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Governadores veem 
escalada autoritária

Witzel se reuniu com secretários para tratar das medidas contra a pandemia no estado

Vendas do Tesouro 
Direto superam 
resgates em 
R$ 1,57 bi

A venda de títulos públicos a 
pessoas físicas somou R$ 2,97 bi-
lhões em abril, informou o Tesouro 
Nacional. Os resgates, por sua vez, 
somaram R$ 1,4 bilhão. Dessa for-
ma, houve emissão líquida de R$ 
1,57 bilhão, maior valor da série 
histórica, iniciada em janeiro de 
2005.

As aplicações de até R$ 1 mil re-
presentaram 61,86% das operações 
de investimento no período. O va-
lor médio por operação foi de R$ 
8.235,34.

Os títulos mais demandados pe-
los investidores foram os indexa-
dos à taxa Selic (Tesouro Selic) que 
totalizaram R$ 1,61 bilhão, repre-
sentando 54,2% das vendas. Os tí-
tulos indexados à inflação (Tesouro 
IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais) somaram, em vendas, 
R$ 878 milhões e corresponderam a 
29,6% do total, enquanto os títulos 
prefixados (Tesouro Prefixado e Te-
souro Prefixado com Juros Semes-
trais) totalizaram R$ 480 milhões 
em vendas, ou 16,2% do total.

Nas recompras (resgates anteci-
pados), também predominaram os 
títulos indexados à taxa Selic, que 
somaram R$ 736 milhões (52,7%). 
Os títulos remunerados por índices 
de preços (Tesouro IPCA+, Tesou-
ro IPCA+ com Juros Semestrais e 
Tesouro IGPM+ com Juros Semes-
trais) totalizaram R$ 407 milhões 
(29,1%) e os prefixados, R$ 253 
milhões (18,2%).

Quanto ao prazo, a maior par-
cela de vendas se concentrou nos 
títulos com vencimento entre um e 
cinco anos, que alcançaram 58,2% 
do total. As aplicações em títulos 
com vencimento acima de 10 anos 
representaram 25,1%, enquanto os 
títulos com vencimento de 5 a 10 
anos corresponderam a 16,7% do 
total.

Dólar e Covid 
melhoram as 
contas externas 
do país em abril

As contas externas registraram 
saldo positivo pelo segundo mês 
consecutivo, informou o Banco 
Central (BC). Em abril, o superávit 
em transações correntes, que são as 
compras e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de renda 
do Brasil com outros países, che-
gou a US$ 3,840 bilhões, o maior 
valor da série histórica mensal 
iniciada em janeiro de 1995. Em 
abril de 2019, houve déficit de US$ 
1,910 bilhão.

O BC espera que as contas ex-
ternas continuem a apresentar sal-
do positivo em maio. A estimativa 
para o resultado em transações cor-
rentes é de superávit de US$ 3,1 
bilhões.

Em abril, houve recuos no dé-
ficit em renda primária (lucros e 
dividendos, pagamentos de juros 
e salários) e em serviços, além da 
elevação do superávit da balança 
comercial. O déficit em transações 
correntes do primeiro quadrimes-
tre de 2020 somou US$ 11,877 bi-
lhões, recuo de 29,9% em relação 
aos US$ 16,953 bilhões registrados 
de janeiro a abril de 2019. Em 12 
meses encerrados em abril, ficou 
em US$ 44,4 bilhões, o que corres-
ponde a 2,61% do Produto Interno 
Bruto (PIB).

A alta das exportações de bens e 
queda das importações propiciaram 
um superávit comercial de US$ 
6,437 bilhões, contra US$ 5,125 bi-
lhões em igual mês do ano passado. 
A melhora ocorreu com a forte alta 
do dólar e a queda nas importações 
decorrentes da paralisação da eco-
nomia. De janeiro a abril, o superá-
vit comercial ficou em US$ 9,626 
bilhões, abaixo dos US$ 12,681 
bilhões do mesmo período de 2019.

O déficit na conta de serviços 
(viagens internacionais, transpor-
te, aluguel de equipamentos, entre 
outros) atingiu US$ 1,208 bilhão 
em abril, ante US$ 3,296 bilhões 
em igual período de 2019. O déficit 
em renda primária (lucros e divi-
dendos, pagamentos de juros e sa-
lários) chegou a US$ 1,557 bilhão, 
contra US$ 3,864 bilhões em igual 
período de 2019.

Os ingressos líquidos em inves-
timentos diretos no país (IDP) so-
maram apenas US$ 234 milhões 
em abril, ante US$ 5,107 bilhões 
em abril de 2019. O resultado foi o 
menor desde julho de 2016.

Câmara aprova ajuda de R$ 3 bi para cultura

Declaração de Guedes sobre MPEs é ‘sórdida’STF julga hoje 
ação que pode 
interromper 
WhatsApp

O Plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) julga nesta quarta-
feira, por meio de videoconferên-
cia, a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 
403, que trata da suspensão dos 
serviços do aplicativo de conver-
sas WhatsApp, e a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5527, 
que questiona a interpretação de 
dispositivos do Marco Civil da In-
ternet.

A ação 403 é relatada pelo minis-
tro Edson Fachin e discute se deci-
sões judiciais podem interromper 
serviços de mensagens do aplica-
tivo WhatsApp. O processo ques-
tiona decisão do juízo da 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Duque de 
Caxias (RJ) que suspendeu o servi-
ço de aplicativo de mensagens. O 
então presidente do STF, ministro 
Ricardo Lewandowski, deferiu me-
dida liminar e restabeleceu o fun-
cionamento do aplicativo.

A ADI 5527, relatada pela mi-
nistra Rosa Weber, foi ajuizada 
pelo Partido da República (PR) 
para questionar dispositivos da Lei 
12.965/2014, conhecida como Mar-
co Civil da Internet.

Suspeitas contra 
Witzel envolvem 
pagamentos a 
escritório da 
primeira-dama

Os governadores João Doria Jr. 
(PSDB-SP) e Flávio Dino (PCdoB-
MA) se uniram ao do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel (PSC-RJ), para 
criticar o uso político de uma ação 
da Polícia Federal contra o gover-
nador do Rio.

“Independente de análise, e toda 
investigação necessária deve ser 
feita onde há suspeita, a operação 
que foi anunciada antecipadamen-
te por uma deputada aliada, e co-
memorada pelo presidente, insinua 
escalada autoritária e isso é preocu-
pante”, protestou Doria Jr.

“A interferência anunciada pelo 
presidente da República está devi-

damente oficializada”, protestou 
Witzel. “Estranha-me e indigna-me 
sobremaneira o fato absolutamente 
claro de que deputados bolsonaristas 
tenham anunciado em redes sociais 
nos últimos dias uma operação da 
Polícia Federal direcionada a mim, 
o que demonstra limpidamente que 
houve vazamento, com a construção 
de uma narrativa que jamais se con-
firmará”, disse o governador.

O governador Flávio Dino afir-
mou que qualquer indício consis-
tente de crime deve ser investigado, 
com seriedade. “Uma deputada pa-
laciana antecipou operações poli-
ciais. Isso pode macular atuação de 
instituições que devem ser isentas. 
Há outros sinais graves, por exem-
plo, a inexplicável impunidade da 
facção no poder”, destacou.

Os governadores se referiam a 
uma entrevista na segunda-feira 
em que a deputada Carla Zambelli 
(PSL-SP), uma das mais fortes alia-
das de Jair Bolsonaro, ter mencio-
nado ações iminentes da PF contra 
governadores.

A Operação Placebo, da Polícia 
Federal, visa aprofundar as inves-
tigações para apurar a existência 
de um esquema de corrupção en-
volvendo uma organização social 
contratada para a instalação de 
hospitais de campanha e servidores 
da cúpula da gestão do sistema de 
saúde do estado. O governo esta-
dual chegou a empenhar R$ 1 bi-
lhão, montante que seria aplicado 
em contratos emergenciais sem li-
citação para o combate à covid-19, 
a maior parte para os hospitais de 
campanha.

A PF cumpriu 12 mandados de 
busca e apreensão em São Paulo 
e no Rio de Janeiro. Os mandados 
foram expedidos pelo STJ. Os po-
liciais federais foram ao Palácio 
Laranjeiras, residência oficial do 
governador, à sua antiga casa, no 
bairro do Grajaú. Foram apreen-
didos o celular e o computador de 
Witzel. Há suspeita da ligação en-
tre o escritório de advocacia da pri-
meira-dama, Helena Witzel, e uma 
empresa do grupo investigado.

O presidente da Associação 
dos Fabricantes de Refrigerantes 
do Brasil (Afrebras), Fernando 
Rodrigues de Bairros, chamou de 
“sórdida e preocupante” a afir-
mação do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, na reunião minis-
terial de 22 de abril, dizendo que 
vai perder dinheiro com pequenas 
empresas.

“Com essa postura, Guedes mos-
tra o seu desprezo e vira as costas 
para 5,4 milhões de pessoas no 
país”, afirmou o representante do 
segmento de bebidas regionais.

Na reunião do dia 22, Guedes foi 

enfático: “Nós vamos ganhar di-
nheiro usando recursos públicos pra 
salvar grandes companhias. Agora, 
nós vamos perder dinheiro salvando 
empresas pequenininhas”. O vídeo 
foi divulgado na última sexta-feira, 
por decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

O presidente da Afrebras, que 
representa mais de 100 pequenas e 
médias indústrias de bebidas bra-
sileiras, também classificou como 
“alarmante” a postura de Guedes 
diante do que ele chama de “imen-
sa quantidade de micro e pequenos 
empreendedores no país que preci-

sam se desdobrar todos os dias para 
sobreviver no mercado injusto e de-
sigual”.

Pesquisa do Sebrae, divulgada 
no final do ano passado, mostra que 
a renda obtida com o MEI (micro-
empreendedor individual) é a única 
fonte de recursos de 1,7 milhão de 
famílias. No total, o levantamento 
releva que 5,4 milhões de pessoas 
no país, considerando quatro pesso-
as por família, dependem da renda 
de um MEI. A renda média familiar 
desse segmento alcançou R$ 4,4 
mil, o equivalente a pouco mais de 
quatro salários mínimos.

O Plenário da Câmara dos Depu-
tados aprovou ajuda de R$ 3 bilhões 
ao setor cultural durante a crise cau-
sada pelo coronavírus. O dinheiro 
será repassado aos estados, municí-
pios e ao Distrito Federal. O texto 
aprovado é o substitutivo da depu-
tada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) ao 
Projeto de Lei 1075/20, da deputada 
Benedita da Silva (PT-RJ) e outros. 
A proposta seguirá para o Senado, 
informa a Agência Câmara. Fegha-
li sugere que a lei seja chamada de 
Aldir Blanc, homenagem ao artista 
vitimado pela Covid-19.

O texto traz as fontes de finan-
ciamento para a ajuda ao setor: 

orçamento e superávit do Fundo 
Nacional de Cultura. “É um texto 
elaborado com muitas mãos, com 
recursos identificados e susten-
tado”, declarou Jandira. O líder 
do governo, deputado Vitor Hugo 
(PSL-GO), disse que há acordo 
para sancionar o texto.

Os recursos serão repassados 
em até 15 dias da publicação da 
lei e serão aplicados utilizando os 
fundos de cultura. O dinheiro será 
dividido pelo seguinte critério: me-
tade ficará com os estados e o DF, 
sendo 80% de acordo com a popu-
lação e 20% pelos índices de rateio 
do Fundo de Participação dos Es-

tados (FPE). A outra metade ficará 
com o DF e os municípios, seguin-
do os mesmos critérios.

O texto prevê auxílio emergen-
cial de R$ 600, pagos em três par-
celas, para trabalhadores da área 
cultural com atividades suspensas 
por conta da pandemia. Os gover-
nos poderão repassar entre R$ 3 mil 
e R$ 10 mil mensais para manter 
espaços artísticos e culturais, micro 
e pequenas empresas culturais, co-
operativas e instituições e organi-
zações culturais comunitárias que 
tiveram as suas atividades inter-
rompidas por força das medidas de 
isolamento social.
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Juan Domingo Perón 
(1895–1974) foi o maior 
presidente argentino e uma 
das maiores lideranças na-
cionalistas da América La-
tina e do mundo. Ele ganhou 
destaque nacional ao ser um 
dos líderes da Revolução de 
43, um movimento nacio-
nalista protagonizado por 
militares e sindicalistas para 
pôr fi m à Década Infame, 
como fi cou conhecido o 
período oligárquico-liberal 
iniciado com a deposição 
do presidente eleito Hipólito 
Yrigoyen, em 1930.

Perón foi o principal ar-
ticulador da Revolução com 
a central sindical CGT, em 
particular com suas corren-
tes socialistas. Foi criado o 
Departamento do Trabalho, 
comandado por Perón, para 
acomodar o sindicalismo 
na estrutura do Estado e 
compor uma nova coalizão 
política, mais aberta aos 
setores populares.

