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Entre 53 países, Brasil é o 
pior na resposta à Covid-19
Pesquisa mundial 
sobre pandemia e 
democracia revela 
críticas ao sistema

O Índice de Percepção da Demo-
cracia, divulgado pela Dalia Rese-
arch e pela Alliance of Democra-
cies Foundation, mostra que 70% 
das pessoas acreditam que seu país 
deu uma boa resposta ao Covid-19. 
As maiores aprovações vêm da 
Grécia (89%), Taiwan (87%), Ir-
landa (87%), Coréia do Sul, Aus-
trália, Dinamarca (86%). O Brasil 
aparece na ponta oposta da pesqui-
sa: apenas 34% da população acre-
dita que houve uma boa resposta no 
combate à pandemia. Em seguida, 
no pé da tabela, mas distantes, apa-
recem França (46%), EUA e Itália 
(53%), Reino Unido (58%).

A pesquisa foi realizada com 
mais de 120 mil pessoas em 53 pa-
íses. É a terceira parte do estudo 
anual sobre democracia. Segundo 
a Alliance of Democracies, 78% 
das pessoas acreditam que a de-
mocracia é importante, mas apenas 
53% acreditam que seu país é de-
mocrático. “A Covid-19 é um teste 
de estresse político global para de-
mocracias e autocracias. Este novo 
estudo, durante um período de pan-
demia, mostra que o apoio global 
à democracia ainda é alto, mas as 
pessoas em todo o mundo não sen-
tem que seus governos a estão en-
tregando”, afirma nota da ONG.

Apenas seis em cada dez pessoas 

Distanciamento social não vale para quem precisa trabalhar

em países classificados pela entida-
de como livres acreditam que sua 
nação é democrática. A percepção 
é pior entre húngaros e poloneses: 
pouco mais de um terço acreditam 
que seus países são democráticos. 
Metade dos americanos e pouco 
mais da metade dos franceses, ita-
lianos e belgas dizem que seu país 
é democrático.

Apenas um terço dos europeus 
acredita que os Estados Unidos 
apresentam um impacto positivo na 
democracia global, em comparação 
com a metade que afirma ter um 
impacto negativo. O número posi-
tivo caiu 4% desde 2019.

Anders Fogh Rasmussen, pre-
sidente da Alliance of Demo-

cracies Foundation, ex-chefe da 
Otan e ex-primeiro-ministro di-
namarquês, vê com preocupação 
a visão decadente dos EUA entre 
os europeus. “Em um mundo de 
ameaças crescentes a esses valo-
res, devemos ver a imagem maior 
e formar uma aliança global de 
democracias para enfrentar os au-
tocratas encorajados que prospe-
ram em nossa divisão.”

Todos os países pesquisados 
mostram um “déficit democrático” 
– diferença entre a porcentagem 
que considera importante a demo-
cracia e aqueles que sentem que 
vivem em um país democrático. 
Os maiores déficits foram registra-
dos na Venezuela (50%), Polônia 

(48%), Hungria (42%), Ucrânia 
(39%) e Tailândia (35%).

A concorrência entre EUA e 
China é visível na pesquisa: a par-
cela de chineses que pensam que os 
Estados Unidos têm uma influência 
negativa na democracia em todo o 
mundo quase dobrou desde 2019, 
de 38% para 64%, elevando a Chi-
na ao topo do ranking de país mais 
crítico dos EUA.

A polarização e a queda no apoio 
aos norte-americanos é visível em 
outra pergunta: apenas um terço 
das pessoas em todo o mundo disse 
que os EUA deram uma boa res-
posta à Covid-19, em comparação 
com mais de 60% que disseram que 
a China deu uma boa resposta.

Austericídio fará 
economia ter 
recuperação 
lenta em 2021

As medidas tributárias adotadas 
para o combate aos efeitos econô-
micos e sociais da pandemia redu-
ziram as receitas do governo cen-
tral em R$ 118,8 bilhões. A retração 
da atividade econômica em 2020 e 
nos próximos anos vai reduzir ain-
da mais a arrecadação prevista da 
União. A Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI), do Senado Fede-
ral, projeta que a receita líquida de 
2020 alcance R$ 1.087,3 bilhões, 
uma redução de R$ 247,7 bilhões 
frente ao projetado anteriormente.

A IFI divulgou relatório de acom-
panhamento fiscal em que aumenta 
a previsão da queda da economia 
este ano. A instituição projeta uma 
recessão de 6,5%, mas que pode 
superar 10% no cenário pessimista, 
com aumento do desemprego e do 
déficit público. Em 2021, prevê-se 
recuperação lenta, com crescimen-
to de apenas 2,5% no cenário base.

Com a queda na arrecadação e 
aumento necessário dos gastos, o 
déficit primário do setor público 
deverá atingir R$ 912,4 bilhões 
ou 13,2% do Produto Interno Bru-
to (PIB), e a dívida bruta poderá 
chegar a 96,1% do PIB. O nível de 
100% do PIB seria ultrapassado em 
2022. No cenário pessimista, esse 
patamar crítico seria rompido ainda 
em 2020.

Nos cenários projetados pela IFI, 
a União retornaria à política fiscal 
de corte de gastos a partir de 2021. 
Essa obsessão pelas contas públi-
cas pode prejudicar a recuperação 
da economia, levando a uma alta 
anêmica do PIB, o que, contradito-
riamente, aumentaria ou impedira a 
redução do déficit público em rela-
ção ao PIB. Isso porque, crescendo 
menos, a relação déficit/PIB pio-
ra, assim como as receitas fiscais 
caem.

