas aos jornalistas. Mais ridículo ainda 
é separar o PIB público do privado, o que os economistas 
ainda estão tentando entender. Fato: o Brasil não cresce e 
não vai crescer muito acima do 1% ao ano. O governo mos-
trou total despreparo em seu primeiro ano e a expectativa é 
que nada deve mudar neste segundo.

Piadas sem graça à parte, as projeções são desalentadoras. 
Os dados divulgados pelo IBGE são a evidência disso. Segun-
do o instituto, o PIB cresceu somente 1,1% em 2019. O per-
centual ficou dentro das expectativas do Guedes de hoje e de 
ontem, o qual declarou em maio do ano passado de que o PIB 
ficaria em torno de 1,5%, mas demonstra uma desaceleração 
da economia em relação a 2017 e 2018, quando cresceu 1,3%. 
É preciso lembrar ainda que, em janeiro do ano passado, os 
economistas estavam apostando na força do novo governo e 
projetavam um crescimento econômico de 2,5%.

Pela ótica da demanda, houve aumento no consumo das 
famílias (1,8%), e na formação bruta de capital fixo, em 
2,2%. O consumo do governo recuou 0,4%. É daí que se 
tira da cartola a diferença entre o PIB público e privado e 
se desvia do real debate: a economia brasileira não reage e 
nem tem motivos para crescer.

De falácias e promessas, o inferno está cheio e agora o 
discurso do governo é de que o “PIB privado” cresceu, mas 
o governo está em contingenciamento de gastos. Segundo 
cálculos da Secretaria de Política Econômica, a contribui-
ção do setor privado para a retomada do crescimento foi 
de 1,81% do PIB de 2019 ante 1,43% registrado no ano 
anterior, ou seja, a iniciativa privada acelerou o crescimen-
to. Enquanto isso, a do setor público recuou 1,11% ante 
um avanço de 0,89% na comparação anual. Para chegar a 
esta conclusão, o Ministério da Economia subtrai o que é 
público na formação bruta de capital fixo (FBCF) e soma o 
consumo das famílias.

Nas entrelinhas, o que querem defender é que se o con-
trole fiscal não fosse necessário, a economia andaria de 
vento em popa. A prática de separar os PIBs não é nem um 
pouco usual, mas, neste caso, se faz necessária para ameni-
zar as críticas. A propaganda da Secom no Twitter destacou 
que “no modelo adotado pelo do governo do presidente @
jairbolsonaro, a exemplo de países mais desenvolvidos, o 
Estado deixa de ser o protagonista na economia do país 
e dá espaço à iniciativa privada, o que se traduz em cres-
cimento sustentável, sem manipulação do poder público”, 
diz a legenda do infográfico divulgado que traz a queda de 
2,25% no PIB público e alta de 2,75% do PIB privado.

É muito difícil para não dizer quase impossível separar 
o PIB da forma como o governo quer, como explica o eco-
nomista Manoel Pires, da FGV/IBRE. “O conceito de PIB 
está muito relacionado à oferta (ou produção), mas o cál-
culo do PIB do governo, tal como feito, não apresenta cor-
respondência pelo lado da oferta (nem o do setor privado). 
Essas coisas não são separáveis nesses termos. Quando o 
governo utiliza recursos para investir, de maneira geral, 
quem produz o bem de capital ou faz a construção é o setor 
privado, que é contratado para produzir esse tipo de bem 
ou de serviço. Por essa razão, essa abordagem está errada. 
Não existe PIB governo”.