Enquanto ministro do Tra-
balho, Perón, com apoio do 
presidente argentino, Gener-
al Edelmiro Farrell, convo-
cou as primeiras rodadas de 
negociações coletivas entre 
governo, sindicatos e em-
presários no país. Também 
instituiu o 13º salário, férias 
remuneradas, indenizações 
por demissão, a Justiça do 
Trabalho e aposentadoria 
para os empregados do co-
mércio.

Sua principal realiza-
ção foi a criação do Esta-
tuto del Peón del Campo, 
que estendia todas as leis 
trabalhistas para os trab-
alhadores rurais, enfure-
cendo os latifundiários. 
O governo estimulou a 
sindicalização na cidade 
e no campo, fortalecendo 
a base trabalhista para se 
constituir em contraponto 
ao poder dos empresários 
e latifundiários. Em um 
contexto de guerra mun-
dial, havia naturalmente 
incentivos à substituição de 
importações, levando a um 
surto industrial que, com-
binado com os ganhos reais 
aos trabalhadores, levou a 
um aumento expressivo do 
bem-estar social.

Evidentemente, a reação 
oligárquica não tardou a vir. 
Mesmo com a Argentina 
tendo declarado guerra a 
Alemanha e Japão em 1944, 
fechado jornais pró-nazistas 
e aceitado participar da Con-
ferência de Chapultepec em 
1945 liderada pelos EUA, os 
opositores acusavam o gov-
erno de Farrell e Perón de 
ser ditatorial e fascista.

Com a nomeação de 
Spruille Braden, um em-
presário do ramo de co-
bre, para ser embaixador 
dos EUA na Argentina, a 
oposição a Farrell e Perón 
se organizou com mais fac-
ilidade e iniciou uma intensa 
campanha de mobilizações 

nas ruas, em sua maioria de 
pessoas e classe média alta 
e alta inconformadas com 
o ganho de poder político 
e econômico dos trabalha-
dores.

Em outubro de 1945, o 
Governo Farrell foi deposto 
por um golpe militar de dire-
ita, e Perón foi preso. Porém, 
a intensa reação popular 
contra sua prisão obrigou o 
governo a libertá-lo poucos 
dias depois. Aclamado pelo 
povo como líder, Perón tor-
nou-se o candidato natural 
nas eleições de 1946.

Seus opositores, que iam 
desde os Partidos Comuni-
sta e Socialista até as fed-
erações de fazendeiros e 
industriais, reuniram-se em 
uma frente única chamada 
União Democrática, liderada 
pela Unión Cívica Radical. 
Braden tomou partido pub-
licamente a favor da União 
Democrática contra Perón, 
publicando o Livro Azul, 
panfl eto antiperonista que 
acusava Perón de ser nazista. 
Perón, então, acusou a inter-
ferência dos EUA na Argen-
tina e lançou o mote “Braden 
ou Perón”, que tocou no na-
cionalismo popular. Perón 
foi eleito com 55% dos vo-
tos.

Seu segundo governo 
durou de 1946 a 1952. Nesse 
período, foi consolidado o 
Estado social argentino, cu-
jos pilares foram o naciona-
lismo econômico voltado à 
soberania sobre os recursos 
naturais e à autossufi ciência 
produtiva nacional, e, tam-
bém, a plena incorporação 
dos trabalhadores, das mul-
heres e das crianças à ci-
dadania.

Os eixos da política per-
onista eram: valorização do 
mercado interno, nacionalis-
mo econômico, protagonis-
mo do Estado e centralidade 
da indústria. O sindicalismo 
da CGT, que gozava de bas-
tante autonomia frente ao 
governo, e a Fundação Eva 
Perón tornaram-se parceiros 
ofi ciais do governo peronis-
ta, sendo responsáveis, junto 
ao governo, pela condução 
de grande parte das políticas 
sociais e econômicas, que 
benefi ciaram a grande massa 
de argentinos.

A política interna, base-
ada no nacionalismo indus-
trializante e popular, teve 
sua contrapartida na política 
exterior, que, coordenada 

por sindicalistas, buscou 
uma terceira posição de não-
alinhamento nem aos EUA 
nem à URSS.

Seu principal legado in-
stitucional foi a Constituição 
de 1949, que substituiu a de 
1853 e aprofundou a sobera-
nia nacional e a democracia 
no país. Entre as principais 
inovações, constava o artigo 
chamado Direitos do Trabal-
hador, da Família, da Velhice 
e da Cultura, que consagrava 
os direitos trabalhistas e so-
ciais como férias, 13º, jor-
nada de trabalho de 8 horas 
diárias, aposentadoria ob-
rigatória e universal, educa-
ção e saúde públicas, direito 
a sindicalização etc.

O Artigo 40 declarava a 
propriedade do Estado sobre 
os serviços públicos e recur-
sos naturais como minerais, 
quedas d’água, jazidas de 
petróleo, de carvão, de gás 
e demais fontes naturais de 
energia, ecoando, assim, as 
Constituições de 1917 do 
México e de 1937 do Bra-
sil. Também se instituiu o 
voto universal feminino e 
se criou eleição direta para 
presidente e senadores na-
cionais, antes designados, 
respectivamente, pelo Colé-
gio Eleitoral e pelas legisla-
turas provinciais.

Algumas das primeiras 
medidas de Perón como 
presidente foram a naciona-
lização do Banco Central da 
Argentina, a conversão de 
todos os depósitos à moeda 
argentina, a nacionalização 
do comércio exterior pela 
criação do IAPI (Instituto 
Argentino para la Promo-
ción del Intercambio), volta-
do para transferir recursos 
do setor primário-exporta-
dor para o industrial, e a 
estruturação de um sistema 
fi nanceiro voltado ao fi nan-
ciamento da economia real e 
dos serviços públicos.

Foram também criados o 
Banco de Crédito Industrial, 
para fi nanciamento da indús-
tria e da mineração; o Banco 
de la Nación fi nanciava a 
agricultura e o comércio; o 
Banco Hipotecário Nacio-
nal fi nanciava a construção 
de moradias populares; e a 
Caixa Nacional de Poupança 
Postal fornecia crédito aos 
consumidores.

A não adesão da Argenti-
na aà diversas instituições do 
Sistema de Bretton Woods, 
como o FMI, o Banco Inter-
nacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (Bird) e o 
Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio (Gatt) permitiram 
ampla margem de manobra 
para a política econômica 
nacionalista de Perón.

Em 1947, lançou o 
Primeiro Plano Quinque-
nal, com ênfase em desen-
volver a siderurgia nacio-
nal e o setor elétrico. Nesse 
ano, criou algumas empre-
sas estatais nacionais para 

viabilizar esse plano, como 
a Sociedade Mixta Siderúr-
gica Argentina e a empresa 
Agua y Energia Eléctrica. 
Foi iniciada a construção de 
41 hidrelétricas, e também 
se deu início à produção de 
biocombustíveis e à energia 
nuclear, com a criação, em 
1950, da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear, com o 
intuito de tornar a Argentina 
uma potência nuclear, com a 
mobilização da engenharia 
militar e a importação de 
técnicos europeus.

Em 1946, já havia sido 
criada a estatal Gas del Es-
tado, nacionalizando a dis-
tribuição de gás. Em 1948, 
Perón criou uma empresa 
ferroviária estatal, a Ferro-
carriles Argentinos, após es-
tatizar as ferrovias inglesas 
e francesas, e, nesse mesmo 
ano, criou também uma es-
tatal de telecomunicações, a 
Entel (Empresa Nacional de 
Telecomunicações).

A indústria de fabricação 
de aviões, desde 1927 con-
trolada pelo Estado através 
da empresa estatal Fábrica 
Argentina de Aviones, tam-
bém teve um grande impul-
so, com a construção de vári-
os modelos. No setor naval, 
foi construído o maior navio 
mercante da América Latina, 
e a petroquímica conheceu 
um grande impulso.

A educação pública foi 
bastante ampliada em todos 
os níveis, com a universal-
ização do ensino básico. O 
ensino superior tornou-se 
gratuito e de acesso livre, 
proporcionando a entrada 
dos fi lhos de trabalhadores 
em um espaço até então 
bastante elitizado. Várias 
escolas técnicas, univer-
sidades, institutos e centros 
tecnológicos foram criados, 
principalmente no interior 
pobre do país. Foi criada a 
Universidad Obrera Nacio-
nal, voltada para a maior ca-
pacitação dos trabalhadores 
para uma indústria mais de-
senvolvida.

O setor de saúde pública 
foi um nos quais o Governo 
Perón mais se destacou. Co-
ordenada pelo sanitarista 
Ramón Carrillo, elaborou-se 
um sistema unifi cado e in-
tegrado de saúde com foco 
na prevenção, basicamente 
saneamento básico, alimen-
tação e vacinação, além de 
campanhas bem sucedidas 
de erradicação da tubercu-
lose, do tifo, da febre amare-

la e da malária e de combate 
a doenças venéreas. Foram 
criadas fábricas nacionais 
de medicamentos e dado su-
porte a vários centros de pes-
quisa na área de saúde.

Os números são impres-
sionantes: em seis anos, 
o número de tuberculosos 
despencou de 130 por 100 
mil para 36 por 100 mil, e a 
mortalidade infantil também 
despencou, de 90 por mil 
para 56 por mil. A expecta-
tiva de vida subiu de 61,7 
anos para 66,5 anos entre 
1947 e 53.

No plano trabalhista, os 
salários nos setores público 
e privado tiveram aumen-
tos reais signifi cativos, che-
gando a 50% na indústria, 
e o consumo explodiu. Em 
1952, mais da metade da 
renda nacional correspondia 
a salários e aposentadorias, 
o que tornou a sociedade ar-
gentina extremamente igual-
itária para os padrões latino-
americanos.

No plano cultural, o gov-
erno impôs a obrigatoriedade 
dos cinemas transmitirem 
fi lmes argentinos e criou co-
tas para o cinema nacional, 
levando a um recorde anual 
de produção de fi lmes.

O seu segundo governo, 
iniciado em 1952, foi inicia-
do em um contexto bastante 
grave: a morte prematura 
de Evita, que se tornara um 
símbolo da luta peronista, 
comovera as massas argen-
tinas, e, em razão do escas-
seamento das divisas e do 
aumento da dívida externa, 
causados pelo aumento das 
importações, o governo foi 
obrigado a adotar políticas 
econômicas de austeridade, 
aproximar-se dos EUA e a 
retomar negociações com 
corporações estrangeiras.

A concessão de jazidas 
de petróleo na Patagônia 
à Standard Oil e a recusa 
em apoiar os partidários 
do presidente nacional-
ista guatemalteco Jacobo 
Arbenz, em 1954, provo-
caram certa celeuma na so-
ciedade argentina. Mais ai-
nda, o governo respondeu à 
oposição da Igreja Católica 
retirando o ensino religioso 
das escolas, aprovando o 
divórcio, suprimindo fe-
riados religiosos, proibindo 
manifestações públicas re-
ligiosas, legalizando casas 
de prostituição e expulsan-
do bispos do país.

Um forte anticlericalismo 
foi a marca da militância 
sindical peronista, apoiada 
por Perón. Além disso, as 
relações com a grande mí-
dia, em particular com o 
Grupo Clarín, tornaram-se 
cada vez mais hostis, princi-
palmente da parte da mídia, 
insatisfeita com a nacional-
ização do papel-jornal. Em 
1953, o governo criou a Lei 
de Radiodifusão, obrigando 
70% de capital nacional em 

cada operadora, sujeitou as 
concessões à autorização do 
Ministério das Comunica-
ções e obrigou a transmissão 
de conteúdos relativos às 
ações do governo.

Os atritos com a oposição, 
que incluía fazendeiros, 
industriais, barões da mí-
dia, liberais e comunistas, 
foram acirrados até o ponto 
em que, em junho de 1955, 
militares contrários a Perón 
bombardearam a Plaza de 
Mayo, no que militantes per-
onistas responderam quei-
mando igrejas.

As tensões descambaram 
para um cenário de quase 
guerra civil, cujo desfecho 
foi a derrubada de Perón em 
setembro de 1955. A Rev-
olução Libertadora, como 
foi chamado o golpe, desfez 
quase completamente todo o 
legado de Perón, reprimindo 
peronistas, intervindo nos 
sindicatos, privatizando em-
presas, suspendendo obras 
públicas, achatando salários, 
levando a Argentina a entrar 
no FMI e a aderir ao Sistema 
de Bretton Woods.

O retorno de Perón ao 
governo, em 1973, foi bas-
tante conturbado devido à 
disputa sangrenta entre a 
ala esquerda da sua base de 
apoio, de viés guerrilheiro, 
liderada pelos Montoneros, 
e a ala direita, apoiada por 
militares, policiais e sindi-
calistas, liderada pela Triple 
A, cujo chefe era José López 
Rega, seu ministro de Bem 
Estar Social.