Ex-presidentes apoiam Supremo; 
FHC grita ‘não ao golpismo’

Turismo só deve se recuperar 
depois do ano que vem

Indústria cresce, 
mas vendas no 
varejo caem na 
China em maio

A produção industrial de valor 
agregado subiu 4,4% na China 
ano a ano em maio. As vendas de 
bens de consumo no varejo chinês 
caíram 2,8% em termos anuais em 
maio. A cifra se recuperou de uma 
queda de 7,5% em abril.

Recuperação do turismo só de-
pois de 2021. É o pensamento 
majoritário no meio, segundo re-
latório da Rede Brasileira de Ob-
servatórios de Turismo (RBOT), 
sistematizado pelo Observatório de 
Turismo, da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). O levantamen-
to, divulgado pela Agência Brasil, 
consultou 4.921 pessoas, e para 
51% as perspectivas são de que 
baixas financeiras provocadas no 
contexto da pandemia da Covid-19 
só sejam recuperadas somente no 
ano que vem.

Entre os ouvidos estavam pro-
fissionais de diversas áreas ligadas 
ao turismo, como hospedagem, ali-
mentação, agências, operadoras de 
turismo e produtoras de eventos, 
além de representantes de prefeitu-
ras e associações de 15 estados.

O estudo, o primeiro feito pela 
RBOT, intitulado Sondagem Em-
presarial dos Impactos da Covid-19 
no setor de turismo do Brasil, tam-
bém mostra que 12% imaginam 
que a melhora deve demorar para 
chegar, vindo apenas depois de 
2021. Ainda menos otimista, uma 
parcela de 3% afirma que o preju-
ízo é irreversível, ou seja, que não 
conseguirá se restabelecer, inde-
pendentemente do prazo estimado. 

No total, quase um quinto, 19%, 
se mantém mais confiante e espera 
uma virada já para o segundo se-
mestre deste ano.

Após analisar as respostas enca-
minhadas, os pesquisadores con-
cluíram que o maior impacto se deu 
em abril. Naquele mês, a queda no 
faturamento dos empresários va-
riou entre 75% e 100%, de modo 
geral, índice atingido devido ao 
fechamento de negócios ou à im-
plementação de medidas de qua-
rentena, que levou à suspensão das 
atividades.

Sem dinheiro em caixa, o que 
levou empresários a recorrer a 
empréstimos, muitos deles não 
viram outra saída, senão encolher 
o quadro de funcionários. De cada 
10 empresas ouvidas na pesquisa, 
quatro demitiram empregados 
para reduzir gastos, característica 
que teve maior proporção entre os 
setores de hospedagem e alimen-
tação. 

No final de maio, a Organiza-
ção Mundial do Turismo (OMT), 
agência da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), informou que 
o setor pode perder cerca de 120 
milhões de empregos com a manu-
tenção de restrições a viagens inter-
nacionais.

Os ataques sofridos pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF), na 
noite de sábado (13), foram con-
denados pelos ex-presidentes da 
República José Sarney, Fernando 
Collor, Fernando Henrique Cardo-
so, Luiz Inácio Lula da Silva, Dil-
ma Rousseff e Michel Temer.

Em mensagens ao Supremo, os 
ex-presidentes prestaram solidarie-
dade à Corte, em defesa da demo-
cracia e do respeito às instituições 
republicanas. Fernando Henrique 
Cardoso conclamou: “Gritemos 

não ao golpismo! Os militares 
são cidadãos; devem obediência à 
Constituição como todos nós. De-
fendamos juntos Brasil, povo e lei, 
antes que seja tarde”.

Luiz Inácio Lula da Silva disse 
que é “inadmissível a irresponsabi-
lidade dessa manifestação agressi-
va contra o STF”. Dilma Rousseff 
afirmou: “Todos devem obediência 
à Carta Magna. Ninguém está aci-
ma dela. Ataques ao STF e ao Con-
gresso precisam ser respondidos 
nos termos da lei.”

Marcelo Casal Junior/ABr

Marcelo Camargo/ABr
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Sem 
protagonismo 
do Estado não 
haverá mundo 
melhor no 
pós-pandemia

Grandes 
investimentos em 
infraestrutura 
resultam no 
aquecimento de 
que o país precisaque o país precisa

Um novo amanhã depende da luta pela mudança hoje
“É a economia, estúpi-

do!” A advertência de James 
Carville, marqueteiro do en-
tão presidente Bill Clinton, 
merece ser revisitada para 
entendermos não apenas em 
que condições, e sob quais 
perspectivas, diferentes ato-
res sociais travam a batalha 
hodierna contra a pandemia 
do coronavírus, mas, tam-
bém, para traçarmos cená-
rios prospectivos. É ela que 
informa, na singular situa-
ção do Brasil, a gramática 
dos integrantes da ampla, e 
inédita, coalização em de-
fesa da vida, bem como a 
retórica do presidente Jair 
Bolsonaro, principal porta-
voz do residual e estridente 
grupo da necropolítica. Ou, 
em palavras mais cruas – e 
mais consentâneas com bu-
zinaços em frente a hospi-
tais lotados e empresários a 
bordo de SUVs ordenando a 
volta de seus funcionários ao 
trabalho – dos adoradores da 
morte.