O tal PIB do governo recuando até passaria batido se o 
problema fiscal brasileiro tivesse sido resolvido. Mas, na 
verdade, a situação está bem longe do que Guedes aprego-
ava na campanha eleitoral. Para ele era “factível” zerar o 
déficit fiscal em 2019. “Nós vamos tentar. É factível, claro 
que é factível. Controle de gastos”, declarou, ao ser ques-
tionado se dava para resolver o problema no primeiro ano 
da gestão. Não deu! A meta de déficit fiscal para este ano é 
de R$ 124 bilhões.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO 
E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Si-
milares do Município do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA todos os integrantes das categorias de hotéis 
restaurantes, bares e similares, associados e não associados, que man-
tém relação de emprego com as empresas do comércio de Hotéis, Motéis, 
Hostel, Restaurantes, Comida a Quilo, Bares, Churrascarias, Lanchonetes, 
Botequins, Casa de Chá, Sorveterias, Cafés, Pensões, Hospedarias, Pou-
sadas, todos os meios de hospedagens, Quiosques, Pizzarias, Pastelarias, 
gastronomia em geral e similares, estabelecidas no Município do Rio de 
Janeiro-RJ, a PARTICIPAREM da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA, a qual realizar-se-á no próximo dia 19/03/2020 (dezenove de março 
do corrente ano) às 14:00 horas, na sede da entidade na Rua do Senado, 
n.264 - Centro - Rio de Janeiro-RJ, telefone (21) 2221.6007 e-mail conta-
to@sindicatohoteleirori.com.br, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 1) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata da Assembleia an-
terior; 2) Apresentação, discussão e deliberação da proposta de concessão 
ou não de autorização para o desconto e recolhimento da contribuição sin-
dical de toda a categoria profissional(associados ou não), servindo a deli-
beração da assembleia geral extraordinária, na hipótese de sua aprovação, 
como prévia e expressa autorização ao desconto da contribuição sindical 
na folha de pagamento de todos os empregados da categoria profissional 
na base territorial, em favor do sindicato e demais credores/beneficiários 
indicados no artigo 589 da CLT, caput, c.c. o inciso II, alínea "a" até "e"; 
3) Autorização para a Diretoria do Sindicato profissional notificar todas as 
empresas da categoria econômica, comunicando a expressa autorização 
para o desconto da contribuição sindical e recolhimento a seu favor de 
todos os integrantes da categoria que mantenham contrato de trabalho na 
base territorial, caso a proposta seja aprovada, notificação essa que será 
inserida no bojo dos próprios Editais que serão publicados na forma do 
artigo 605 da CLT. O item 1 será votado por aclamação e os itens 02 e 03 
serão votados por escrutinio secreto. Em conformidade com o artigo 106 
do Estatuto Social do sindicato, o quorum para instalação, funcionamento e 
validade da Assembleia será o da maioria absoluta dos votos associados e 
não-associados, em primeira convocação, e de qualquer número de Sócios 
e não sócios presentes, em segunda convocação uma hora após o horário 
marcado, ou seja, as 15:00 horas, no mesmo dia e local. Os sócios serão 
identificados pela carteira social onde conste o número da matrícula no 
sindicato; os não-sócios deverão exibir a CTPS onde conste o contrato de 
trabalho em qualquer empresa da base territorial do sindicato cuja ativida-
de econômica esteja dentro do âmbito de sua representação. Afixe-se no 
quadro de Avisos do sindicato e publique-se na forma estatutária. 

Rio de Janeiro, 05 de março de 2020. 
RAIMUNDO CASSIANO DE SOUSA - PRESIDENTE

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
CNPJ/MF nº 60.869.336/0001-17 - NIRE: 33.300.32002-4

Ata da AGE realizada em 7/02/20. 1. Data, hora e local: Em 7/02/20, às 
10h, na sede social da Cia., na Av. Almirante Barroso, 52/1.601, Centro/RJ. 
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do ca-
pital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
3. Mesa: Rodolfo Montero Chacon, Presidente; e José Alessandro Alves da
Silva, Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a eleição de novos
membros para compor a diretoria da Cia. e (ii) ratificação da composição
dos membros da Diretoria. 5. Deliberações: Os acionistas, por unanimi-
dade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que
segue: (i) Foi aprovada a lavratura da presente Ata na forma de sumário,
assim como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acio-
nistas presentes, nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A.. (ii)
Os acionistas aprovaram a eleição do Sr. Eduardo Sales Ferreira, brasi-
leiro, casado, empresário, RG 10534573-0, IFP/RJ e CPF 082.437.537-88,
para o cargo de Diretor sem designação específica, e do Sr. Thiago Ferro
Teixeira, brasileiro, casado, empresário, RG 11.827.013, SSP/MG e CPF
060.670.796-40, para o cargo de Diretor sem designação específica, que
se encerrarão juntamente com o mandato dos demais Diretores da Cia., até
30.04.21. (iii) Desta forma, a Diretoria da Cia. ficará composta, a partir da
presente data, pelos seguintes membros, com mandato até 30/04/21: Sr.
Rodolfo Montero Chacon, costarriquense, casado, empresário, passapor-
te F796216, emitido pela República da Costa Rica, na qualidade de Diretor
Presidente; Sra. Viviane Pampin Rodriguez, brasileira, solteira, empresá-
ria, RG 10119726-7, IFP/RJ e CPF 037.435.667-02, na qualidade de Direto-
ra Financeira; Sr. Norberto German Ledea, argentino, casado, empresário,
passaporte nº AAC294972, RG RNM V840477S, CPF 235.710.798-76, na
qualidade de Diretor Comercial; Sra. Juliana Cassilha Andrigueto Sitta,
brasileira, casada, empresária, RG 1.452.631, SSP/DF e CPF 778.833.141-
49, na qualidade de Diretora de Recursos Humanos e Comunicação; Sr.
Bruno Carlos Amaro da Costa Baptista, brasileiro, casado, empresário,
RG 10075995-0, IFP/RJ e CPF 051.555.357-35, na qualidade de Diretor
de Logística; Sr. Adrianno Romulo Leite Arantes, brasileiro, casado, em-
presário, RG 1.183.363, SSP/ES e CPF 046.129.137-10, na qualidade de
Diretor Industrial e de Sustentabilidade, Sr. Thiago Ferro Teixeira, brasi-
leiro, casado, empresário, RG 11.827.013, SSP/MG e CPF 060.670.796-
40, na qualidade de Diretor sem designação específica; e Eduardo Sales
Ferreira, brasileiro, casado, administrador, RG 10534573-0, IFP/RJ e CPF
082.437.537-88, na qualidade de Diretor sem designação específica, todos
residentes e domiciliados no Brasil, com endereço comercial na Av. Almiran-
te Barroso, 52/1.601, Centro/RJ. (iv) Os Diretores ora eleitos declaram, em
termo próprio, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos na
Lei das S.A., assim como não estão impedidos de ocupar os cargos para
os quais foram eleitos, ficando desobrigados a prestar qualquer caução ou
garantia, tendo sido devidamente empossados em seus respectivos cargos
mediante assinatura de Termo de Posse. 6. Encerramento: Nada mais ha-
vendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que, após lida, foi aprovada e as-
sinada por todos os presentes. Assinatura mesa: Rodolfo Montero Chacon
- Presidente; José Alessandro Alves da Silva - Secretário. Assinaturas acio-
nistas: Holcim Investments (Spain) SL; Holderfin B.V., ambas p.p. Rodolfo
Montero Chacon. RJ, 7/02/20. Mesa: Rodolfo Montero Chacon - Presidente;
José Alessandro Alves da Silva - Secretário. Acionistas: Holcim Investments
(Spain) SL p.p. Rodolfo Montero Chacon; Holderfin B.V. p.p. Rodolfo Monte-
ro Chacon. Jucerja em 27/02/20 sob o nº 3855941. Bernardo F. S. Berwan-
ger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDADO EM 04 DE JUNHO DE 1991
AV. MARECHAL CAMARA, 160 / 402 e 403