Apesar da brevidade do 
governo, Perón tentou esta-
belecer o chamado “Pacto 
Social”, que consistia em um 
acordo entre os empresários 
e os trabalhadores para el-
evar a participação dos sa-
lários à metade da renda na-
cional, combater a infl ação 
e estimular o crescimento 
econômico.

Perón faleceu de ataque 
cardíaco em 1º de julho de 
1974 e foi sucedido pela sua 
esposa e vice-presidente, 
Isabel Perón, que conduziu 
um governo instável aliada 
aos setores de direita do 
peronismo. Contudo, Isa-
belita, como era chamada, 
recusou-se a contrair em-
préstimos no exterior e am-
pliou direitos trabalhistas, o 
que a levou a ser derrubada 
por militares antiperonistas 
em 1976.

A ditadura instaurada, 
uma das mais repressivas já 
vistas em toa a história, re-
introduziu medidas liberais 
e anti-industriais pela mão 
do ministro ultraliberal Mar-
tínez de Hoz, esfacelando 
grande parte do setor produ-
tivo argentino e esmagando 
as classes populares.

  Felipe Quintas
Doutorando em Ciência 

Política na Universidade 
Federal Fluminense.

Oposição incluía 
fazendeiros, 
industriais, 
barões da 
mídia, liberais
e comunistas

Valorização do 
mercado interno, 
nacionalismo 
econômico e 
protagonismo
do Estado

Líderes nacionalistas: Perón
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COSME VELHO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 18.311.361/0001-14 - NIRE 33.3.0030826-1

Ata de AGE em 12/05/20. Data, Horário e Local: No dia 12/05/20, às 10h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25, sl. 1804, Centro/
RJ. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade 
do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de 
Presença de Acionistas da Cia.. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Fei-
tosa. Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. Ordem do dia: Deliberar acerca
da proposta de aumento do capital social da Cia. Deliberação tomada por 
unanimidade: Foi aprovada a emissão de 1.000.000 de novas ações ordi-
nárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo iguais às ações ordiná-
rias de emissão da Cia. atualmente existentes, pelo preço de emissão de 
R$1,00 para cada ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., 
perfazendo um valor total da emissão de R$ 1.000.000,00. O aumento de 
capital ora aprovado é integralmente subscrito e integralizado pelo acionista 
Vesuvius LBO - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior, fundo de investimento em participações no CNPJ/
ME 18.579.353/0001-53, neste ato representado por sua administradora, 
BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151/19º, Itaim 
Bibi/SP, CNPJ/ME 23.025.053/0001-62, nos termos do boletim de subscri-
ção que integra esta ata como Anexo I. Como resultado da deliberação ora 
aprovada, o capital social da Cia., atualmente de R$165.850.000,00, passa 
para R$166.850.000,00. Em consequência do referido aumento do capital 
social da Cia., o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. passa a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Art. 5º. O capital social subscrito e inte-
gralizado da Cia. é de R$ 166.850.000,00, dividido em 166.850.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Com exceção da alteração do 
caput do Art. 5º, ora aprovada, todos os demais Artigos do Estatuto Social 
da Cia. permanecem inalterados, e são neste ato ratificados pelo acionista 
da Cia., sendo que o texto consolidado do Estatuto Social da Cia. será ar-
quivado na sede da Cia., assim como nos registros competentes. O acionis-
ta também autoriza expressamente a administração da Cia. a tomar todas 
as medidas necessárias para a implementação do aumento de capital ora 
aprovado, incluindo, sem limitação, aquelas relacionadas à anotação das 
novas ações ora emitidas nos livros e registros aplicáveis. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, 
que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. RJ, 12/05/20. Mesa: 
Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. 
Acionista presente: Vesuvius LBO - Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia Investimento no Exterior, neste ato representado por 
BRL Trust Investimentos Ltda. RJ, 12/05/20. Jucerja em 22/05/20 sob o nº 
3876121. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COSME VELHO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 18.311.361/0001-14 - NIRE 33.3.0030826-1

Ata de AGE em 26/02/20. Data, Horário e Local: No dia 26/02/20, às 12h, 
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25, sl. 1804, Centro/
RJ. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade 
do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de 
Presença de Acionistas da Cia.. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Fei-
tosa. Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. Ordem do dia: Deliberar acerca
da proposta de aumento do capital social da Cia.. Deliberação tomada por 
unanimidade: Foi aprovada a emissão de 110.000.000 de novas ações or-
dinárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo iguais às ações ordiná-
rias de emissão da Cia. atualmente existentes, pelo preço de emissão de 
R$1,00 para cada ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., 
perfazendo um valor total da emissão de R$110.000.000,00. O aumento de 
capital ora aprovado é integralmente subscrito e integralizado pelo acionista 
Vesuvius LBO - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior, fundo de investimento em participações no CNPJ/
ME 18.579.353/0001-53, neste ato representado por sua administradora, 
BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151/19º, Itaim 
Bibi/SP, CNPJ/ME 23.025.053/0001-62, nos termos do boletim de subscri-
ção que integra esta ata como Anexo I. Como resultado da deliberação ora 
aprovada, o capital social da Cia., atualmente de R$55.850.000,00, passa 
para R$165.850.000,00. Em consequência do referido aumento do capital 
social da Cia., o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. passa a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Art. 5º. O capital social subscrito e inte-
gralizado da Cia. é de R$165.850.000,00, dividido em 165.850.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Com exceção da alteração do 
caput do Art. 5º, ora aprovada, todos os demais Artigos do Estatuto Social 
da Cia. permanecem inalterados, e são neste ato ratificados pelo acionista 
da Cia., sendo que o texto consolidado do Estatuto Social da Cia. será ar-
quivado na sede da Cia., assim como nos registros competentes. O acionis-
ta também autoriza expressamente a administração da Cia. a tomar todas 
as medidas necessárias para a implementação do aumento de capital ora 
aprovado, incluindo, sem limitação, aquelas relacionadas à anotação das 
novas ações ora emitidas nos livros e registros aplicáveis. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, 
que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. RJ, 26/02/20. Mesa: 
Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. 
Acionista presente: Vesuvius LBO - Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia Investimento no Exterior, neste ato representado por 
BRL Trust Investimentos Ltda. RJ, 26/02/20. Jucerja em 22/05/20 sob o nº 
3876140. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Questionada a política econômica, 
tira-se da manga uma operação

A ida da Polícia Federal à residência oficial e à antiga 
casa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
foi, admitamos, um belo lance dos Bolsonaro na estra-
tégia de confronto permanente. Não é novo: a Operação 
Lava Jato sempre utilizou do expediente, mais ainda 
quando a política econômica fundamentalista era ques-
tionada.

Bolsonaro marca três pontos:
1 – Passa a mensagem de que estava “certo” ao trocar 

o comando da PF, que fica com a imagem de que estava 
represando operações, e desgasta o ex-ministro Sergio 
Moro, usando as mesmas armas que o ex-juiz se acos-
tumou a usar em Curitiba;

2 – A “indiscrição” da deputada Carla Zambelli leva o 
público bolsonarista ao delírio e toca terror nos inimigos, 
mostrando “quem está no comando”;

3 – Isola Witzel, um de seus principais críticos, porque 
ninguém vai defender um acusado de corrupção – ainda 
mais com provas que parecem “robustas”; especialmente 
a esquerda, que não tolera o governador que “dá tiro na 
cabecinha”.

Mas Bolsonaro não escapa do contra-ataque:
1 – Do outro lado do balcão, deixa claro para não 

terem ilusões: quem se encolher, está liquidado.
Witzel reagiu, dizendo que Flávio Bolsonaro deveria es-
tar preso. Muitos poderiam esperar que João Dória Jr. 
fizesse uma declaração genérica sobre o perigo de usar 
aparatos do Estado contra inimigos políticos, mas o gov-
ernador paulista foi enfático e mostrou que não vai espe-
rar calado ser o próximo alvo;

2 – De certa forma, reforça o discurso de Moro de que 
o presidente queria controle da PF – e não só para prote-
ger os seus, mas para atacar adversários;

3 – O ministro do Supremo Luís Roberto Barroso, 
agora presidente do TSE, disse que pautará o julgamento 
da cassação da chapa Bolsonaro–Mourão, lance que ten-
siona e abre uma frente de saída da crise.

A operação desta terça-feira joga para escanteio ques-
tionamentos que vinham se avolumando em cima das 
declarações de Paulo Guedes na reunião de 22 de abril, 
tornadas públicas sexta-feira passada. O ministro reforça 
seu desprezo pelo Estado e pelas pequenas empresas e 
a ideia de que aproveita a crise para passar uma política 
econômica falida. Deste ponto de vista, foi uma ação 
conveniente. Como diz Eduardo Moreira, não existe Bol-
sonaro sem Guedes, nem vice-versa.

Impostos em dia
Impostos adiados, problemas aumentados. Esta é a 

visão de sócios de clínicas e consultórios médicos, prin-
cipal motivo para 90% decidirem não optar pelo benefí-
cio dado pelo governo. A maioria também não reduziu 
os encargos trabalhistas. Apenas 17% dos consultórios 
e clínicas adotaram alguma redução da carga horária ou 
encerramento do contrato de trabalho. A decisão está 
relacionada à expectativa de que o movimento retorne ao 
normal gradativamente e à dificuldade de realizar novas 
contratações. Os dados são da pesquisa realizada pela 
DOC Concierge, empresa de serviços financeiros para 
médicos, que abrangeu mais 200 clínicas e consultórios 
de todo o país.

Caso em casa
Está marcado para esta quarta-feira, no STJ, o julga-

mento da federalização da investigação do Caso Mari-
elle. Pelos acontecimentos desta terça, é compreensível 
o interesse da Família Bolsonaro.

Rápidas
Nesta quinta, às 16h, será transmitida uma live com 

tema “Saúde e gestão de pessoas pós-pandemia”, no 
Youtube e no Facebook da ABRH Brasil. Participarão 
Paulo Sardinha, presidente da ABRH Brasil, e Gilberto 
Ururhay, criador da Med-Rio Check Up, tendo como me-
diador José Carlos Tedesco, diretor da EuroCom *** O 
LIV – Laboratório Inteligência de Vida, do grupo Eleva 
Educação, realizará nestas quinta e sexta, das 14h às 18h, 
o Congresso LIV Virtual, versão online do Congresso So-
cioemocional LIV, que acontece anualmente. Destaque 
para o sociólogo italiano Domenico De Masi. Para par-
ticipar: eventials.com/inteligenciadevida/events/con-
gresso-liv-virtual *** A Aasp realiza nesta quarta-feira 
dois webinar gratuitos: às 14h, sobre o tema “Direito do 
Consumidor: danos no confinamento” (inscrições: mla.
bs/87c19c2f); e às 17h, “Os efeitos da pandemia nas re-
cuperações judiciais” (mla.bs/2d6bf011) *** O Fonajem 
(Fórum Nacional de Juízes de Competência Empresar-
ial) realizará nesta sexta seu 1º Congresso Virtual para 
debater temas atuais da área de falências e recuperações 
judiciais, a partir das 14h em youtube.com/InstitutoRe-
cuperaBrasil

Senado chama Weintraub para se explicar
Ministro quer 
membros do STF 
presos e odeia 
povo indígena  
e Brasília

Para dar explicações so-
bre declarações que fez em 
22 de abril, durante reu-
nião com o presidente da 
República e outros minis-
tros, Abraham Weintraub 
ministro da Educação, foi 
convocado pelo Plenário do 
Senado, em sessão remota 
realizada nesta segunda-fei-
ra. No vídeo dessa reunião, 
Weintraub disse que os mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) deveriam ser 
presos e que, também, odeia 
o povo indígena e Brasília, 
esta por concentrar muita 
corrupção.

Por sua vez, o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes 
deu prazo de cinco dias para 
que o ministro da Educação 
seja ouvido pela Polícia Fe-
deral (PF). Pela decisão, o 
ministro deverá prestar es-
clarecimentos sobre o que 
falou durante reunião minis-
terial.

“Eu, por mim, botava es-
ses vagabundos todos na ca-
deia. Começando no STF. E 
é isso que me choca. Era só 
isso, presidente, eu realmen-
te acho que toda essa discus-
são de ‘vamos fazer isso’, 
‘vamos fazer aquilo’, ouvi 
muitos ministros que vi... 
Chegaram, foram embora. 
Eu percebo que tem muita 
gente com agenda própria”, 

declarou Weintraub. Em ou-
tro trecho, critica o PCdoB 
e os povos originários bra-
sileiros. “Ele tá querendo 
transformar a gente numa 
colônia. Esse país não é... 
Odeio o termo povos indíge-
nas.”

Sobre o trecho do vídeo, 
Celso de Mello determinou 
que todos os ministros se-
jam oficiados para que, caso 
queiram, adotem as medi-
das cabíveis. “Constatei, 
casualmente, a ocorrência 
de aparente prática crimino-
sa, que teria sido cometida 
pelo ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, que, no 
curso da reunião ministerial 
realizada em 22/04/2020, no 
Palácio do Planalto, assim se 
pronunciou em relação aos 
Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal.”