Com oscilações de ênfa-
ses, retóricas e motivações, 
a coalização pela vida reúne 
quase a totalidade dos go-
vernadores e prefeitos das 
principais cidades brasilei-
ras, independentemente de 
coloração partidária e ideo-
lógica; políticos da esquer-
da à direita política; a mídia 
tradicional, grande parte do 
Judiciário e a maioria da 
população. A pregação do 
isolamento social, das me-
didas profiláticas e a defesa 
da saúde pública são os prin-
cipais cimentos a explicar 
tal unidade inédita. A cons-
tituição desse campo reafir-
ma antiga sentença de que o 
homem é ele e suas circuns-
tâncias, mas não anula as 
tensões sociais.

É na resposta à retórica 
que opôs a vida à economia 
que se veem as principais 
fricções entre seus integran-
tes, bem como as pistas mais 
poderosas sobre eventuais 
desdobramentos da pós-pan-
demia. A realidade, na Itália, 
na Espanha, no Equador e 
nos Estados Unidos, já fora 

suficientemente eloquente, 
e tetricamente didática, ao 
expor que o voluntarismo 
no enfrentamento do coro-
navírus não garantiu nem o 
funcionamento da economia 
nem a vida dos cidadãos.

Tão dura lição foi apren-
dida de forma, mais ou me-
nos renitente, pela quase to-
talidade dos países e líderes, 
com a conhecida exceção do 
Brasil. O efeito demonstra-
ção exibido em outros luga-
res, embora relevante, não é 
o único flanco para demolir 
a última linha de defesa da 
face do bolsonarismo. Sua 
maior fraqueza está – como 
sempre esteve – no mundo 
real. Ano passado, o Brasil ti-
nha cerca de 11,6 milhões de 
desocupados. A esse núme-
ro somavam-se 4,8 milhões 
que desistiram de procurar 
emprego – caracterizando 
situação de desalento – e 
38,4 milhões de trabalhado-
res informais – sem carteira 
assinada; domésticos sem 
carteira; empregadores sem 
CNPJ; trabalhadores por 
conta própria sem CNPJ; e 
trabalhadores familiares. No 
total, entre desocupados, de-
salentados e precários, em 
2019, já havia impressio-
nantes 54,8 milhões de bra-
sileiros sem empregos e/ou 
sem direitos básicos, como 
férias, 13º salário, Fundo de 
Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS).

Sem condições de cum-
prir a quarentena social que 
lhes permitiria proteger suas 
vidas, seus destinos, hoje e 
amanhã, sinalizam que tipo 
de país insinua-se na sequ-
ência do fim da pandemia. 
Com o estreitamento dos 
atalhos do trabalho infor-
mal e precário, do qual se 
socorrem, o acesso a uma 
renda mínima garantida pelo 
Estado torna-se não apenas 
fator dramático e decisi-
vo para sua sobrevivência; 
numa visão mais prospecti-
va, nos adverte que o mantra 
das redes sociais “o mundo 
será melhor amanhã” parece 
mais expressão do que Freud 

denominava o ponto de vista 
animista da onipotência dos 
pensamentos e dos desejos 
do que da práxis da luta de 
classes.

Bolsonaro recorre à tática 
de protelar o início do pa-
gamento da ajuda aprovada 
pelo Congresso, dificultar o 
acesso dos beneficiários em 
potencial e limitar seu núme-
ro e a duração do período de 
pagamento. O objetivo é, via 
o desespero de milhões de 
brasileiros, aumentar seu ca-
pital político perante os ou-
tros Poderes, visando a im-
por sua agenda do retorno ao 
trabalho à la Milão. Simulta-
neamente, joga com a pos-
sibilidade de uma explosão 
social “controlada” – uma 
psicopatia política – razão 
pela qual não se deve excluir 
a possibilidade de saques de 
“falsa bandeira”.

Com isso, espera empa-
redar Legislativo e Judici-
ário, que, crescentemente, 
esvaziam seus poderes, para 
impor a agenda da necro-
política, e tentar atrair os 
militares – que somam cem 
indivíduos no palácio presi-
dencial e 2.500 no aparelho 
de Estado – para sua tentati-
va de golpe e fechamento do 
regime. A ação dos militares 
vai nos revelar o nível de or-
ganicidade entre aqueles de 
gabinete – um arquétipo de 
farda dos barnabés de Lima 
Barreto – e os fardados dos 
quartéis.

Se o enfrentamento no 
campo do combate à doen-
ça mostra complexa unidade 
política, social e midiática, 
o mesmo não ocorre em re-
lação a uma agenda econô-
mica que se contraponha à 
política de aprofundamento 
do desmonte do Estado, de 
Bolsonaro e seu ministro da 
Economia, Paulo Guedes. A 
frente pela vida é heterogê-
nea até no nível das diver-
gências com o ultraliberalis-
mo de Guedes, que, por sua 
vez, enfrenta questionamen-
to até dentro do governo.

