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Queda de avião mata 103 pessoas na Líbia
A queda do Airbus A330-200 matou 103 pessoas na Líbia ontem. O avião
tentava pousar quando caiu, perto do aeroporto de Trípoli, por volta das
6 horas no horário local. O único sobrevivente foi um menino holandês
de 10 anos. Segundo as autoridades, havia várias dezenas de holandeses
no avião, que também transportava 22 líbios e pessoas de outros países.
O ministro líbio dos Transportes, Mohamed Zidan, diz investigar as
causas do desastre, mas já descartou a possibilidade de ato terrorista.

● Sai resultado da balança
comercial do Reino Unido (março).
● Presidente dos EUA, Barack
Obama, vai a Buffalo para falar
sobre a economia do país.
● Em Washington, EUA e China
retomam, depois de dois anos,
diálogo sobre direitos humanos.
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Ongoing Participações (Brasil) S.A.
C.N.P.J. nº 11.065.062/0001-06
Demonstrações Financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 (Valores expressos em reais)

ATIVO

CIRCULANTE
Disponibilidades ............................................................ 68.477,98

Adiantamento a fornecedores ....................................... 1.080,00

Despesas antecipadas .................................................. 4.060,49

73.618,47

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo

Contrato de mútuo ........................................................ 20.560.999,15

20.560.999,15
Investimentos ................................................................ 1,00

Imobilizado .................................................................... 193.015,00

193.016,00

TOTAL ATIVO ................................................................. 20.827.633,62

PASSIVO

CIRCULANTE
Impostos e taxas a recolher ............................................ 1.172,58

Contribuições sociais a recolher ...................................... 3.267,90

Fornecedores .................................................................. 2.375,00

6.815,48

NÃO CIRCULANTE
Contrato de mútuo ........................................................... 3.548.565,00

3.548.565,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ................................................................... 18.100.000,00

Capital a integralizar ........................................................ (341.159,19)

Resultado do exercício .................................................... (486.587,67)

17.272.253,14

TOTAL PASSIVO ............................................................ 20.827.633,62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 (Valores expressos em reais)

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas ................................................ (184.806,17)
Despesas financeiras ...................................................... (5.949,42)
Impostos e taxas ............................................................. (85.181,10)
Serviços prestados .......................................................... (165.801,98)
Perdas em participações societárias ............................... (44.849,00)
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO ................................ (486.587,67)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 (Valores expressos em reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO .............................. (486.587,67)
Variações nos ativos e passivos operacionais

Aumento de impostos e contribuições a pagar ........... 4.440,48
Aumento de fornecedores ........................................... 1.295,00
Aumento de outros ativos circulantes .......................... (4.060,49)
Aumento de outros ativos não circulantes ................... (20.560.999,15)

(20.559.324,16)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades

operacionais .............................................................. (20.559.324,16)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Investimento em participações societárias .................. (1,00)
Investimento no imobilizado e ativos intangíveis ......... (193.015,00)

(193.016,00)
Fluxos de caixa das atividade de financiamentos

Empréstimos e financiamentos obtidos ....................... 3.548.565,00
Aumento de capital ..................................................... 17.758.840,81

21.307.405,81
Variação líquida do exercício ........................................ 68.477,98

Demonstração da variação líquida
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 68.477,98

68.477,98

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

Capital Capital social Prejuízos

Social a integralizar acumulados Total

Subscrição do capital social ................................................ 18.100.000,00 (18.100.000,00) - -

Integralização do capital social ............................................ - 17.758.840,81 - 17.758.840,81

Resultado do exercício ........................................................ - - (486.587,67) (486.587,67)

Saldo em 30 de novembro de 2009 .................................. 18.100.000,00 (341.159,19) (486.587,67) 17.272.253,14
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BREVES

Cameron inicia o
primeiro governo de
coalizão desde 1945

O primeiro governo britânico
de coalizão desde 1945
apresentou ontem sua
equipe ministerial e prometeu
acelerar os esforços para
reduzir o déficit orçamentário
do país, num momento em
que a Grã-Bretanha emerge
de uma recessão profunda.
Os conservadores do novo
primeiro-ministro, David
Cameron, fecharam acordo
de coalizão com os liberais
democratas de Nick Clegg.

Crise grega pode
contagiar economias
da Ásia, alerta o FMI

As economias asiáticas
estão guiando a recuperação
global, mas as crescentes
preocupações sobre os
problemas nas dívidas
soberanas em países
desenvolvidos representam
uma ameaça à estabilidade
na região, disse ontem o FMI.
O risco mais imediato é a
possibilidade de contágio
pela crise da dívida da Grécia,
diz o relatório do FMI.

Retomada de negociações
UE-Mercosul gera polêmica
Rodada que começa
na segunda-feira em Madri
é criticada por países
que temem por subsídios

A decisão de Bruxelas de reto-
mar as negociações comerciais
com o Mercosul, que será for-
malizada em um encontro entre
os líderes de ambas as regiões
na próxima segunda-feira em
Madri, vem sendo motivo de
polêmica na Europa, com a
oposição de dez países que te-
mem ver seus interesses agrí-
colas comprometidos.

Nove países - Irlanda, Grécia,
Hungria, Áustria, Luxemburgo,
Polônia, Finlândia, Romênia e
Chipre - se uniram esta semana
à França para protestar contra o
relançamento das negociações
de um Acordo de Associação,
suspensas desde 2004, ao esti-
mar que se trata de “um mal si-
nal para a agricultura euro-
peia”, segundo um documento
obtido pela AFP.

Enquanto os líderes da União
Europeia (UE) e do Mercosul
(Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai) preveem anunciar
oficialmente a decisão durante
o encontro de segunda na capi-
tal espanhola, as nações euro-
peias vão expor sua rejeição du-
rante reunião dos ministros eu-

ropeus da Agricultura, no mes-
mo dia, em Bruxelas.

Fontes próximas à Comissão
Europeia destacaram, ontem,
que não haverá retrocesso: “Va-
mos retomar as negociações.
Este é de longe o projeto mais
importante economicamente”
da Europa na América Latina, e
de Madri, “enviaremos um si-
nal político forte” desse com-
promisso, reafirmou.

À frente da mobilização con-
tra essa decisão está a França,

que estima que as negociações
devam ficar sujeitas à Rodada de
Doha de liberalização do co-
mércio mundial e que um acor-
do com o Mercosul colocaria em
risco os subsídios agrícolas.

França, o principal país be-
neficiário da Política Agrícola
Comum (PAC), tem o apoio dos
países e eles anunciaram que os
interesses das regiões não per-
mitem vislumbrar “progressos”
nas negociações, a menos que a
UE aceite “concessões”. ■ AFP

A Comissão Europeia
dispõe de um
mandato de 1999 que
permite negociar em
nome dos 27 países
com o Mercosul. Além
disso, a Comissão está
sendo politicamente
apoiada pela Espanha,
que neste semestre
preside a UE

Nove outros países aderiram à decisão francesa, que quer “defender a agricultura europeia”

AFP

Manifestação
de produtores

agrícolas franceses
em Paris no

mês passado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 47.
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