Os requerimentos foram 
apresentados pela senadora 
Rose de Freitas (Podemos-
ES) e pelo senador Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP). 
Ainda não foi marcada a 
data para a audiência. Se-
gundo a Agência Senado, 
para Rose de Freitas, é inad-
missível pensar em política 
ouvindo as palavras que 
foram proferidas por Wein-
traub. Ela disse que, no 
início do vídeo da reunião 
ministerial, achou que esta-
va assistindo a um filme de 
terror, mas que teve certeza 
do que estava vendo ao che-
gar ao trecho do ministro da 
Educação. Para a senado-
ra, o silêncio do Congresso 
“envergonha e não cola-
bora com o país”. “Apenas 
quero respeito aos poderes 
constituídos, à população, 
ao Congresso Nacional, ao 
Senado. Não iremos a lugar 
algum se nos omitirmos”,  

disse a senadora ao defen-
der o requerimento.

Mulher e Meio Ambiente

Rose de Freitas havia 
apresentado outros requeri-
mentos para a convocação 
dos ministros do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, e da 
Mulher e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves. No 
vídeo da reunião ministerial, 
Salles fala em “passar uma 
boiada” durante a pandemia, 
com referência a mudanças 
na legislação ambiental. Já 
Damares defendeu a prisão 
de governadores e prefeitos.

O líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), pediu 
responsabilidade e serenida-
de na apreciação dos reque-
rimentos.Ele destacou que 
a reunião era restrita e tinha 
o objetivo de cobrar mais 
engajamento e solidarieda-
de por parte dos ministros. 
Bezerra ainda pediu para a 
votação ficar restrita ao re-
querimento para o ministro 
da Educação, ao reconhecer 
que as falas de Weintraub 
“cruzaram a linha do respei-
to”. O ministro tem que ter 
o direito de se pronunciar e 
se defender. “Ele deve, sim, 
explicações ao Congresso 
Nacional”, registrou o líder 
do governo.

Os senadores Simone Te-
bet (MDB-MS) e Eduardo 
Braga (MDB-AM) apoiaram 
o acordo. Simone lembrou 
que o Senado tem também 
a missão de fiscalizar. Ela 
declarou ter orgulho da se-
nadora Rose de Freitas e 
afirmou que o requerimento 
da colega é uma defesa da 
educação e das instituições 
democráticas.

Eduardo Braga afirmou 
que é preciso colocar um 
freio e um limite nas mani-
festações antidemocráticas. 
Para ele, a convocação de 
ministros é um recado para 
o governo de que existem 
limites previstos na Consti-
tuição. “Não é possível que 
a democracia esteja sendo 
desrespeitada e o povo bra-
sileiro achincalhado por 
aqueles que estão no po-
der”,  protestou. Devido ao 
acordo, o senador Weverton 
(PDT-MA), que presidia a 
sessão, colocou em votação 
apenas o requerimento para 
a convocação de Abraham 
Weintraub.

Carta

Logo após a aprovação 
da convocação de Wein-
traub, Fernando Bezerra
Coelho leu uma carta do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, em que ele 
nega interferência na Polícia 
Federal e diz esperar o ar-
quivamento do inquérito no 
Supremo Tribunal Federal. 
Na carta, o presidente reafir-
ma seu compromisso com a 
democracia e diz que são le-
vianas todas as acusações de 
que ele interfere na Polícia 
Federal.

“Os depoimentos de inú-
meros delegados federais 
ouvidos confirmam que 
nunca solicitei informações 
a qualquer um deles. Espe-
ro responsabilidade e sere-
nidade no trato do assunto, 
disse. Mesmo reafirmando 
seu compromisso com a de-
mocracia não faz referência 
às declarações antidemo-
cráticas feitas por alguns 
de seus ministros durante a 
reunião,.

Diesel e gasolina estão mais 
caros a partir desta quarta-feira

A Petrobras elevará os 
preços do litro do diesel em 
7% e da gasolina em 5%. Os 
novos valores valem a partir 
desta quarta-feira (27). Ape-
sar dos aumentos, no acumu-
lado do ano, a gasolina acu-
mula redução de 30,9% e o 
diesel, redução de 35,4%. As 
informações são da assesso-
ria da empresa.

Com o aumento de 7%, 
ou R$ 0,10 por litro, o preço 
médio do diesel da Petrobras 
para as distribuidoras passa-
rá a R$ 1,51 por litro. O au-
mento de 5% da gasolina re-
presentará R$ 0,06 por litro, 
representando preço médio 
de R$ 1,32 por litro às dis-
tribuidoras.

Segundo levantamento se-
manal da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), entre os 
dias 10 e 16 de maio, o preço 
médio da gasolina comum no 
país foi de R$ 3,808. O diesel 
S-500, foi de R$ 3,055. O eta-
nol, de R$ 2,548. E o gás de 
cozinha, de R$ 69,50, para o 
botijão de 13 kg.

Os preços são referentes 
ao valor vendido para as 
distribuidoras a partir das 
refinarias. O valor final ao 
motorista dependerá do mer-
cado, já que cada posto tem 
sua própria política de pre-
ços, sobre os quais incidem 
impostos, custos operacio-
nais e de mão de obra.

“Nossa política de preços 
para a gasolina e o diesel 
vendidos às distribuidoras 
tem como base o preço de 
paridade de importação, for-
mado pelas cotações interna-
cionais destes produtos mais 
os custos que importadores 
teriam, como transporte e 
taxas portuárias, por exem-
plo. A paridade é necessária 
porque o mercado brasileiro 
de combustíveis é aberto à 
livre concorrência, dando às 
distribuidoras a alternativa 
de importar os produtos”, 
explica, em nota, a estatal.

Segundo a companhia, a 
gasolina e o diesel vendidos 
às distribuidoras são diferen-
tes dos produtos no posto de 
combustíveis.

Vírus em trabalhador 
de frigoríficos

Casos de contaminação por 
coronavírus já somam 2.079 
trabalhadores de 21 frigorífi-
cos distribuídos por 16 muni-
cípios do Rio Grande do Sul. 
Segundo o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) o número 
equivale a 32,1% dos 6.470 ca-
sos contabilizados pela Secre-
taria da Saúde do Estado até a 
tarde desta segunda-feira.

O número total de traba-
lhadores nas 21 unidades é 
de 24.488, incluindo os que 
testaram positivo. Esse mon-
tante, por sua vez, equivale a 
quase 40% da mão de obra 
do setor no Rio Grande do 
Sul, que emprega cerca de 65 
mil pessoas. Juntamente com 
o Oeste de Santa Catarina, 
o Estado concentra o maior 
número de casos de covid-19 
em frigoríficos no Brasil.

Leitos da rede privada 
na saúde pública  

O Senado aprovou nesta 

terça-feira Projeto de Lei que 
dá respaldo jurídico para o 
poder público requisitar lei-
tos da rede privada de saúde 
para tratamento de doentes 
contaminados por covid-19. 
A ideia é aproveitar leitos de 
hospitais privados que este-
jam reservados ao tratamento 
do novo coronavírus, porém 
ociosos. A matéria segue para 
análise da Câmara dos De-
putados. O projeto teve au-
toria de vários senadores do 
PT, com co-autoria também 
da senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN), e foi relatado por 
Humberto Costa (PT).

De acordo com o projeto, 
o poder público local (pre-
feitura ou governo estadual) 
requisitaria o leito de deter-
minado hospital privado, 
considerando as condições 
de ociosidade, e negociaria 
com esse hospital como se-
ria feita a requisição. O texto 
prevê ainda que o governo 
poderá pagar pelo leito e 
fará a administração deste 
enquanto o paciente do SUS 
estiver utilizando. 
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A economia do motoboy 
(‘motoboy economics’)

Quem diria? Quem antes foi o inimigo número 1 da 
classe média motorizada nas ruas de São Paulo e outras 
cidades brasileiras, acabaria se tornando motor da econo-
mia do país? Quantos espelhos laterais dos veículos cir-
culando precisaram ser quebrados para se chegar ao re-
conhecimento? Quantos xingamentos no trânsito, fazendo 
parecer, às vezes, uma daquelas reuniões ministeriais? 
Quantas sacolinhas plásticas (EPI possível) nos pés para 
mantê-los secos nos dias de chuva?

O Ministério da saúde adverte...
– ...na pesquisa Viva, Inquérito 2017, que “a cada dez 

atendimentos por acidente de transporte realizados em 
hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS), oito são mo-
tociclistas”. Ainda pela pesquisa, homens representaram 
67,1% dos atendimentos, principalmente os situados na 
faixa etária de 20 a 39 anos.

– Em 2018, os acidentes de trânsito causaram 183,4 
mil internações que custaram R$ 265 milhões ao SUS, 
enquanto em 2017, o número de internações foi 181,2 mil, 
ao custo de R$ 259 milhões. Mais de 50% das internações 
envolveram a presença de motociclistas.

– No Brasil, o número de motoboys está estimado em 1,2 
milhão. Somente no Estado de São Paulo, estima-se que há 
um número superior a 500 mil. A profissão é regulamenta-
da desde 2009 (Lei 12.009), assim como a de motofretis-
ta, e foram estabelecidas medidas protetivas. Além disso, 
a Resolução Contran 356 reiterou e expandiu algumas das 
medidas dispostas na Lei 12.009/2009 (idade mínima de 21 
anos, habilitação de dois anos na categoria, aprovação em 
curso específico no Contran, uso de capacete com elemen-
tos retrorrefletivos, proteção para pernas e motor e apara-
dor de linha de pipa com material cortante). Tudo com o 
propósito de dar mais segurança a esses profissionais. Por 
que então não dá? Por que não é a linha chilena de pipa que 
torna o trabalho destas pessoas precário. Apesar de tudo, 
as internações derivadas de acidentes com motos custaram 
ao SUS R$ 96 milhões. (2016, 2017 e 2018, somados). A 
precarização do trabalho é um dos sais da fórmula

– Sem a precarização, não há a substância.

A tal da precarização...
Dados do Dieese apontam que a probabilidade de um 

trabalhador terceirizado (como trabalha a maior parte dos 
mototaxistas e motofretistas) sofrer acidente é 5,5 vezes 
maior do que a de um trabalhador registrado. Segundo o 
Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, 
de 2012 a 2018, o Brasil registrou 4,5 milhões de acidentes 
de trabalho, derivando daí 16.455 óbitos, o desembolso da 
Previdência de R$ 79 bilhões, com Benefícios Acidentá-
rios, e a perda de 351 milhões de dias de trabalho. Muito 
mais do que as perdas com o isolamento social, pretendido 
por alguns governos estaduais e municipais, para evitar o 
colapso da rede de saúde durante a pandemia da Covid-19.

Quem se importa com estas perdas, porém?

Ele conseguiu!
Finalmente, o banqueiro/posto Ipiranga/economista 

já pode ir ao aeroporto em paz. Acabou a balbúrdia que 
as empregadas domésticas faziam lá. O Banco Central 
divulgou os gastos dos brasileiros no exterior. Em abril 
deste ano, as despesas de brasileiros no exterior foram 
de US$ 203 milhões. Comparando com o que foi gasto 
por brasileiros no exterior (US$ 1,493 bilhão) em 2019, 
observa-se uma redução de 86,4%.

Perguntada se o câmbio, com a moeda brasileira de-
preciada, alteraria os seus planos de ir Disneylândia no-
vamente em 2020, Greyce Kelly respondeu que não está 
mais interessada na Disney. “Até por que, o homem lá, 
por injunções marginais, não ia nos deixar entrar mesmo.”

Três citações
“Oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá . .. 

tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é pas-
sar as reformas infralegais de desregulamentação, simpli-
ficação. Grande parte dessa matéria ela se dá em portarias 
e normas dos ministérios, inclusive o de Meio Ambiente. 
Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no as-
pecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e 
ir passando a boiada e mudando todo o regramento e sim-
plificando normas” (ministro Ricardo de Aquino Salles)

“Imagina o que não dizem fora das câmeras” (pirralha 
Greta Thunberg)

“Triste do homem que faz de sua boca um cu” (poeta 
paraibano Jessier Quirino)

#Fique em casa
Na paz.
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Serviços profissionais a  
uma distância de três cliques
Portal une todas 
as profissões e 
clientes de forma 
rápida e segura

Prestação ou aquisição 
de serviços de forma rápi-
da, eficaz e segura, prio-
rizando sempre a boa re-
lação entre profissionais e 
clientes. Esta é a proposta 
do Portal Resolve (portal-
resolve.com.br), uma fer-
ramenta que assegura aos 
profissionais e clientes um 
ambiente simples e segu-
ro para se comunicarem, 
respeitando a privacidade 
dos clientes, garantindo o 
pagamento dos honorários 
do profissional e uma pres-
tação de serviços eficaz.