Enquanto a adoção da 
renda mínima para os mais 

pobres foi obra coletiva do 
Parlamento, que elevou em 
três vezes a provocativa 
oferta inicial do governo, 
sem resistências relevantes 
da mídia e do empresariado, 
outra agenda joga luzes so-
bre a gramática que alimenta 
o apoio residual do bolso-
narismo. Em pleno escom-
bro do edifício neoliberal e, 
mesmo diante da conversão 

dos principais financistas 
locais em keynesianos tem-
porários, a mídia tradicio-
nal, capitaneada pela Globo, 
mantém-se a última guardiã 
daquela seita.

Após a Câmara dos De-
putados impor ao governo, 
por 431 votos a 70, a apro-
vação de ajuda a estados e 
municípios, garantindo a re-
composição de suas receitas 
aos valores de 2019, a mídia 
guedista reagiu, atacando 
a Casa, e seu presidente, o 
conservador Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Com isso, deu 
combustível ao governo 
para emagrecer o projeto 
no Senado e congelar salá-
rios de servidores. Agiram 
como passageiros da pri-
meira classe que, em plena 
corrida aos botes do Titanic, 
queixassem-se do ritmo da 
música…

Enquanto partidos conser-
vadores e liberais e os prin-
cipais financistas suspen-
dem, provisoriamente, suas 
convicções mais seminais, a 
mídia, ao manter a tutela da 
agenda guedista, alimenta a 
fantasia retórica de Bolsona-
ro, de defensor da economia 
em oposição à vida como va-
lor absoluto. Desorientados, 

setores da oposição mordem 
a isca, naturalizando a dico-
tomia e o papel autorreivin-
dicado por ele.

Na verdade, a necrofilia 
abraçada por ele – aparen-
temente, sob orientação ex-
terna – tem dois aspectos 
complementares: darwinis-
mo sanitário e econômico. 
O primeiro, potencializa 
exponencialmente o núme-
ro de vítimas, devido ao ne-
gacionismo da pandemia, 
o que resultou na queda do 
ministro Sérgio Moro – prin-
cipal expressão oficialista da 
antipolítica. O segundo, pelo 
negacionismo da necessi-
dade da retomada do prota-
gonismo do Estado, implica 
fechar milhares de empre-
sas, exterminar milhões de 
empregos, desmontar as es-
tatais restantes, incluindo a 
Petrobras – principal empre-
sa do país. Tal agenda con-
trata uma queda do Produto 
Interno Bruto (PIB) de 6%, 
em previsões já considera-
das panglossianas.

Tudo isso resultará num 
incremento da mais-valia 
que remete à Revolução In-
dustrial inglesa, registrados 
de forma crua por Marx, no 
primeiro volume de O Capi-
tal sobre a acumulação pri-
mitiva do capital. Utilizar a 
crise para precarizar direitos 
e salários dos trabalhadores 
e da classe média é opção 
que une ao bolsonarismo 
parte considerável do Parla-
mento e a totalidade da mí-
dia tradicional. Ainda que 
menos fanático do que Gue-
des, o Congresso mostra-se 
receptivo a projetos que, na 
contramão do mundo, pio-
ram fortemente as condições 
de sobrevivência e agravam 
o colapso da demanda.

Entender a duplicidade 
dos embates é decisivo, não 
apenas para definir táticas 
presentes, num momento de 
preocupante paralisia dos 
setores que poderiam pug-
nar pela defesa da soberania 
nacional e da grande maioria 
da população, em particular 
o Partido dos Trabalhadores 

(PT), mas, também, para 
rascunhar perspectivas mais 
realistas sobre o mundo pós-
pandemia do que a mera oni-
potência dos pensamentos e 
dos desejos. Ainda que, pelas 
circunstâncias inéditas, este-
jamos no pantanoso campo 
das especulações, talvez seja 
possível arriscar que o porvir 
não terá as mesmas cores nas 
metrópoles e na periferia.

Mesmo na Europa, onde 
a Espanha estatizou o sis-
tema de saúde privado, e o 
Reino Unido, de Boris Jo-
hnson, assumiu para o Es-
tado o pagamento de até 
80% dos salários até £ 2,5 
mil, o dogmatismo fiscal da 
União Europeia/Alemanha 
sinaliza que, mais uma vez, 
o Norte pretende subjugar o 
Sul. Já nos Estados Unidos, 
o establishment terá maior 
dificuldade em defender a 
manutenção de um sistema 
de saúde que, na ausência de 
uma articulação nacional es-
tatal, vê hospitais e clínicas 
privadas demitirem ou colo-
carem em licença médicos e 
enfermeiros, em plena pan-
demia, pelo prosaico motivo 
de que, sem sair de casa, os 
“clientes” adiam consultas, 
cirurgias plásticas e outros 
procedimentos médicos.

Já nos países periféricos, 
como o Brasil, conforme 
visto, a resistência da seita 
neoliberal é ainda mais acir-
rada. Mesmo num tempo em 
que afirmações definitivas 
ou imutáveis são temerárias, 
pode-se avançar na adver-
tência de que um mundo me-
lhor não será consequência 
inelutável do fracasso do ne-
oliberalismo. Sem articula-
rem a defesa da vida à defesa 
do protagonismo do Estado, 
na economia e no bem-estar 
social, os que sonham com 
um mundo melhor pós-
pandemia vão descobrir, de 
forma amarga, os limites dos 
pensamentos onipresentes.

  Sérgio Montero Souto
Professor-adjunto da 

Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj).