Centro – Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20.020-080 – Tel.: (21) 2262-0421 / 2533-0889

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
associados ou não ao Sindicato, a comparecerem à Assembleia que se 
realizará no dia 16 de março de 2020, às 13:00 hs, em primeira convocação 
e às 13:30 hs em segunda e última convocação, com qualquer número 
de presentes, na Sede do Sindicato, sito à Av. Marechal Câmara, 160 – 
Salas 402/403 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Cep.: 20.020-080, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- aprovação da pauta de 
reivindicações a ser encaminhada ao SINDSEG - Sindicato das Empresas 
de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos Estados do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com vistas à abertura do processo 
de negociação coletiva para data-base de 2020; 2- deliberar, dentre os 
itens da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de natureza assistencial 
autorizando o desconto em folha; 3- autorizar a diretoria a promover o 
processo de negociação coletiva, celebrar convenção coletiva, bem como 
autorizar a adoção das medidas judiciais notadamente a instauração 
de Dissídio Coletivo, podendo, no mesmo, celebrar acordo; 4- discutir e 
decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento 
ao bom desenvolvimento do processo negocial; 5- outros assuntos ligados 
à negociação coletiva de data-base. Esta convocação é feita na forma do 
estatuto da entidade. Rio de Janeiro, 09 de março 2020.

CARLOS ALBERTO CUNHA CRUZ
Presidente

Ganho da B3 cresceu 30% em 2019
Crescimento 
em ações e 
derivativos 
listados no  
ano passado

Desde agosto de 2018, 
mais de 40 novos produtos e 
serviços foram lançados 

A B3 colheu resultados 
melhores em 2019. O lucro 
líquido atribuído aos acio-
nistas, por exemplo, atingiu 
R$ 2,714 bilhões, aumento 
de 30% sobre 2018. “Duran-
te 2019, nós e nossos clientes 
vivenciamos um período de 
estimulante desenvolvimen-
to nos mercados brasileiros 
de capitais e financeiro. Vi-
mos novos recordes de volu-
mes no mercado de ações e 
de derivativos listados. Ape-
nas no quarto trimestre, ofer-
tas de ações (IPOs e follow-
ons) somaram mais de R$32 
bilhões”, citou nesta sexta-
feira Gilson Finkelsztain, 
presidente da B3, na telecon-
ferência sobre os resultados 
do quarto trimestre e do ano 
passado.

A maior parte do capital 
de R$32 bilhões será para fi-
nanciar planos de crescimen-
to de companhias brasileiras. 
“Estamos satisfeitos com 
nosso papel nesse cenário, 
com total suporte à expan-
são das atividades de nossos 

clientes, provendo uma pla-
taforma robusta e confiável, 
combinado a um conjunto 
completo de produtos e ser-
viços. Nos preparamos para 
um crescimento adicional 
nos mercados que servimos, 
e para continuar executando 
nosso planejamento estraté-
gico”, disse Finkelsztain.