“O Portal Resolve vem 
trazer exatamente isso, a 
possibilidade de um aten-
dimento seguro, em qual-
quer lugar, a qualquer 
hora e onde o profissional 
poderá exercer o seu ofício 
de forma digna e segura, 
além do cliente que poderá 
encontrar um profissional 
capacitado a qualquer mo-
mento de maneira rápida e 
eficaz”, explica o advogado 
Anderson Fajardo, um dos 
empreendedores.

“Para se ter uma ideia, 
um atendimento pode ser 
aberto em até três cliques, 
escolhendo à área de atua-
ção profissional, escolhen-
do o profissional (através 
de um perfil fácil, ranking 
de avaliação de antigos 
clientes e preço do seu 
atendimento por minuto) 
e abertura de atendimento 
ao vivo”, afirma, nesta en-
trevista ao Monitor Mer-
cantil:

Como surgiu a ideia do 
Portal Resolve?

Existem três luxos hoje no 
mundo, coisas que são tidas 
como escassas: o tempo; a 
privacidade; e a comunica-
ção efetiva. Como profis-
sionais, utilizando essas pre-
missas, tínhamos que criar 
uma ferramenta que pudesse 
garantir um atendimento efi-
caz, com garantia da privaci-
dade, sem descartar a pesso-
alidade do atendimento.

O Portal Resolve surgiu 
como conclusão natural, 
criando um local seguro 
(com segurança de dados e 
garantindo a privacidade), 
valorizando o tempo (aten-
dimento a qualquer hora e 
em qualquer lugar) e asse-
verando uma comunicação 
pessoal, não através de utili-
zação de novas tecnologias 
como inteligência artificial 
ou algum mecanismo seme-
lhante. A proliferação de tu-
toriais online de qualidade e 
origem muitas vezes duvi-
dosa, a nosso ver, compli-
cava ainda mais quem dese-
java resolver um problema 
mais imediato.

Existe a necessidade de 
uma reavaliação da efici-
ência energética não só em 
relação a insumos, mas tam-
bém o emprego mais eficien-
te de nossa energia, dessa 
forma, uma ferramenta que 
economiza tempo, mas que 

garante a privacidade e o 
atendimento profícuo, se 
mostra como uma evolução 
natural.

Quais são as principais 
funcionalidades?

As principais funcionali-
dades do Portal Resolve são 
ferramentas que garantem 
a prestação ou aquisição de 
serviços de forma rápida, 
eficaz e segura, priorizando 
sempre a boa relação entre 
profissionais e clientes. Por 
exemplo, um médico ou um 
psicólogo, através do Por-
tal Resolve, terão a garantia 
que o seu atendimento será 
feito em ambiente privado 
e os seus pacientes recebe-
rão um atendimento na hora 
e local que precisarem, com 
um simples celular ou tablet, 
sem a preocupação com o 
ambiente comercial, consi-
derando que tanto o paga-
mento quanto o recebimento 
serão feitos em ambiente se-
guros e simplificados, pre-
servando sempre a boa rela-
ção entre as partes.

Quem são os idealizado-
res do Portal Resolve?

Os idealizadores são dois 
profissionais, eu e um mé-
dico, que procuraram no 
mercado uma ferramenta 
que pudesse assegurar um 
atendimento de qualidade, 
respeitando a privacidade 
de seus clientes, garantindo 
o pagamento de seus hono-
rários e que essa prestação 
pudesse ser feita de forma 
eficaz, não necessitando da 
criação de uma grande estru-
tura para garantir a execução 
digna do ofício. Dessa for-
ma, com o inconformismo 
em lograr êxito de encontrar 
a respectiva solução, estru-
turou-se uma ferramenta 
que pudesse assegurar aos 
profissionais e clientes um 
ambiente simples e seguro 
para se comunicarem, sem 
detrimento de um ambien-
te profissional controlado e 
profícuo.

Na última década, vimos 
grandes transformações 
no atendimento ao clien-
te. De que forma o Portal 
Resolve está alinhado com 
essa perspectiva e porque 
muitos usuários o colocam 
como uma forma de aten-
dimento revolucionário?

Na realidade, o Por-
tal Resolve é originário de 
uma percepção que tivemos 
através do ofício de nos-
sas profissões, onde sempre 
identificamos que a forma 
de prestarmos os nossos ser-
viços eram engessados e nos 
sentíamos presos a dogmas 
que entendemos serem ul-
trapassados, ensejando algo 
mais fluido e independente, 
onde o único fator realmente 
importante seria a nossa ca-
pacidade técnica e não a es-
trutura que estávamos inseri-
dos; priorizando também um 
atendimento mais humani-
zado e personalizado, man-
tendo uma comunicação, 
mesmo que digital, mas con-
tínua para atender ao cliente. 
Promovemos a empatia in-
terpessoal cliente–profissio-
nal, evitando burocracias ao 
máximo e focando na quali-
dade e praticidade do atendi-
mento.

Para se ter uma ideia, 
um atendimento pode ser 
aberto em até três cliques, 
escolhendo à área de atua-
ção profissional, escolhen-
do o profissional (através 
de um perfil fácil, ranking 
de avaliação de antigos 
clientes e preço do seu 
atendimento por minuto) 
e abertura de atendimen-
to ao vivo. É feito para ser 
muito fácil, intuitivo, sem 
detrimento da segurança e 
privacidade. Dessa forma 
quebramos completamente 
o modelo antigo de se pres-
tar o serviço, onde o cliente 
deveria buscar catálogos 
muitas vezes desatualiza-
dos, procurar profissio-
nais, agendar atendimen-
tos e depois de quebrar 
inúmeras barreiras (achar 
o profissional em catálo-
gos, tentar contato com ele, 
tentar agendar com ele e 
ainda esperar esse tempo, 
sem falar do profissional 
estranho dentro da segu-
rança do seu lar) e só de-
pois disso tudo, finalmente 
ser atendido e sem saber se 
irá ou não gostar. Cansati-
vo,  não é?

A quantidade de energia 
economizada demonstra-se 
abissal! O Portal Resolve 
vem trazer exatamente isso, 
a possibilidade de um aten-
dimento seguro, em qual-
quer lugar, a qualquer hora 
e onde o profissional poderá 
exercer o seu ofício de for-
ma digna e segura, além do 
cliente que poderá encontrar 
um profissional capacitado 
a qualquer momento de ma-
neira rápida e eficaz.

A pandemia do corona-
vírus veio para mudar a 
forma de prestação de ser-
viços?

Sem dúvida, a pandemia 
demonstrou que além de não 
estarmos preparados para 
grandes crises epidêmicas na 
área da saúde, também nos 
mostrou que não estamos pre-
parados para nos relacionar 
de forma segura e eficiente 
profissionalmente, principal-
mente em ambiente online. O 
Portal Resolve se coloca exa-
tamente neste ponto, criando 
uma alternativa segura (com 
base de dados criptografados, 
plataforma estável e intuiti-
va, além de políticas de segu-
rança e governança rígidas e 
levadas a sério) para atendi-
mento a qualquer hora e em 
qualquer lugar.

O profissional e o cliente 
não precisam mais de uma 
estrutura inflada para aten-
der ou ser atendido, bastan-
do apenas um celular ou um 
tablet para prestar ou ad-
quirir um serviço de forma 
rápida e segura, a qualquer 
momento e em qualquer lu-
gar. Nesse momento de iso-
lamento social, onde natural-
mente as coisas dão defeitos 
ou imprevistos acontecem, 
as pessoas precisam de um 
ambiente para resolver os 
problemas.

Por que vocês falam tan-
to em segurança?

Entendemos que alguns 
exemplos devem ser segui-
dos e nós, que temos ampla 
experiência na área médica, 
sabemos o quanto os dados 
pessoais devem ser preser-

vados para manutenção da 
privacidade dos usuários 
(tanto clientes, quanto pro-
fissionais) e levamos isso 
muito a sério.

Toda a nossa base de da-
dos é construída em cima de 
um dos maiores e mais segu-
ros servidores do mundo, a 
gigante da tecnologia Goo-
gle, que mantém os dados 
em servidores seguros e con-
trolados, onde nem mesmo 
os administradores do Portal 
Resolve têm acesso aos da-
dos dos atendimentos.

Outro ponto que nos preo-
cupou muito foram os dados 
bancários, tanto dos clientes 
que pagavam, quanto dos 
profissionais que recebiam. 
Dessa forma, seguindo as 
mesmas diretrizes dos da-
dos dos atendimentos acima 
citados, também fizemos 
uma parceria com uma gi-
gante, dessa vez no âmbito 
bancário, que coleta todos 
os dados bancários e faz os 
recebimentos e pagamentos 
de forma automatizada, não 
passando esses dados pelo 
banco de dados do Portal 
Resolve.

Esses são apenas exem-
plos das medidas de segu-
rança que tomamos em nos-
sa empresa, além de rígidas 
políticas de governança e 
compliance, para garantir 
um ambiente de negócio se-
guro e sustentável.

Além de garantir a se-
gurança do atendimento, 
uma plataforma onde o 
cliente poderá encontrar 
um profissional a qualquer 
momento, como ocorre a 
monetização destes atendi-
mentos?

Essa é uma das coisas 
que mais nos preocupáva-
mos. A certeza do cliente 
que irá receber o serviço, 
após efetuar o pagamento, 
e o profissional ter a mes-
ma certeza que irá rece-
ber pelo serviço prestado. 
Quando um profissional se 
cadastra em nossa platafor-
ma, ele fornece dados que 
comprovem a sua aptidão 
profissional e os próprios 
usuários podem avaliá-lo 
com elogios ou criticas, vi-
síveis a todos os próximos 
clientes. Ao mesmo tempo, 
todos os clientes, ao finali-
zarem o atendimento, são 
também avaliados pelos 
profissionais.

Uma outra questão im-
portante quanto a mone-
tização é a segurança do 
pagamento e recebimento. 
O pagamento pelo cliente 
é feito através de cartão de 
crédito em ambiente seguro 
e com sistemas antifraude. 
Em relação ao profissional, 
ele poderá receber no ban-
co que desejar, conforme 
informado em seu cadastro. 
Dessa forma, tanto o cliente 
quanto o profissional esco-
lhem por onde pagar quanto 
por onde receber pelos ser-
viços prestados.

No Portal Resolve, todos 
os processos são automati-
zados, sem deixar de lado o 
atendimento humanizado. 
Trazendo segurança e pra-
ticidade, garantindo a mo-
netização e a segurança dos 
dados das duas pontas do 
atendimento. Resolvemos o 
problema, não é?
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Vazio relatório faz  
ação da CCR subir 10%

No início do pregão desta terça-feira, foram armadas 
duas pegadinhas para os  investidores incautos. Houve 
forte procura das ações da CCR que chegaram a valorizar 
mais de 10%, quase atingindo os R$ 16, e alta de mais de 
7% nas da Ecorodovias que por pouco não ultrapassaram 
os R$ 14. E mais uma vez se repetiu a velha história da 
falsa alta foi apenas baseada em relatório que não tinha 
nenhuma novidade que pudesse empolgar até os acionistas 
da empresa. Os analistas do Itaú BBA elevaram a reco-
mendação dos papéis das duas companhias para desem-
penho acima da média do mercado. O pitoresco é que no 
documento  encaminhado a clientes, ressaltam que a revi-
são leva em conta os efeitos da pandemia do coronavírus, 
novos projetos e operações de reequilíbrio contratuais. Na 
avaliação dos especialistas, ambas as empresas possuem 
uma taxa interna de retorno implícita nos valores de mer-
cado são atraentes, em especial em um ambiente de queda 
da taxa de juros. E concluem, também é positiva a opção 
vinda de novos projetos e reequilíbrios contratuais, apesar 
do momento de resultados negativos esperados para am-
bas. Depois de uma melhor interpretação, a alta da CCR 
foi reduzida para 2,94%, e a da Ecorodovias para 1,16%.

Hypera pode ser multada em R$ 200 mi
Por causa da investigação federal na Operação Tira 

Teima, os analistas do Morgan Stanley acham que a Hy-
pera poderá ser multada em R$ 200 milhões. O engraçado 
é que acham que isso será positivo para a empresa, pois 
abrirá espaço para os investidores estrangeiros voltarem 
à história, A Hypera informou em fato relevante que João 
Alves de Queiroz Filho concordou em pagar R$ 110,6 mil-
hões, em quatro parcelas anuais iguais, como indenização 
à companhia referentes a pagamentos indevidos realiza-
dos na época em que era um dos administradores.