O papel do poder público no aquecimento da economia pós-coronavírus
A p andemia do corona-

vírus chegou como um ver-
dadeiro tsunami em absolu-
tamente todos os países do 
mundo. E não tem sido di-
ferente no Brasil. Aqui, po-
rém, a diferença se manifes-
ta justamente pela ausência 
de uma coordenação efetiva 
nos mais diversos campos 
necessários para minimizar 
o impacto da doença sobre a 
sociedade brasileira.

Por conta da paralisia so-
cial provocada pela doença, 
uma das principais consequ-
ências negativas, além das 
mortes, é o agravamento da 
crise econômica que assola o 
Brasil há anos. Desde 2014 
o desempenho da economia 
brasileira é pífio, resultando 
em uma população de mais 
de 12 milhões de desem-
pregados e tantos outros em 

condições precárias de tra-
balho e de renda.

Atualmente, a grande 
preocupação é evitar o agra-
vamento da capacidade de 
rendimento das populações 
mais vulneráveis. No entan-
to, é dever do governo tam-
bém traçar caminhos para 
a recuperação da economia 
após o encerramento da pan-
demia, pois o cenário que se 
forma abrange o fechamento 
de muitas empresas, a ele-
vação do desemprego para 
patamares ainda mais altos 
e o agravamento das contas 
públicas.

Diferente da política, em 
que combustões espontâne-
as são muito frequentes, a 
economia demora para se 
aquecer. No caso específico 
do Brasil seria como tentar 
colocar fogo em madeira 

encharcada de água: é ne-
cessário um grande esforço 
para que retornemos a ní-
veis satisfatórios de cresci-
mento.

Enquanto ações emergen-
ciais estão sendo adotadas, 
é urgente a articulação do 
Executivo com o Legislativo 
para que, nesse momento de 
paralisia, avance a aprova-

ção de um conjunto de me-
didas para acelerar a econo-
mia após o encerramento da 
pandemia.

Para que isso aconteça, é 
necessário diminuir o peso 
do governo e aumentar o al-
cance do Estado, pois uma 
parcela significativa da recei-
ta governamental se evapora 
dentro da própria estrutura 
governamental; nesse senti-
do, a reforma administrativa 
deve entrar em vigor. Junto a 
ela é fundamental uma ampla 
reforma tributária, de tal ma-
neira que as alíquotas sejam 
proporcionais ao rendimento, 
justamente para que o endivi-
damento das contas públicas 
não cresça significativamen-
te. E, além disso, essa refor-
ma deve englobar medidas 
que estimulem o trabalho, 
que é justamente o calcanhar 

de Aquiles da economia na-
cional: como a pandemia se 
assemelha aos desdobramen-
tos de uma catástrofe natural, 
devem-se elaborar medidas 
de estímulo ao desenvolvi-
mento econômico e social.

O mercado brasileiro, por 
si só, não tem a capacidade 
de crescer de forma autôno-
ma: é fundamental o inves-
timento público. E isso está 
justamente em harmonia 
com as reais necessidades do 
povo brasileiro, pois quase 
metade da população bra-
sileira não tem rede de es-
goto e cerca de 20% não se 
defronta com abastecimento 
de água. Grandes investi-
mentos em infraestrutura 
resultam no aquecimento 
da economia, na diminuição 
do desemprego, na melho-
ra imediata da qualidade de 

vida de milhões de pessoas 
e também na eliminação de 
uma imensa dívida social e 
histórica com a população 
mais carente.

A equipe econômica do 
governo precisa, com certe-
za, ser criativa e sábia para 
atender vários objetivos e 
demandas com menos ins-
trumentos e com recursos 
cada vez mais escassos: o 
cuidado do poder público 
deve ser cada vez menos 
para si e mais para as reais 
necessidades da população 
brasileira.

  Rodolfo Coelho 
Prates

Doutor em Economia e 
professor do curso de 

Economia da Pontifícia 
Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR).
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Responsabilidade social acaba 
no departamento de pessoal

“Ao que parece, os decantados códigos de ética, sem 
auditoria e acompanhamento, servem apenas para orna-
mentar os balanços anuais e as apresentações, em mídias 
físicas e eletrônicas”, ironiza o consultor Luiz Affonso 
Romano. Para ele, a atual crise mostra que muitas empre-
sas ditas responsáveis na verdade respeitam tanto a ética 
como as companhias no início da revolução industrial.

“As ondas de demissões nas grandes empresas, com o 
enxugamento decorrente da queda do emprego formal e 
das crises da pandemia, econômica e política, são feitas 
sem qualquer preocupação com a apregoada atitude ética 
e responsabilidade social. Por que as empresas não ten-
tam prepará-los para uma nova carreira ou readaptá-los a 
outras funções?”, questiona.

Para o consultor, os agentes diretos e indiretos da 
administração pública deveriam conceder, cumulativa-
mente, redução de impostos, taxas, incentivos à exporta-
ção e preferência no fornecimento ao governo e os ban-
cos oficiais empréstimos a juros privilegiados.

E conclui: “Os benefícios seriam dados às empresas 
que, diante da crise, aplicassem políticas mais humanas 
e estratégicas, proporcionando ambiente fecundo ao sur-
gimento de talentos e comprometimento mútuo, ético. 
Afinal, cidadãos, governos, corporações, todos, estão na 
mesma viagem e no mesmo barco, cúmplices e compan-
heiros do mesmo destino.”