O crescimento da receita 
levou a B3 a gerar aproxima-
damente R$3 bilhões de cai-
xa em 2019, o qual foi total-
mente distribuído através de 
dividendos e JCP. Em 2019, 
trabalhamos com diligência 
na execução de alguns pro-
jetos-chave relacionados à 
TI e resiliência operacional 
em um ambiente de maio-
res volumes, introduzindo 
novos produtos e serviços, e 
entrando em novos negócios 
adjacentes. “Também anun-
ciamos mudanças em nossas 
políticas de preços que criam 
valor no longo prazo tan-
to para clientes quanto para 
acionistas”, lembrou.

A receita consolidada 
atingiu R$6,576 bilhões em 
2019, alta de 22,9% em re-
lação a 2018, com cresci-
mento de receitas em todos 
os segmentos de negócio. 
Na mesma base de compara-
ção, o lucro líquido atribuído 
aos acionistas da B3 atingiu 
R$2,714 bilhões, aumento 
de 30,0% sobre 2018, tam-
bém refletindo o desempe-
nho operacional positivo em 
todas as linhas de negócio.

No 4T19, a receita total 
da B3 foi de R$1,758 bilhão, 

crescimento de 20,5% sobre 
o 4T18. Já o lucro líquido 
atribuído aos acionistas da 
B3 foi de R$733,4 milhões, 
alta de 25,8% na mesma 
base de comparação.

O Ebitda (lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização) recorrente da 
B3 totalizou R$ 1,179 bilhão 
no quarto trimestre, avanço 
de 29,1% sobre a cifra vista 
um ano antes. Em 2019, a 
operadora da bolsa viu seu 
Ebitda subir 24,4%, a R$ 
4,259 bilhões.

A margem Ebitda (relação 
percentual entre a geração 
operacional e a receita líqui-
da) recorrente da companhia 
foi de 74,7%, ante 69,6% no 
quarto trimestre de 2018. En-
quanto as receitas subiram, 
as despesas ficaram estáveis, 
em R$ 656,6 no quarto tri-
mestre. No ano, porém, as 
despesas aumentaram 10%, 
para R$ 2,678 bilhões.

Destaques por segmentos

O segmento listado teve 
receita de R$4,266 bilhões 
(65% do total), 33% maior 
do que em 2018, refletindo 
crescimento dos volumes 
negociados nos mercados à 
vista de ações e de contratos 
futuros de índices de ações 
e da maior RPC média dos 
contratos futuros de índices 
de ações, bem como o au-
mento do volume médio di-
ário negociado em todos os 
tipos de contratos.

O segmento balcão tota-

lizou receita de R$ 911 mi-
lhões (15% do total), alta de 
2% sobre 2018, refletindo, 
principalmente, o impacto 
do programa de incentivo de 
investidores do Tesouro Di-
reto, introduzido no início de 
2018, que foi parcialmente 
compensado pelo aumento 
das novas emissões e esto-
que de instrumentos de cap-
tação bancária. Consideran-
do o desempenho positivo 
das corretoras na atração de 
novas clientes e expansão do 
estoque em aberto de títulos, 
a receita com Tesouro Dire-
to, após a dedução dos incen-
tivos, passou de R$115,5 mi-
lhões em 2018 para R$65,9 
milhões em 2019. Esses in-
centivos somaram R$88,9 
milhões versus receitas de 
R$154,8 milhões no ano.

O segmento Infraestrutu-
ra para Financiamento: so-
mou R$566,4 milhões (9% 
do total) de receita, cresci-
mento de 13% sobre 2018, 
explicado pelo crescimento 
na quantidade de veículos 
financiados e pela receita 
adicional proveniente dos 
serviços prestados pela Por-
tal de Documentos, empresa 
adquirida em junho de 2019.

No segmento tecnologia, 
dados e serviços a receita 
chegou a R$752,8 milhões 
(11% do total), alta de 10% 
na comparação com 2018, 
impactada pelo aumento da 
base de clientes que utilizam 
os serviços da companhia 
e pela apreciação do Dólar 
frente ao Real.

Resultado da CCR registra  
queda de 15,2% em 2019

A Companhia de Conces-
sões Rodoviárias (CCR) re-
gistrou em 2019 lucro líquido 
de R$ 1,382 bilhão, resultado 
15,2% inferior ao obtido no 
ano anterior. A empresa tem 
alguns contratos próximos ao 
fim como CCR NovaDutra 
(contrato encerra em fevereiro 
de 2021) e a CCR RodoNorte 
(novembro de 2021).