Governo brasileiro vai ajudar a Latam?
O fato de o Grupo Latam Airlines e suas afiliadas no 

Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos terem 
recorrido ao Capítulo 11 da lei de falências norte-ameri-
cana, que permite prazo para que as companhias se reor-
ganizem financeiramente, pode movimentar o setor aéreo 
brasileiro. Como Brasil, Argentina e Paraguai não estão 
incluídos no processo, a companhia conversa com autori-
dades brasileiras visando uma saída para a atual situação. 
Por enquanto não foi revelado o teor das conversas. No to-
tal, as operações domésticas no Brasil representaram 30% 
da oferta da Latam. Mas a Gol e a Azul já deixaram claro 
que vão aceitar os recursos que forem oferecidos pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

O empréstimo para a Embraer
A Embraer negocia com bancos um pacote de cerca de 

US$ 600 milhões que incluirá apenas instrumentos de dív-
ida, sem possibilidade deos credores ficarem com partici-
pação acionária na empresa. O BNDES participará com 
cerca de 50% do empréstimo, enquanto o restante será 
financiado pelo Banco do Brasil, Santander e Bradesco. 
Apesar de ainda deter a chamada golden share na Em-
braer, a equipe econômica não quer que a Embraer volte 
às mãos do governo e organiza o empréstimo sindicaliza-
do para ajudar a fabricante de aviões após o fracasso do 
acordo com a Boeing. Os termos ainda não estão definidos 
e podem incluir um compromisso de preservar empregos e 
o prazo de pagamento de dois a três anos.

Centauro quer captar quase R$ 1 bi
A Centauro vai realizar uma oferta pública de 25 mil-

hões de ações ordinárias que poderá movimentar até R$ 
928,8 milhões, com esforços restritos e possibilidade de 
um lote adicional de mais 8,75 milhões do mesmo tipo de 
papel. O período de reserva termina em 2 de junho.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
(Cancelamento da Autorização para Funcionamento)

A ICATU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 03.282.508/0001-18: I – DECLARA sua intenção de 
alterar o seu contrato social, modificando o seu objeto social, deixando de 
atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), não 
realizando, em decorrência, operações privativas de instituição sujeita à auto-
rização do Banco Central do Brasil; II –  ESCLARECE que eventuais objeções 
à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, 
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio 
do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias 
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca 
desta, observado que a declarante pode, na forma da legislação em vigor, 
ter direito a vistas do processo respectivo: Protocolo Digital (disponível na 
página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo “Nú-
mero do Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o número do processo 
mencionado abaixo; Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licen-
ciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB; Sele-
cionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização 
do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo; BANCO CENTRAL DO 
BRASIL - Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA) - Processo nº 175964 
- RJ, 26/05/2020. Atualização Sisorf nº 135, de 8.4.2020. Sisorf 08-01-030-009

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. Em Liquidação
NIRE 33300318968. CNPJ/MF 02.117.801/0001-67

Parecer do Conselho Fiscal. Os membros do CF da Bonaire Participações 
S.A. – Em Liquidação, no desempenho de suas atribuições legais e estatutárias, 
examinaram o Relatório do Liquidante, Quadro Geral de Credores,o Balanço Patri-
monial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes) e as respectivas 
Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o Fluxo de 
Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, todos relativos ao exer-
cício findo em 31/12/2019 e, ante os esclarecimentos prestados pelo Liquidante 
da Cia, e nos exames efetuados, e, ainda, considerando o relatório sem ressalvas 
emitido pelos auditores independentes BDO RCS Auditores Independentes 
SS, por unanimidade de seus membros,concluiu que os documentos acima 
mencionados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da 
Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação e, assim, opinam favoravelmente ao 
encaminhamento de tais documentos para deliberação da AG de Acionistas. RJ, 
24/03/20. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Ju-
cerja n.00003875691 em 21/05/20. Bernardo Feijó Berwanger – Secretário Geral.

Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, às quatorze horas, na sede da Sociedade, na Rua da Candelária nº 65 
- 2º ao 14º andares - Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária da ELETROBRAS 
TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, companhia fechada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
sob o n.º 42.540.211/0001-67, controlada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, representando 99,91% do 
seu capital social, conforme assinaturas lançadas no “Livro n.º 03 de Presença de Acionistas”, folha 32. Verificada a existência 
de “quorum”, foi eleito entre os presentes, para a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 10 § 1º do Estatuto Social, o 
acionista Norman Victor Walter Hime, em substituição ao Presidente do Conselho de Administração, Luiz Augusto Pereira de 
Andrade Figueira, bem como a mim, Augusto Parente Martins dos Santos, para secretário. Constituída a mesa diretora dos 
trabalhos, o presidente declarou instalada a 44ª Assembleia Geral Ordinária, registrando a presença do representante da 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, nos termos do substabelecimento de 15 de abril de 2020, da Dra. Christine 
Reis Matos Ciríaco de Castro, OAB/AL 6174, à procuração lavrada no livro SC 307, folhas 085/089, ato 058, no 5º Ofício de 
Notas, em 14/08/2019, cuja cópia fica como parte integrante da presente ata, o Dr. Norman Victor Walter Hime, brasileiro, 
casado, advogado, portador do documento de identidade nº 55608, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob nº 344.225.527-
91, do Conselheiro Fiscal, Marcos José Lopes, e do representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - 
PWC, Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira. Em prosseguimento, o presidente comunicou que a Assembleia foi regularmente 
convocada, conforme anúncios publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Parte V) nos dias 17, 20 e 24 de abril 
de 2020, respectivamente às folhas números 37, 90 e 76, e nas edições dos dias 17, 23 e 24 de abril de 2020 do Jornal Monitor 
Mercantil, respectivamente às páginas 05, 07 e 07, anúncios esses do seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - 
ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de abril de 2020, às 14 horas, na sede da 
Empresa, na Rua da Candelária n.º 65, 10º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) 
Exame, discussão e votação do Relatório da Administração Controles Internos e das Demonstrações Financeiras, relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; 3) Fixação da remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria 
Executiva; 4) Alteração do jornal de grande circulação onde serão doravante publicados os avisos, demonstrações financeiras 
e demais relatórios da Companhia, conforme o § 3º do artigo 289 da Lei 6.404/1976. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020. Luiz 
Augusto Pereira de Andrade Figueira - Presidente do Conselho de Administração.” Feita a leitura do edital de convocação, 
passou-se à deliberação da “ordem do dia”, tendo o presidente comunicado que o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Contábeis completas com as respectivas Notas Explicativas e os pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores 
independentes, relativos ao exercício de 2019, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Parte V) no dia 
24 de abril de 2020, às páginas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72 e 73 e, no Valor Econômico, edição do dia 20 de abril de 2020, às páginas E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, 
E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 e E32, conforme o § 3º do artigo 289 da Lei 
6.404/1976. Logo após, o presidente submeteu à deliberação da Assembleia Geral os documentos relativos ao primeiro item 
da ordem do dia, Exame, discussão e votação do Relatório da Administração Controles Internos e das Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, propondo a dispensa da leitura dos mesmos, 
pelo fato de serem do conhecimento dos presentes. Aprovada a proposta, a Assembleia Geral decidiu, ainda, nos termos do 
artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, por dispensar a transcrição em ata dos referidos documentos que, então, foram identificados 
e autenticados para permanecerem nos arquivos da Empresa. A seguir, o representante da ELETROBRAS, acionista 
controlador, Norman Victor Walter Hime votou pela aprovação do Relatório da Administração Controles Internos e as 
demonstrações financeiras acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos da orientação da Resolução da Diretoria Executiva da 
Eletrobras – RES 220/2020, de 27/04/2020, que cuja cópia fica anexa como parte integrante da ata. Os demais acionistas 
presentes acompanharam o voto do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Considerado 
aprovado o primeiro item, o presidente passou ao segundo item da ordem do dia, submetendo à consideração da Assembleia 
Geral a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Com a palavra, o representante 
da ELETROBRAS, acionista controlador, votou pela aprovação da proposta da Companhia, conforme orientação da Resolução 
da Diretoria Executiva da Eletrobras – RES 220/2020, de 27/04/2020. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto 
do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em sequência, o presidente passou ao terceiro item 
da ordem do dia, relativo à fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da 
Diretoria Executiva; Com a palavra, o representante da ELETROBRAS, acionista controlador, propôs e votou por manter a 
remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e Diretoria Executiva, nos mesmos valores praticados no 
exercício de 2019, sem reajuste, conforme Ofício Circular SEI nº 229/2020/ME, item 3, e Acordão 830/2019 – TCU, de 
10/04/2019, e ainda a orientação da Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras – RES 220/2020, de 27/04/2020. Os 
demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.  
Em sequência, o presidente passou ao quarto item da ordem do dia, relativo a alteração dos jornais de grande circulação, 
onde serão doravante publicados os avisos, demonstrações financeiras e demais relatórios da Companhia, conforme o § 3º do 
artigo 289 da Lei 6.404/1976. Com a palavra, o representante da ELETROBRAS, acionista controlador aprovou a alteração 
dos jornais de grande circulação, onde doravante serão publicados os avisos, demonstrações financeiras e demais relatórios da 
Companhia. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos. Desta forma, considerada a aprovação, o presidente comunicou aos acionistas que, doravante, os jornais de grande 
circulação para as próximas publicações da ELETRONUCLEAR, previstas na Lei nº 6.404/76, serão, respectivamente, o Diário 
Oficial da União – DOU e o Jornal Valor Econômico. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata em computador, após o que foi a mesma lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, 
pelo representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, e por mim Augusto Parente Martins dos Santos, 
Secretário da Assembleia, encerrando-se os trabalhos na presente data, às 14 horas e 50 minutos. Rio de Janeiro 30 de abril de 
2020. aa) Norman Victor Walter Hime – Presidente da Assembleia e representante e representante da Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. – ELETROBRAS; Marcos José Lopes Conselheiro Fiscal; e por min Augusto Parente Martins dos Santos Acionista 
e Secretário da Assembleia Declaro na qualidade de Secretário da 44ª Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras Termonuclear 
S.A – ELETRONUCLEAR, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata, lavrada em computador, que constituirá as folhas 
de números 117 (cento e dezessete) a 118 (cento e dezoito) do livro próprio.

CNPJ NO. 42.540.211/001-67
NIRE NO. 33300158006

ATA DA 44ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. 
- ELETRONUCLEAR REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

Taxa de depósitos compulsórios 
cai para 9,4% na China

A taxa média de depó-
sitos compulsórios para 
instituições financeiras 
ficou em 9,4% em 15 de 
maio, queda de 5,2 pontos 
percentuais em relação ao 
início de 2018, anunciou 
o Banco Popular da China 
(BPC, banco central) nesta 
terça-feira.

O BPC reduziu os depó-
sitos compulsórios 12 vezes 
desde 2018, liberando cerca 
de 8 trilhões de yuans (US$ 
1,12 trilhão) em fundos de 
longo prazo para apoiar a 
economia real.

Quatro cortes de depósi-
tos compulsórios em 2018 
liberaram 3,65 trilhões de 
iuanes, cinco em 2019 solta-
ram 2,7 trilhões de iuanes e 
três nos primeiros cinco me-
ses deste ano, 1,75 trilhão de 
iuanes.

Conforme a agência Xi-
nhua, os cortes levaram à 
contração do balanço ge-
ral do BPC, mas isso não 
causará aperto da oferta 
monetária e é contrário à 
redução do balanço geral 
dos bancos centrais das 
economias desenvolvidas, 

como o Federal Reserve 
dos EUA, para reduzir a 
posse dos títulos, disse o 
BPC.

A contração tem um forte 
efeito de expansão e a princi-
pal razão é que reduzir depó-
sitos compulsórios significa 
que os bancos comerciais 
terão menos capital bloquea-
do pelo banco central e mais 
dinheiro para uso livre, disse 
o BPC.

Segundo o BCP, os cor-
tes em depósitos compul-
sórios ajudaram a atender 
à demanda de liquidez do 

sistema bancário, a apoiar as 
pequenas empresas, a redu-
zir o custo do financiamen-
to social, e a promover os 
swaps de dívida por capital, 
orientados para o mercado e 
baseados em leis.

Os cortes incentivaram as 
instituições financeiras ru-
rais a atender entidades lo-
cais, apoiaram na prevenção 
e controle da epidemia, bem 
como na retomada de traba-
lho das empresas, e desem-
penharam um papel positivo 
em suportar a economia real, 
afirmou o BPC.

Mercado automotivo  
ganha mais opções de crédito

Ademilar, empresa de 
consórcio que cresceu mais 
de 26% no primeiro trimes-
tre.

A Ademilar Consórcio 
de Investimento Imobiliá-
rio acaba de anunciar sua 
entrada em um novo seg-
mento: o automotivo, com a 
marca Ademimotors. “Que-
remos aproveitar a nossa 
expertise e força de vendas 
para atuar em outros seto-
res, conquistando uma fatia 
maior do mercado de con-
sórcios”, explica Tatiana 
Schuchovsky Reichmann, 
diretora-presidente da em-
presa.

O otimismo com o inves-
timento no novo segmento 
é fruto dos resultados ob-
tidos neste primeiro tri-
mestre, quando a adminis-
tradora registrou aumento 
de 26,05% no volume de 
créditos comercializados 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado. Além 
disso, em 2019, a Ademilar 
cresceu 20,60% em compa-
ração a 2018.