Privatizar mata
Uma década de privatizações deixaram o Reino Unido 

mais vulnerável aos efeitos do coronavírus. Desde 2008-
2009, o número de leitos hospitalares na Inglaterra foram 
reduzidos em 32 mil. O número é quase o mesmo que os 
33 mil que o NHS (o SUS britânico) teve que reconfigu-
rar para atender aos pacientes da Covid-19.

A matéria do jornal The Guardian apresenta outro 
número estarrecedor: quando o vírus começou a se espal-
har pela Europa, o Reino Unido figurava na 24ª posição 
entre os países em número de leitos para cuidados inten-
sivos, com 6,6 por 100 mil habitantes, enquanto a Ale-
manha, no topo da lista, dispunha de 29,2 por 100 mil.

A privatização deixou os britânicos com menor controle 
sobre os efeitos da pandemia, o que pode ser ilustrado na 
quantidade de testes. Ao setor privado coube fazer 75% 
dos testes, com a ambiciosa meta de 100 mil por dia ao 
final de abril. Objetivo não alcançado: ficou na casa de 80 
mil. Pior: muitos testes, enviados pelos Correios, muitos 
perderam validade. A meta só foi atingida em 11 de maio.

Vale registrar que os cortes não começaram com o 
primeiro-ministro conservador David Cameron, mas 
com o trabalhista Gordon Brown. A ascensão de Boris 
Johnson não é tão inexplicável assim.

Déficit
Vamos combinar, esse grupo autodenominado 300 do 

Brasil deveria ser rebatizado para 30 de Bolsonaro; de-
pois das prisões desta segunda, 24 + 6.

Os donos da voz
Muito interessante prender meia dúzia de baderneiros. 

Mas o Supremo Tribunal Federal (STF) está devendo 
uma ação firme contra quem financia a balbúrdia.

Cidade Maravilhosa na quarentena
O Portal Consultoria em Turismo Bayard Boiteux 

lançou no Facebook uma exposição de fotos do Rio de 
Janeiro de várias pessoas que foram clicadas durante a 
quarentena. Os registros foram feitos de varandas,  jane-
las, jardins, e mostram um amor incontido pelo Rio.

Com curadoria de Viviane Fernandes e Gustavo De-
lesderrier, a mostra traz fotos de Vanda Klabin, dos côn-
sules do Peru, Hugo Fores, e da Argentina, Cláudio Guti-
errez, de Maritza Orleans de Bragança, entre outros.

A exposição pode ser visitada em facebook.com/
Exposição-de-fotos-do-Rio-durante-a-quarente-
na-114446926955959

Desvio
Bolsonaro incentiva a invasão de hospitais para desco-

brir se há excesso nos gastos; o filho 03 diz que todo 
brasileiro deve fiscalizar o uso do dinheiro público. Isso 
inclui entrar e filmar a loja de chocolates?

Rápidas
Diante da pandemia, a Abrasco decidiu adiar o 11º 

Congresso Brasileiro de Epidemiologia, que ocorreria 
em novembro em Fortaleza *** Eduardo Gonzaga de 
Oliveira Natal, sócio do escritório Natal & Manssur, 
é um dos convidados para o debate virtual “Transação 
Tributária e Contribuinte Legal (Lei 13.988/20) – De-
mais soluções para o Passivo Tributário”, uma realiza-
ção da Associação Brasileira de Advocacia Tributária 
(Abat). Será em 16 de julho, com transmissão aberta 
pelo Youtube (abat.adv.br/formulario-de-pre-cadastro-
live-abat-16-07-2020), das 15h às 18h.

PETRA GOLD SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. / CNPJ/MF 25.243.894/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
próximo dia 24 de junho de 2020, às 7:00 horas em sua sede social na situada na Praça Floriano, 55, sala 1004, 
Centro da Cidade do Rio de Janeiro para apreciar os seguintes itens propostos pela atual Diretoria: 1. Apreciação 
das contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 
2019; 2. Destituição de Diretor; 3. Alteração do artigo 16 do Estatuto social; e 4. Consolidação do Estatuto Social. 
Para tomar parte e/ou votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar a sua qualidade como tal apresentando, 
enviando com até 02 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral, o seu documento de 
identidade, para a sede da Companhia, através do e-mail: nanceiro@petragold.com.br. Os acionistas 
representados por procuradores deverão exibir as procurações e seus documentos de identidade até o mesmo 
momento e pelo mesmo procedimento. Os originais dos documentos antes mencionados deverão ser exibidos à 
Companhia até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral. 

Eduardo Monteiro Wanderley - Diretor Presidente

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.3.0028528-8

Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/11/2018

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias do mês de novembro de 2018, 
às 09:30 horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”) 
localizada no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de 
Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação 
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da 
Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença do 
acionista representante da totalidade das ações de emissão da Companhia. 
3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária: Sra. Flávia 
Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre a prorrogação 
do prazo de subscrição das debêntures emitidas no âmbito da Quinta Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada 
da Companhia; 4.2. Deliberar sobre a autorização para a Companhia praticar 
todas as providências necessárias para o cumprimento integral da delibe-
ração. 5. Deliberações: Por unanimidade, o acionista delibera o que segue: 
5.1. Aprovar a prorrogação do prazo de subscrição de debêntures emitidas 
no âmbito da Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Subordinada, previsto no item 4.6.1 da Escritura de 
Emissão, de 06 (seis) meses para 19 (dezenove) meses a contar da Data 
da Emissão. 5.2. Autorizar a companhia a adotar todos e quaisquer procedi-
mentos necessários à efetivação da deliberação descrita no item anterior. 5.3. 
Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o 
disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a 
presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: 
Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mat-
tioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia 
Lúcia Mattioli Tâmega). Niterói, 21/11/2018. “Confere com a original lavrada 
em livro próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária. Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 13/12/2019 sob o 
nº 00003822898 e demais constantes do termo de autenticação. Bernardo 
Feijó Sampaio Berwanger – Secretário Geral.