Marcus Macedo, gestor de 
Relações com Investidores do 
Grupo CCR, explicou nesta 
sexta-feira na teleconferência de 
resultados do quarto trimestre 
de 2019 e sobre o consolidado 
do ano que a queda no lucro 
no critério mesma base pode 
ser explicada pela aproxima-
ção do fim de algumas conces-
sões. “A curva de depreciação 
dos ativos é maior, apesar do 
bom resultado operacional”, 
afirmou o executivo. 

Nos dados “mesma base”, 
que exclui novos negócios, 
mudanças de participações 

e efeitos não recorrentes, no 
quarto trimestre de 2019, 
em relação ao quarto trimes-
tre de 2018, houve queda de 
3% no lucro líquido, para R$ 
499,2 milhões. O Ebitda subiu 
19,6%, para R$ 1,633 bilhão. 
A receita líquida avançou 
14,4%, para R$ 2,554 bilhões. 
Ainda dentro do critério mes-
ma base, o Ebitda de 2019 su-
biu 12,7%, para R$ 5,511 bi-
lhões. No mesmo intervalo, a 
receita líquida avançou 8,8%, 
para R$ 8,656 bilhões.

Dono de concessões de in-
fraestrutura, o Grupo CCR 
registrou no quarto trimestre 
de 2019 um lucro de R$ 392,6 
milhões, invertendo o prejuízo 
de R$ 307,1 milhões obser-
vado no mesmo período do 
ano anterior. O lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização (Ebitda) ajus-
tado saltou 180,4% no último 
trimestre de 2019, para R$ 1,5 
bilhão, na comparação anual.

Hering teve lucro líquido 34% 
menor no quarto trimestre 

As ações da Cia. Hering 
registravam queda de quase 
5% nesta sexta-feira, conse-
quência da baixa de 34% no 
lucro líquido da empresa de 
vestuário no quarto trimestre 
de 2019, para R$ 63,2 mi-
lhões. A empresa registrou 
queda nas vendas em lojas 
nos últimos meses. Em janei-
ro, a direção já havia reporta-
do queda de 4% nas vendas 
do quarto trimestre, após alta 
de 6,6% nos três meses ime-
diatamente anteriores.

Já no e-commerce houve 
crescimento de 48,2% nas 
vendas. As lojas próprias da 
empresa registraram redu-
ção de 1,9% no 4T19, com 
relação ao mesmo trimes-
tre do ano anterior. Embora 
os pontos de venda tenham 
observado maior fluxo nos 
espaços, as visitas não se 
traduziram em conversão de 
vendas e em aumento no nú-
mero de atendimentos. Em 

contrapartida, houve amplia-
ção no ticket médio devido 
ao incremento no número de 
peças por atendimento.

As franquias tiveram que-
da de 5,2%, em razão do en-
cerramento das atividades 
de 13 lojas nos últimos 12 
meses, o que corresponde a 
uma redução de 3,2% na área 
de vendas. “Por outro lado, 
mantivemos a sustentabilida-
de da rede e dimensionamos 
os níveis de estoque, o que 
garantiu um abastecimen-
to equilibrado no período 
de showroom por parte dos 
franqueados”, completa Fa-
bio Hering.

Já o canal multimarcas 
houve uma diminuição de 
13% em suas vendas, no tri-
mestre. Devido ao menor nú-
mero de clientes, à queda na 
produtividade especialmente 
de coleções quentes e à me-
nor venda de produtos com 
maior valor agregado. 
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PREPONA SISTEMAS DE TESTAGEM E AVALIAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 04.007.427/0001-72 - NIRE nº 3330026654-2

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em reais)
Relatório da Diretoria: Apresentamos aos Srs. acionistas o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12/2019 e 2018. Rio de Janeiro, 18/02/2020. A Diretoria.

Nota 2019 2018
Ativo 8.950.927 8.052.363
Circulante 5.853.909 5.056.029

Caixa e Equivalentes de Caixa 4 5.793.119 3.577.727
Contas a Receber 5 50 1.466.697
Impostos a Recuperar 56.533 -
Adiantamentos a Terceiros 4.206 8.069
Despesas Antecipadas - 3.536

Não Circulante 3.097.019 2.996.335
Outros ativos a receber 6 63.934 164.374
Imobilizado 7 264.157 287.133
Intangível 8 2.768.929 2.544.828

Nota 2019 2018
Passivo 8.950.927 8.052.363
Circulante 754.976 784.412

Fornecedores 36.275 131.963
Obrigações com Pessoal 9 355.636 282.298
Impostos e Contribuições a Recolher 363.066 370.152