Os resultados da Ade-

milar corroboram com os 
dados do setor, segundo a 
Associação Brasileira de 
Administradoras de Con-
sórcios (Abac). Entre ja-
neiro e março de 2020, o 
consórcio de imóveis mo-
vimentou R$ 12,38 bilhões 
em créditos, um crescimen-
to de 31,8% em compara-
ção ao mesmo período do 
ano passado.

A Ademilar Consórcio 
de Investimento Imobiliá-
rio foi pioneira no país ao 
trabalhar especificamente 
com o consórcio de imó-
veis. Ela está entre as dez 
maiores administradoras 
do Brasil no segmento, se-
gundo ranking do Banco 
Central. Atendimento per-
sonalizado, de acordo com 
as necessidades específicas 
de cada cliente, e assesso-
ria completa em todas as 
etapas do processo são os 
diferenciais da adminis-
tradora, que tem sede em 
Curitiba e atuação nas re-
giões Sul, Sudeste e Nor-
deste. Mais informações 
em www.ademilar.com.br.

Emissões de títulos privados  
somam R$ 3,84 bi de janeiro a abril 

França:  
US$ 8,8 bi  
para ajudar  
setor de autos

O setor automobilístico 
na França, que emprega di-
retamente 400.000 pesso-
as, registrou um colapso de 
vendas de 88,8% em abril, 
em comparação com o ano 
anterior, um abalo para este 
setor-chave da indústria.

Por conta do impacto que 
o setor atravessa, o presi-
dente da França, Emmanuel 
Macron, anunciou nesta 
terça-feira um plano “histó-
rico” de mais de 8 bilhões 
de euros (US$ 8,8 bilhões) 
para salvar a indústria auto-
mobilística francesa, que foi 
seriamente afetada pela crise 
do coronavírus.

“O Estado contribuirá 
com um pouco mais de 8 
bilhões de euros em ajudas 
para o setor”, anunciou Ma-
cron durante uma visita a 
uma fábrica de Valeo, uma 
empresa francesa que pro-
duz autopeças, informou a 
AFP.

O plano, que visa uma tran-
sição para veículos mais limpos 
e proteger a competitividade do 
setor, inclui um aumento nos 
auxílios para a compra de veí-
culos elétricos e híbridos recar-
regáveis na rede.

Também prevê um au-
mento nos subsídios, para 
que famílias mais modestas 
possam comprar um car-
ro novo, menos poluente e 
contra a demolição do carro 
antigo.

“Este é um plano de defe-
sa de nosso emprego indus-
trial, que enfrentará uma das 
crises mais severas de sua 
história”, declarou Emma-
nuel Macron. “É algo sem 
precedentes fora dos tempos 
de guerra”, declarou o presi-
dente francês.

As emissões de debên-
tures (títulos privados) in-
centivadas de infraestrutura 
atingiram R$ 3,84 bilhões 
neste ano até abril. O valor 
ficou bem abaixo dos R$ 6,4 
bilhões alcançados no mes-
mo período do ano passado, 
com redução de 40%.

Nos últimos 12 meses, 
as debêntures incentivadas 
alcançaram o volume de 
R$ 31,28 bilhões contra R$ 
20,38 bilhões desembolsa-
dos pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES).

Os dados estão na 77ª 
edição do Boletim de De-
bêntures Incentivadas, que 
a Secretaria de Política Eco-
nômica (SPE) do Ministério 
da Economia divulgou nesta 
terça-feira.

As debêntures incentiva-
das foram criadas pela Lei nº 
12.431/2011 para financiar 
projetos de infraestrutura e 
têm benefícios tributários. 
As emissões desses papéis, 
que são isentos de Impos-
to de Renda (IR), bateram 
recorde em 2019, somando 

R$ 33,78 bilhõesbateram re-
corde em 2019, somando R$ 
33,78 bilhões.

A alternativa às fontes tra-
dicionais de investimento em 
infraestrutura alcançou, no 
primeiro trimestre de 2020, 
R$ 3,14 bilhões, montante su-
perior ao desembolsado pelo 
BNDES para o setor, na casa 
de R$ 2,93 bilhões. Em abril, 
o volume de R$ 700 milhões 
foi destinado a um projeto de 
mobilidade urbana.

Segundo o Ministério da 
Economia, o prazo médio das 
emissões vem apresentando 
tendência de alta desde 2016, 
atingindo 15,9 anos no perío-
do de janeiro a abril de 2020.

No que diz respeito ao 
custo, foi registrada trajetó-
ria de redução desde 2015, 
em linha com a queda da 
curva de juros no merca-
do. No período de janeiro a 
abril de 2020, a remuneração 
média foi de IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo) + 5,5% ao 
ano, superior à remuneração 
média verificada em 2019, 
de IPCA + 4,7% ao ano.
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PIRAMIDAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ.: 32.204.893/0001-83

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as 
demonstrações financeiras do exercício de 2019. Duque de Caxias, 06 de Fevereiro de 2020. A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ATIVO

CIRCULANTE 2019 2018
Caixa e Bancos 8.358.294,71 7.141.564,29
Créditos 11.545.000,50 11.545.000,50
IRF a Compensar 116.430,91 116.430,91
INSS a Compensar 604,00 -
TOTAL DO CIRCULANTE 20.020.330,12 18.802.995,70
NÃO CIRCULANTE
Investimentos 5.876.562,00 5.876.562,00
Imobilizações 10.511.619,61 10.511.619,61
(-) Depreciação Acumulada (653.297,74) (653.297,74)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 15.734.883,87 15.734.883,87
TOTAL DO ATIVO 35.755.213,99 34.537.879,57

PASSIVO
CIRCULANTE 2019 2018
Provisão p/ IRPJ 37.085,27 -
Provisão p/ CSLL 21.284,89 19.870,71
Fornecedores 1.550,00 1.550,00
Obrigações Trabalhistas 6.601,67 -
Impostos e Contribuições 4.309,80 158,10
Honorários a Pagar 453,90 453,90
Dividendos a Pagar 3.000.000,00 2.800.000,00
Outras Obrigações 58.800,00 105.300,00
TOTAL DO CIRCULANTE 3.130.085,53 2.927.332,71
NÃO CIRCULANTE
Obrigações a Pagar 4.550.373,21 4.500.576,69
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 4.550.373,21 4.500.576,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 10.000.000,00 10.000.000,00
Reserva de Capital 1.414.567,71 1.087.520,74
Reserva de Lucros 16.660.187,54 16.022.449,43
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 28.074.755,25 27.109.970,17
TOTAL DO PASSIVO 35.755.213,99 34.537.879,57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2019 2018

Receitas Financeiras 3.253.423,83 6.668.432,52
  Rendimento de Aplicação Financeira 456.897,19 314.912,52
  Receita de Aluguel 174.800,00 75.000,00
  Outras Receitas (Dividendos) 2.621.460,00 6.278.520,00
  Descontos Obtidos 266,64 -
Despesas Administrativas (205.450,75) (73.616,15)
  C/Pessoal (50.186,80) (7.344,00)
  Gerais (113.087,53) (50.035,55)
  Impostos e Taxas (42.176,42) (16.236,60)
Despesas Financeiras (3.952,86) (888,29)
  Juros Pagos (326,06) (1,04)
  Despesas Bancárias (1.553,07) (887,25)
  Juros Caução (2.073,73) -
Lucro/Prejuízo Líquido antes do IRPJ e CSLL 3.044.020,22 6.593.928,08
Imposto de Renda e Contribuição Social (78.012,35) (52.988,56)
  IRPJ (51.009,08) (33.117,85)
  CSLL (27.003,27) (19.870,71)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2.966.007,87 6.540.939,52

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL RESERVA INC. FISCAIS RESERVA DE LUCROS TOTAL

Saldo em 31/12/2018 10.000.000,00 1.087.520,74 72,00 16.022.377,43 27.109.970,17
Vlr. 31/07/19 Transf. p/Reserva Legal - 327.046,97 - (327.046,98) (0,01)
Vlr. 31/07/19 Transf. p/Distr. Dividendos - - - (2.000.000,00) (2.000.000,00)
Ajustes de exercícios anteriores - - - (1.222,78) (1.222,78)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício - - - 2.966.007,87 2.966.007,87
Saldo em 31/12/2019 10.000.000,00 1.414.567,71 72,00 16.660.115,54 28.074.755,25

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE  
 DAS OPERAÇÕES: 2019 2018
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 2.966.007,87 6.540.939,52
Ajuste por: Deságio na Venda de Investimentos - -
Total 2.966.007,87 6.540.939,52
Aumento (Diminuição) nos Ativos (604,00) 360.144,77
Aumento (Diminuição) nos Passivos (1.748.673,45) 67.920,71
Recursos Líquidos provenientes das Atividades 
  Operacionais, Fluxo de Caixa nas atividades:
Investimentos - -
Imobilizado - -
Total - -
Aumento (Diminuição) das Disponibilidades 1.216.730,42 6.969.005,00
Disponibilidade no Início do Exercício 7.141.564,29 172.559,29
Disponibilidade no Fim do Exercício 8.358.294,71 7.141.564,29
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2019: Principais diretrizes contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas atendendo aos dispositivos da 
Lei das Sociedades por Ações, (Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 9.457, de 05/05/1997), aos princípios geralmente aceitos de contabilidade e às normas estabelecidas pela Legislação Fiscal: 1. Investimentos: Registrados pelo custo de aqui-
sição. 2. Imobilizado: Registrados pelo custo de aquisição, deduzidos das depreciações e amortizações, pelo método linear, com base nos prazos de vida útil, segundo as taxas permitidas pela legislação em vigor. 3. Capital Social: O Capital 
Social é composto de 10.000.000 ações no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Assim classificadas: a) 5.200.000 (cinco milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas e 4.800.000 (quatro milhões e oitocentas mil) ações preferenciais 
nominativas. Cumprindo o que estabelece a Lei nº 11941 de 28/05/2009, que modifica disposições da Lei 6.404/76, destacam-se os seguintes aspectos na elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras: A apresentação das 
“Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos – DOAR” foi substituída por “Demonstrações dos Fluxos de Caixa” elaborada pelo método indireto.

Henrique Osório de Albuquerque Santos - Diretor Presidente  /  Jorge Reginatto - Técnico em Contabilidade - CRC/RJ 016.617/7 CPF 045.155.447-72