Por que não ouvir os médicos?
Profissionais de 
saúde denunciam 
problemas em 
hospitais federais

Na semana passada o 
presidente Jair Bolsonaro 
incentivou seus apoiadores 
para invadirem hospitais sob 
o argumento de que “seria 
bom você fazer, na ponta 
de linha… tem um hospital 
de campanha perto de você, 
um hospital público, arranja 
uma maneira de entrar e fil-
mar.” Sua desconfiança foi 
mais além ao afirmar que 
“muita gente tá fazendo isso, 
mas mais gente tem que fa-
zer pra mostrar se os leitos 
estão ocupados ou não, se 
os gastos são compatíveis ou 
não. Isso nos ajuda.”, disse.

As recomendações de es-
pionagem do presidente já 
estão sendo examinadas ju-

ridicamente como apologia 
ao crime, na medida em que 
a invasão, inclusive coorde-
nada por políticos militantes 
e simpatizantes, colocam 
em risco de saúde aqueles 
presentes nas dependências 
hospitalares.

Denúncia dos médicos 

Acontece que um levan-
tamento iniciado no fim de 
semana pelo Sindicato dos 
Médicos (SinMed-RJ) sobre 
as redes públicas de saúde 
do Rio relatou falta de pro-
fissionais e equipamentos 
e o consequente fechamen-
to de centenas de leitos em 
cada uma das nove unidades 
da rede hospitalar federal, do 
Rio, a maior sob administra-
ção do Ministério da Saúde.

O caso mais grave é o do 
Hospital Federal de Bonsu-
cesso, que, no início da pan-
demia, foi definido pela Su-
perintendência Estadual do 
Ministério da Saúde como a 
unidade referência no com-

bate ao coronavírus no Rio.
Com isso, o hospital foi 

esvaziado, deixando de 
oferecer 28 serviços espe-
cializados de média e alta 
complexidade num de seus 
prédios, para atender exclu-
sivamente à Covid-19. O 
resultado foi a troca de 240 
leitos por 49, que, segundo 
dados do Sistema de Regu-
lação no sábado, estavam 
desocupados.

A inércia na oferta de 
leitos gerou ação da Defen-
soria Pública da União e do 
Ministério Público Federal. 
No início de maio, a Justi-
ça acusou “omissão no en-
frentamento à pandemia” e 
determinou a destituição da 
direção do HFB, mas uma 
decisão posterior do TRF2 
suspendeu a liminar.

“Desde o início criticamos 
a escolha do HGB como re-
ferência, e já existem outras 
duas unidades com emergên-
cias mais bem estruturadas, o 
Cardoso Fontes e o Andaraí”, 
disse Carlos Vasconcellos, 

diretor do SinMed-RJ, que 
criticou o discurso do presi-
dente Jair Bolsonaro ao in-
centivar a busca de flagrantes 
de inoperância hospitalar. 
“Não queremos eximir a res-
ponsabilidade do governador 
e do prefeito, mas o presi-
dente não pode acusar isso, 
se sua própria rede não faz 
nada”, concluiu.

A outra unidade fede-
ral com leitos para covid é 
o Hospital dos Servidores, 
com seis disponíveis. Mas 
unidades com emergência 
continuaram recebendo pa-
cientes com coronavírus, 
como o Cardoso Fontes, 
onde profissionais falam em 
superlotação. “Uma ala para 
seis pacientes chegou a ter 
21. Cuidei de 13 ao mesmo 
tempo, quando a média era 
ter três. Tivemos muita de-
manda e poucas condições 
de atendimento”, diz a téc-
nica de enfermagem Chris-
tiane Gerardo. Procurado, o 
Ministério da Saúde não se 
manifestou.

Brasil está na lista que a AstraZeneca fornecerá sua vacina 
A AstraZeneca está con-

versando com Brasil, Japão, 
Rússia e China sobre acor-
dos de fornecimento para 
sua potencial vacina contra 
o novo coronavírus, disse o 
chefe da empresa neste sába-
do, enquanto a farmacêutica 
britânica se prepara para pu-
blicar os resultados da pri-
meira fase de testes.

A Agência Reguladora de 
Medicamentos e Produtos 
para a Saúde (MHRA) do 
Reino Unido aprovou o início 
dos testes da fase 3 da vacina 
depois que os estudos mos-
traram eficácia e segurança 
suficientes, disse Pascal So-
riot, presidente-executivo da 
empresa, em uma teleconfe-
rência com repórteres.

As declarações foram 
feitas depois que a empresa 
prometeu entregar 400 mi-
lhões de doses de sua vacina 
aos países europeus, no mais 
recente acordo de forneci-
mento firmado, à medida 
que governos de todo o mun-
do lutam para obter acesso 
a vacinas para combater a 
pandemia.