Patrimônio Líquido 8.195.951 7.267.951
Capital Social 10a 6.539.753 6.441.245
Reservas de Capital 95.719 76.348
Reserva de Lucros 1.560.480 750.358

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)
Nota 2019 2018

Receita operacional líquida 11 8.510.072 6.807.426
Custo dos serviços prestados 12 (1.291.311) (1.258.375)
Lucro bruto 7.218.762 5.549.051
Despesas operacionais

Despesas administrativas 13 (3.347.321) (3.149.677)
Despesas tributárias (23.138) (614)
Depreciações e amortizações (165.261) (82.747)

Outras Despesas (Receitas) Operacionais (137.464) -
(3.673.185) (3.233.039)

Lucro operacional antes do resultado financeiro 3.545.577 2.316.012
Resultado financeiro

Receitas financeiras 236.223 181.547
Despesas financeiras (16.089) (16.782)

Lucro antes do imposto de renda e
 contribuição social 3.765.711 2.480.778

Imposto de renda e contribuição social 14 (1.070.311) (851.150)
Lucro líquido do exercício 2.695.400 1.629.628

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 ( Em reais)
Capital social Reserva Reserva de Lucros Lucro/Prejuízos

Subscrito A integralizar de Capital Legal Retenção de lucros  Acumulados Total
Saldos em 01/01/2018 6.441.245 (100.000) 330 - - (879.270) 5.462.305
Integralização de capital - 100.000 - - - - 100.000
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.629.628 1.629.628
Opções de Ações Outorgadas - - 76.017 - - - 76.017
Transferência de Lucros Acumulados para Reserva de Lucros - - - 750.358 - (750.358) -
Saldos em 31/12/2018 6.441.245 - 76.348 750.358 - - 7.267.951
Lucro líquido do exercício - - - - 2.695.400 2.695.400
Reserva Legal - - - 37.518 - - 37.518
Dividendos - - - (750.358) - (1.172.437) (1.922.795)
Opções de Ações Outorgadas 98.508 - 19.371 - - - 117.878
Transferência de Lucros Acumulados para Reserva de Lucros - - - 134.770 1.388.192 (1.522.962) -
Saldos em 31/12/2019 6.539.753 - 95.719 172.288 1.388.192 - 8.195.951

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em R$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 2.695.400 1.629.628
Depreciação e amortização 395.374 387.313
Baixa de Imobilizado 8.538 685

Lucro Líquido do Exercício Ajustado 3.099.311 2.017.626
Variação nos ativos e passivos operacionais:

Contas a Receber 1.466.647 (603.765)
Impostos a Recuperar (56.533) 175.702
Adiantamentos a Terceiros 3.863 10.044
Despesas Antecipadas 3.536 (466)
Outros Valores a Receber 100.440 3.325
Fornecedores (95.688) (57.268)
Obrigações com Pessoal 32.332 (165.517)
Impostos e Contribuições a Recolher 33.920 120.599
Créditos de Acionista (1.767.400) 176.018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2.820.429 1.676.297
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Compra de Bens Intangíveis (565.147) (783.862)
Compra de Bens Imobilizados (39.889) (225.074)

Recursos aplicados nas atividades de investimento (605.036) (1.008.936)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.215.392 667.361

Disponibilidades de Caixa no Início do Exercício 3.577.727 2.910.366
Disponibilidades de Caixa no Final do Exercício 5.793.119 3.577.727

Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.215.392 667.361

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Prepona Sistema de Testagem e Avaliação S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Prepona Sistema de Testagem e
Avaliação S.A., em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (“CPC Pronunciamento 
Técnico PME (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A 
administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (“CPC Pronunciamentos Técnicos 
PME (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Com-
panhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações con-
tábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020. 
Mário Vieira Lopes
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0
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Para o BB coronavírus terá 
impacto passageiro no Brasil

Mesmo considerando que 
a epidemia do coronavírus 
terá reflexos na economia 
brasileira, opresidente do 
Banco do Brasil (BB), Ru-
bem Novaes, disse nesta 
sexta-feira que seu efeito 
será “passageiro”. Também 
destacou que economistas do 
Banco Central e da equipe 
econômica do governo têm 
avaliado que o surto pode ter 
um impacto no crescimento 
do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e dos 
serviços produzidos no país) 
da ordem de 0,5%.

Segundo o presidente do 
BB, a epidemia, que afeta di-
versos países, entre os quais 
China, Coreia do Sul, Itália, 
Estados Unidos e Brasil, é 
séria e vai paralisar algumas 
atividades, o que vai gerar 
problemas para determina-
dos setores. “Mas isso é um 
fenômeno temporário, vai 
demorar três meses, quatro 
meses. Depois, a vida con-
tinua normalmente”, disse 
Novaes, em palestra na As-
sociação Comercial do Rio 
de Janeiro. Para ele, está ha-
vendo “um certo excesso de 
pânico” em relação ao coro-
navírus.