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 
14 DE MAIO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do 
dia 14 de maio de 2020, na sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), na 
Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 101-parte, Leblon, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dis-
pensadas as formalidades de convocação, tendo em vista estarem presentes 
a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sérgio Francisco Monteiro de 
Carvalho Guimarães e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração da proporção de ações ordi-
nárias de emissão da Ultrapar Participações S.A. (ticker UGPA3) (“Ações Ul-
trapar”) e das units de emissão da Klabin S.A. (ticker KLBN11) (“Units Klabin, 
e, em conjunto com as Ações Ultrapar, Bens Alienados Fiduciariamente”), de 
propriedade da Companhia e alienadas fiduciariamente em favor do Debentu-
rista, representado pelo Agente Fiduciário, em garantia das obrigações decor-
rentes das Debêntures, nos termos do “Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças” celebrado entre a Emis-
sora e o Agente Fiduciário em 02 de dezembro de 2019, conforme aditado em 
17 de março de 2020 (“Contrato de Garantia”); (ii) a retificação do item “XI” 
contido na deliberação “5.2” da ata da Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 28 de novembro de 2019 (“Ata da RCA da Emissão”) que delibe-
rou, entre outras matérias, sobre a realização, pela Companhia, da sua primei-
ra emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia real, em série única (“Debêntures”), para distribuição pública, 
com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão” e “Oferta Restrita”); (iii) a 
autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos 
necessários ou convenientes à realização das deliberações acima, conforme 
retificado pela presente ata, incluindo a celebração de quaisquer documentos 
necessários, tais como a celebração de aditamento ao Contrato de Garantia 
e ao “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis Em Ações, da Espécie com Garantia Real, Em 
Série Única, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos, da Monteiro 
Aranha S.A.”, celebrado em 28 de novembro de 2019 (“Escritura de Emissão”); 
e (iv) ratificação e aprovação das demais disposições constantes na Ata da 
RCA da Emissão. 5. Deliberações: Instalada a presente reunião, após exame 
e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros presentes do 
Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata em 
forma de sumário. 5.2. Autorizar a alteração da proporção de Bens Alienados 
Fiduciariamente, por meio da desoneração de (a) 7.490.615 (sete milhões, 
quatrocentas e noventa mil e seiscentas e quinze) Ações Ultrapar (“Ações 
Ultrapar Liberadas”) da alienação fiduciária constituída nos termos do Contra-
to de Garantia, de forma que permaneçam alienadas fiduciariamente em ga-
rantia das obrigações dos Debêntures 1.510.023 (um milhão, quinhentas e dez 
mil, e vinte e três) Ações Ultrapar, que deverão representar 10% (dez por 
cento) do saldo do valor nominal unitário das Debêntures acrescido da Remu-
neração, conforme definido na Escritura de Emissão, em 14 de maio de 2020 
(“Saldo Devedor”), e (b) 3.417.915 (três milhões, quatrocentos e dezessete mil, 
novecentos e quinze) certificados de depósitos de ações da Klabin S.A. (“Units
Klabin Liberadas”) de titularidade da Companhia, alienadas fiduciariamente 
nos termos do Contrato de Garantia, de forma que permaneçam alienadas 
fiduciariamente em garantia das obrigações das Debêntures 11.994.193 (onze 
milhões, novecentas e noventa e quatro mil, cento e noventa e três) Units
Klabin, que deverão representar 137% (cento e trinta e sete por cento) do 
Saldo Devedor; 5.3. Retificar o item “XI” contido na deliberação “5.2” da Ata da 
RCA da Emissão tendo em vista a decisão de desoneração de parte das Ações 
Ultrapar Liberadas e das Units da Klabin Liberadas, fazendo constar a seguin-
te redação: XI. Garantia: Em garantia do pagamento integral de todos e 
quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo Encargos Moratórios 
(conforme definido abaixo), devidos pela Companhia, nos termos da Escritura 
de Emissão, bem como eventuais indenizações, todo e qualquer custo ou 
despesa necessária, comprovadamente e razoavelmente incorrido pelo Agen-
te Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedi-
mentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salva-
guarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e da 
Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”), será constituída alienação 
fiduciária de ações (“Alienação Fiduciária de Ações”), a ser constituída nos 
termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Ga-
rantia e Outras Avenças” (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”). A 
Alienação Fiduciária de Ações será constituída sobre: (a) ações ordinárias de 
emissão da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”), ticker UGPA3, de titulari-
dade da Companhia (“Ações Ultrapar Alienadas Fiduciariamente”), com valor 
equivalente à 10% (dez por cento) do Saldo Devedor, em qualquer data de 
verificação (conforme definido na Escritura de Emissão); e (b) Units de emissão 
da Klabin S.A. (“Klabin”), ticker KLBN11, de titularidade da Companhia, com 
valor equivalente à 137% (cento e trinta e sete por cento) do Saldo Devedor 
(“Units Klabin Alienadas Fiduciariamente”, e, quando em conjunto com as Ações 
Ultrapar Alienadas Fiduciariamente, “Bens Alienados Fiduciariamente”), incluin-
do quaisquer ações, valores mobiliários e demais direitos emitidos a partir da 
data de assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, representa-
tivos do capital social da Ultrapar e da Klabin decorrentes exclusivamente de 
desdobramentos, grupamentos ou bonificações dos Bens Alienados Fiducia-
riamente, os quais integrarão os Bens Alienados Fiduciariamente bem como 
todas as ações, valores mobiliários e demais direitos que porventura, a partir 
desta data, venham a substituir os Bens Alienados Fiduciariamente, em razão 
do cancelamento destes, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma 
de reorganização societária envolvendo os Bens Alienados Fiduciariamente, 
ou ainda quaisquer bens em que os Bens Alienados Fiduciariamente ou os 
demais bens e direitos mencionados nesta alínea sejam convertidos, inclusive 
quaisquer certificados de depósitos, valores mobiliários ou títulos de crédito 
(“Ativos Adicionais”) bem como todos os frutos, rendimentos, remuneração, 
reembolso de capital e vantagens que forem atribuídos expressamente aos 
Bens Alienados Fiduciariamente e/ou aos Ativos Adicionais, a qualquer título, 
inclusive, sem limitação, lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos 
os demais valores que de qualquer outra forma venham a ser declarados e 
ainda não tenham sido distribuídos (“Direitos Adicionais” e, quando referidos 
em conjunto com os Bens Alienados Fiduciariamente e os Ativos Adicionais, 
“Ativos Alienados Fiduciariamente”); 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia 
para praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes aos adita-
mentos ao Contrato de Garantia e à Escritura de Emissão para refletir a atua-
lização da Garantia a ser prestada no âmbito da Emissão, em qualquer hipó-
tese, sem necessidade de nova aprovação societária pela Companhia; e 
5.5. Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 
6. Encerramento: Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a 
reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, 
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Confere com 
o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
de Administração da Monteiro Aranha S.A. Sérgio Francisco Monteiro de 
Carvalho Guimarães - Presidente; Fernanda Martins Celestino - Secretária. 
Arquivado na JUCERJA em 22/05/2020 sob o nº 00003876034.

Latam entra com pedido de 
recuperação judicial nos EUA
Afiliadas da 
companhia na 
Argentina, Brasil e 
Paraguai não estão 
incluídas no processo 

O grupo Latam Airlines 
- e suas afiliadas no Chile, 
Peru, Colômbia, Equador e 
Estados Unidos -comunicou 
ao mercado que entrou com 
pedido de reorganização e 
reestruturação voluntária 
de sua dívida nos Estados 
Unidos, com o apoio das 
famílias Cueto e Amaro, e 
da Qatar Airways, dois dos 
maiores acionistas da com-
panhia.

As afiliadas da Latam na 
Argentina, Brasil e Paraguai, 
não estão incluídas no pro-
cesso de reorganização pelo 
Capítulo11 da lei dos EUA. 
No Brasil, a companhia está 
em discussão com o gover-
no sobre próximos passos e 
suporte financeiro às opera-
ções brasileiras.

“Diante dos efeitos da 
Cvid-19 no setor mundial 
de aviação, esse processo 
de reorganização oferece à 
Latam a oportunidade de 
trabalhar com os credores 
do grupo e outras partes in-
teressadas para reduzir sua 
dívida, acessar novas fon-

tes de financiamento e con-
tinuar operando, enquanto 
adapta seus negócios a essa 
nova realidade”, explicou a 
companhia em comunicado 
postado em sua página na 
internet. “Dado o impacto 
que a crise teve no setor de 
aviação, a Latam foi for-
çada a tomar uma série de 
decisões extremamente di-
fíceis nos últimos meses”, 
explicou o CEO da empre-
sa, Roberto Alvo, em um 
vídeo.

O grupo garantiu o supor-
te financeiro de acionistas, 
incluindo as famílias Cue-
to e Amaro e a Qatar Ai-
rways, para a obtenção de 
até US$ 900 milhões em um 
financiamento DIP (debtor-
in-possession, em inglês). 
“Esses parceiros têm um 
profundo entendimento da 
indústria, do grupo e de seus 
desafios operacionais. O 
apoio deles demonstra uma 
crença na Latam, em suas 
afiliadas e na sustentabilida-
de do grupo a longo prazo. 
Na extensão permitida por 
lei, o grupo aceitaria outros 
acionistas interessados em 
participar desse processo 
para fornecer financiamen-
to adicional. Além disso, no 
momento do pedido, o gru-
po tinha aproximadamente 
US$ 1.3 bilhão em dinheiro 
disponível”, informou o co-
municado.

“Diante da maior crise da 
história da aviação, o conse-

lho aprovou esse caminho 
após analisar todas as alter-
nativas disponíveis para ga-
rantir a sustentabilidade do 
grupo”, disse Ignacio Cueto,
presidente da Conselho de 
Administração da Latam.

O grupo informou que 
continua se adaptando e 
respondendo à pandemia da 
Covid-19 e está se preparan-
do ativamente para receber 
os clientes de volta quando 
as proibições de viagem fo-
rem suspensas e a demanda 
aumentar, garantindo a pas-
sageiros e tripulação os mais 
altos padrões de segurança 
pelos quais a Latam é alta-
mente reconhecida.

Análise

Segundo Ernani Reis, 
analista da casa de análise 
Capital Research, a proteção 
contra falência nos Estados 
Unidos é um dispositivo 
equivalente a uma recupera-
ção judicial, onde a compa-
nhia aérea busca reestruturar 
as suas dívidas e seguir ope-
rando.

“Apesar do tom negativo 
da notícia, a possibilidade 
do pedido de recuperação já 
estava parcialmente preci-
ficada, sendo o setor aéreo 
um dos mais afetados com 
a interrupção repentina da 
demanda desde o início da 
pandemia do novo coronaví-
rus”, explicou o analista em 
texto enviado à reportagem 

do Monitor Mercantil.
O analista acrescentou que 

o governo americano vem 
ajudando as companhias 
por meio do pacote de US$ 
25 bilhões aprovado ain-
da no primeiro trimestre do 
ano. No entanto, a situação 
financeira de cada empresa 
e a capacidade de retenção 
de caixa de cada uma conta 
muito nessa hora. Além da 
American Airlines, outras 
companhias como a Delta 
Airlines e a United Airlines 
também aderiram ao auxílio 
do governo.

No cenário Brasileiro, a 
notícia gerou impacto mode-
rado nesta terça-feira sobre 
as ações das concorrentes 
Gol (GOLL4) eAzul (Azul), 
que registram queda de 
-2,94% e -4,04%, respectiva-
mente, na manhã desta terça-
feira. A queda das ações, até 
o momento, é suficiente para 
mudar a tendência dos pre-
ços das ações, o que pode ser 
entendido como a existência 
de uma precificação anterior 
ao evento.

“Outro ponto a ser consi-
derado é a exclusão das ope-
rações da Latam no Brasil, 
que já estava em negociação 
com o governo brasileiro 
para aderir o pacote de au-
xílio às aéreas brasileiras. A 
Latam deverá se listar na B3 
através dos BDRs (Recibos 
de depósito brasileiro) para 
receber o socorro do gover-
no”, explicou Ernani Reis.

Consulta pública para tentar injetar liquidez no setor 
A Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) 
apresentou nesta terça-feira 
proposta de regulamenta-
ção da Conta-covid, ope-
ração que visa reduzir o 
impacto nas contas de luz 
dos efeitos financeiros que 
a pandemia trouxe para as 
empresas do setor elétrico. 
“Por meio de empréstimo 
de vários bancos, coorde-
nado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), 
os aumentos nas tarifas de 
energia serão diluídos ao 
longo de cinco anos e a si-
tuação financeira das em-
presas do setor será preser-
vada”, explicou a agência 
reguladora em comunicado. 

De acordo com as esti-
mativas iniciais, esse em-
préstimo terá valor teto 
de R$ 16,1 bilhões e será 
oferecido ao setor elétrico 
pelos bancos para ser pago 
ao longo dos próximos 60 
meses. A operação será 

contratada pela Câmara 
de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), 
que assegurará o repasse 
à Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE),
já existente na tarifa 
de todos os brasileiros.
A Conta-Covid foi dese-
nhada pelos ministérios 
de Minas e Energia, da 
Economia, pela Aneel, 
pelo BNDES e represen-
tantes do setor. A proposta 
apresentada nesta terça-
feira ficará sob Consul-
ta Pública entre os dias 
27/05/2020 e 1/6/2020 
Nesse período, os interes-
sados podem enviar suas 
contribuições por formu-
lário eletrônico disponível 
na página da consulta.

Crise

Segundo a Aneel, a Co-
vid-19 afetou a situação fi-
nanceira das companhias do 
setor, que vê uma queda de 

consumo de 14% em relação 
ao ano passado e teve uma 
inadimplência de cerca de 
10% causada pela pandemia. 
“Enquanto, de um lado, a re-
ceita das empresas do setor 
elétrico caiu muito, de outro 
elas possuem obrigações fi-
nanceiras em grande medida 
fixas, especialmente no cur-
to prazo. Portanto, além dos 
consumidores, o emprésti-
mo ajudará as empresas a se 
manterem financeiramente 
e operacionalmente durante 
este período de queda de re-
ceita”.

Conforme a agência Bra-
sil, a diretora da Aneel, Elisa 
Bastos, relatora do processo, 
estima que a inadimplência 
acarrete queda de R$ 8,828 
bilhões na arrecadação. As 
estimativas para queda de 
consumo são de R$ 4,863 
bilhões e para a postergação 
do pagamento das despesas 
de grandes consumidores do 
Grupo A, de R$ 861,5 mi-
lhões. Os cálculos também 

incluem R$ 531,4 milhões 
com a postergação de rea-
justes tarifários, no período 
entre abril e junho, e e de 
diferimentos reconhecidos 
ou revertidos e ainda não 
amortizados, de R$ 405,4 
milhões.

O empréstimo terá custo 
equivalente ao Certificado 
de Depósito Interbancário 
(CDI) mais um percentual de 
remuneração das instituições 
financeiras que oferecerão 
os empréstimos de maneira 
conjunta e em condições uni-
formes. Essa remuneração 
será definida pelo interesse 
do mercado, após a definição 
da regulamentação da Ane-
el. “Esse percentual previsto 
além do CDI deve ser baixo, 
porque o empréstimo é ga-
rantido pela perspectiva de 
pagamento futuro das con-
tas de energia, considerado 
um ativo regulatório de risco 
baixo e alta atratividade pelo 
mercado financeiro”, expli-
cou a Aneel.