Conforme a agência Bra-

sil, Rubem Novaes comen-
tou o resultado do PIB, que 
fechou o ano passado com 
crescimento de 1,1% frente 
a 2018. O resultado foi al-
cançado após a variação do 
quarto trimestre de 2019, que 
teve alta de 0,5% na com-
paração com o período an-
terior. Na comparação com 
o mesmo trimestre de 2018 
houve elevação de 1,7%. 
Os números foram divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) na quarta-feira (4).

“As estatísticas mostram 
que o que puxou o PIB para 
baixo foi o setor de gover-
no. As despesas de governo 
é que, caindo, puxam o PIB 
para baixo. Isso mostra que 
o governo está se ajustando. 
Uma contração das despesas 
públicas é algo necessário. 
O setor privado, a parte mais 
saudável da economia, mais 
eficiente, está crescendo aci-
ma de 2%”, afirmou o presi-
dente do BB.

Renegociação

O Banco do Brasil e a 
Associação Comercial do 
Rio de Janeiro assinaram 
nesta sexta-feira acordo de 

cooperação técnica para o 
lançamento da campanha 
“Vem que Dá”, voltada para 
a negociação de dívidas das 
micro, pequenas e médias 
empresas sediadas no Estado 
do Rio. A ação conta com o 
apoio do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae Rio) e 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Rio de Janeiro (Fecomér-
cio RJ).

Durante o período da 
campanha, que começa nes-
ta segunda-feira e vai até o 
dia 27 deste mês, o banco 
oferecerá propostas pré-
aprovadas, com descontos 
de até 92% para liquidação 
à vista, de acordo com as 
condições do cliente e das 
operações de crédito. Tam-
bém haverá a possibilidade 
de pagamento a prazo em 36 
prestações mensais fixas. Ao 
todo, 21 mil clientes pessoa 
jurídica do Banco do Brasil 
no estado fluminense que 
têm dívida com a instituição 
financeira estão aptos a par-
ticipar das renegociações.

Para divulgar a possi-
bilidade de renegociação 
das dívidas, serão feitas 
palestras entre 9 e 17 deste 

mês, no Rio de Janeiro, em 
Nova Friburgo, Petrópolis, 
Teresópolis, Duque de Ca-
xias, Niterói, Volta Redon-
da, Três Rios, Itaperuna e 
Campos. No dia seguinte 
aos encontros, os empresá-
rios terão atendimento per-
sonalizado e agendado na 
entidade onde foi realizada 
a palestra.

O Banco do Brasil tam-
bém anunciou a negociação 
de débitos existentes na li-
nha de crédito BNDES PER, 
programa emergencial de 
reconstrução de municípios 
afetados por desastres natu-
rais. Os empresários com dé-
bitos existentes nessa linha 
de crédito também poderão 
repactuar suas operações por 
até 120 meses.

Para a presidente da As-
sociação Comercial, Angela 
Costa, a parceria vai estimu-
lar a economia fluminense, 
possibilitando investimentos 
para gerar emprego e renda. 
“Essa campanha é muito im-
portante, porque as empresas 
que têm pendências ficam 
sem acesso a novos créditos. 
O acordo vai permitir a rene-
gociação em condições atra-
tivas, incluindo as dívidas já 
ajuizadas.”

Cade debate concorrência no mercado de telecomunicações
Servidores, gestores públi-

cos, acadêmicos, estudantes, 
advogados e demais interes-
sados poderão comparecer 
ao seminário que o Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) realiza-
rá no próximo dia 16 sobre 
concorrência no mercado de 
telecomunicações. O evento 
será realizado no Plenário da 
autarquia e terá como tema o 
estudo “The Effect of Compe-
tition on the Price and Quality 
of Triple-Play Bundles: Evi-
dence on the Brazilian Tele-
communications Market”.

O trabalho, publicado recen-
temente, busca estimar o efeito 
da concorrência no preço e na 

qualidade dos pacotes triple 
play, aplicando o modelo de 
difference-in-differences nos 
dados dos três maiores grupos 
de telecomunicações do Brasil.

De acordo com o Cade, 
os resultados mostram que a 
concorrência promoveu re-
dução de preços de até 7,7% 
e que apenas um grupo rea-
giu à concorrência aumen-
tando o preço de seus ser-
viços. Ao mesmo tempo, no 
entanto, identificou-se uma 
melhora na qualidade dos 
serviços de TV paga e ban-
da larga incluídos em suas 
ofertas triple-play. Por meio 
do estudo também foi possí-
vel observar que isenção de 

impostos implementada du-
rante o período levou a uma 
redução de 15% nos preços 
de um dos grupos avaliados.

A palestra será ministrada 
por Tainá Leandro, especia-
lista em políticas públicas e 
gestão governamental e asses-
sora da Diretoria de Normas 
e Habilitação da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar. 
Possui Doutorado e Mestrado 
em Economia pela Universi-
dade de Brasília, com ênfase 
em Organização Industrial, e 
especialização em Defesa da 
Concorrência pela Escola de 
Direito da Fundação Getúlio 
Vargas. Em seus dez anos de 
experiência no serviço públi-

co, ocupou diversos cargos no 
governo federal, dentre eles, o 
de economista-chefe adjunta 
do Departamento de Estudos 
Econômicos do Cade.

O encontro é gratuito 
é para participar, é neces-
sário preencher o formu-
lário de inscrição (http://
pesquisa.cade.gov.br/index.
php/579363?lang=pt-BR).
O projeto Seminários de 
Economia e Defesa da Con-
corrência é uma iniciativa do 
DEE para promover deba-
tes e compartilhamento de 
ideias, pesquisas e práticas 
relacionadas a temas de Eco-
nomia aplicados à defesa da 
concorrência.

LyondellBasell e chinesa 
investirão US$ 12 bi  
em base petroquímica 

A petroquímica holandesa 
LyondellBasell, uma das maio-
res companhias de plásticos, 
produtos químicos e refino no 
mundo, investiu com uma par-
ceira chinesa na construção de 
uma grande base petroquímica 
no nordeste da China.

Conforme a agência Xi-
nhua, a gigante química as-
sinou nesta sexta-feira pela 
internet um acordo com a 
Liaoning Bora Enterpri-
se Group. As duas sócias 
investirão US$ 12 bilhões 
nos próximos dez anos para 
construir uma base da indús-
tria petroquímica na cidade 
de Panjin, na Província de 
Liaoning, nordeste da China.

A parceria fará da cidade 
uma base mundial de pro-
dução de produtos químicos 
e estimulará o desenvolvi-
mento de cadeias industriais 
como embalagens plásticas e 
materiais de construção.

A cerimônia de assinatu-
ra foi acompanhada pelos 
executivos das duas compa-
nhias, divididos em seis ci-
dades do mundo, entre elas 
Shenyang, Shanghai, Hong 

Kong, Houston e Roterdã.
As duas empresas assi-

naram um memorando de 
entendimento e anunciaram 
seu plano de investimento 
em setembro de 2019.

Segundo descrição da 
LyondellBasell, a empresa 
fabrica materiais e produtos 
essenciais para a busca de so-
luções inovadoras como por 
exemplo, embalagens mais 
leves e flexíveis, protegendo 
a pureza dos recursos hídricos 
por meio de tubulações mais 
resistentes e versáteis, aumen-
tando a segurança, o conforto 
e a eficiência dos combustí-
veis de carros e caminhões, 
garantindo a utilização segura 
e funcional dos aparelhos ele-
trônicos e eletrodomésticos. 

A LyondellBasell comer-
cializa produtos em mais de 
100 países e é a maior pro-
dutora mundial de compos-
tos de polímero, além de ser 
a maior licenciadora de tec-
nologia de poliolefinas. Em
2018, a LyondellBasell foi 
incluída na lista das “Empre-
sas mais admiradas do mun-
do” da revista Fortune.

Petrobras vendará totalidade de 
suas ações na unidade colombiana

A Petrobras divulgou nesta 
sexta-feira informações para a 
venda de 100% de suas ações 
na Petrobras Colombia Com-
bustibles, responsável por 
seus negócios de distribuição 
e comercialização de combus-
tíveis e lubrificantes na Co-
lômbia. Chamado de teaser,
o conjunto de detalhes traz 
informações para possíveis 
compradores, como o volu-
me de combustível vendido, 
a quantidade de unidades e os 
critérios de elegibilidade dos 
participantes.

Conforme a agência Brasil, 
as ações que serão vendidas 
são detidas pela Petrobras 
Internacional Braspetro B.V. 
(PIB BV) e outras subsidiárias 
da Petrobras, e o projeto será 

assessorado pela UBS Brasil 
Serviços de Assessoria Finan-
ceira Ltda. Os próximos pas-
sos da venda ainda não têm 
data para serem divulgados.

No teaser, a Petrobras des-
creve que as 124 estações de 
serviço da Pecoco estão em 
localizações privilegiadas, 
especialmente em Bogotá. O 
volume total de combustível 
vendido pela empresa foi de 
605,8 mil metros cúbicos em 
2019, depois de dois anos de 
crescimento. Segundo a Pe-
trobras, a decisão de vender 
a companhia “está alinhada 
à otimização do portfólio e à 
melhora de alocação do ca-
pital da companhia, visando 
à maximização de valor para 
os seus acionistas”.