Holanda, Itália e Alema-
nha terão um grande papel 
na fabricação da vacina na 
Europa, disse Soriot. Ele 
acrescentou que a empresa 
espera saber até o final do 
verão europeu se a vacina, 
que ele disse que custará 
poucos dólares por dose, 
funcionará 

Esconder dados da covid-19 afetaria diretamente na prevenção
O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal, determinou 
que as informações sobre 
a Covid-19 sejam divulga-
das integralmente no por-
tal do Ministério da Saúde. 
O ministro destacou que o 
status constitucional da pu-
blicidade e da transparência 
resulta na obrigatoriedade 

do Estado em fornecer as 
informações necessárias à 
sociedade. 

A decisão é em caráter 
liminar e atende pedido do 
Rede Sustentabilidade, Par-
tido Comunista do Brasil 
(PCdoB) e Partido Socialis-
mo e Liberdade (PSol), que 
se uniram para contestarem 
a atitude do governo federal 

de restringir a publicação de 
dados, como o número total 
de casos confirmados, de re-
cuperações, de óbitos, entre 
outros.

Nos últimos dias, o Minis-
tério da Saúde vinha publi-
cando as informações com 
algumas horas de atraso. E, 
sem comunicado ou motivo 
previsto, fez alterações nos 

tipos de dados publicados. 
Para o advogado especia-

lista em direito do Estado 
Renato Ribeiro de Almeida, 
a divulgação desses dados 
em meio a uma pandemia 
não só é um dever constitu-
cional como é determinante 
para que o país estabeleça as 
medidas de prevenção ne-
cessárias.

Líder do bombardeio ao STF é presa 
Acusada de participar do 

grupo de apoiadores do pre-
sidente Jair Bolsonaro res-
ponsável pelo bombardeio 
com fogos de artifício e de 
várias outras formas de ata-
ques ao prédio do Superior 
Tribunal Federal (STF), a 
ativista Sara Giromini, co-
nhecida como Sara Winter, 
foi presa pela Polícia Fede-
ral nesta segunda-feira, por 
determinação do ministro 

Alexandre de Moraes.
 A decisão foi tomada no 

âmbito de um inquérito que 
investiga atos antidemocrá-
ticos promovidos, segundo 
a investigação apontou, com 
apoio de políticos.

Sara Winter é uma das lí-
deres do grupo da milícia ar-
mada chamada “300 do Bra-
sil”, que acampou  na Praça 
dos Três Poderes em Brasília 
sob o pretexto de apoiar o 

presidente Jair Bolsonaro, 
com convocações de guerra 
e integrantes armados. Ou-
tras cinco pessoas também 
foram presas, todas ligadas 
ao grupo, todos em caráter 
temporário, conforme pedido 
da Procuradoria-Geral da Re-
pública.

No sábado, a polícia mi-
litar do Distrito Federal 
desmontou o acampamento. 
Em seguida, os integrantes 

invadiram o Congresso e es-
touraram fogos de artifício 
em cima do prédio do Supre-
mo, simulando um ataque, 
enquanto xingavam os mi-
nistros. Além disso, depois 
de virar alvo do inquérito 
das fake news, Sara Winter 
tinha gravado um vídeo ame-
açando o ministro Alexandre 
de Moraes, dizendo que iria 
descobrir onde ele morava e 
infernizar a vida dele.
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UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A. - Companhia Aberta
CNPJ nº 02.162.616/0001-94 - NIRE: 33300166190

ATA DA AGOE. Data, hora e local. Às 10h do dia 29/04/20, na R da Assembleia, 10, 
37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na cidade do RJ – RJ. Convocação. A convoca-
ção é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (a “Lei n.º 6.404/76”) em face da presença de acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas. Presença. Acionistas representando a totalidade do capital 
social. Mesa. Presidente: Helder Rocha Falcão. Secretária: Marcelle  Vasconcellos. 
Ordem do Dia. 1)Aprovar o Relatório da Adm e das Demonstrações Financeiras refe-
rentes ao exercício findo em 31/12/19, acompanhadas do parecer dos auditores inde-
pendentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no 
DOERJ no dia 13/03/2020; 2)  Apreciação do Resultado do exercício findo em 31/12/19 
e destinação do Lucro Líquido do exercício; 3) Definição da quantidade de membros 
do CA e eleição dos membros; Em AGE:4)Fixação da remuneração anual global dos 
administradores para o exercício social de 2020; 5)Reforma do Estatuto Social – Art 
14; 6)Consolidação do Estatuto Social. Deliberações tomadas por unanimidade.
Em AGO: 1)Aprovação, sem reservas, do Relatório da Adm, do Balanço Patrimonial 
e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/19, 
em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no Diário 
DOERJ no dia 13/03/20. 2) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício findo 
em 31/12/19, no valor de R$15.618.203,18, que após ajuste de equivalência patrimo-
nial, foi de R$15.627.804,91 da seguinte forma: (a) Constituição de Reserva Legal, no 
montante de R$729.814,48, equivalente a 4,67284534 % do lucro líquido apurado no 
exercício, uma vez que a Reserva Legal já atingiu o limite máximo de 20% do capital 
social; (b) Distribuição de Dividendos, no valor total de R$ 6.182.163,93, correspon-
dente ao valor bruto de R$ 0,11789697305 e ao valor líquido de R$ 0,1002124271 por 
ação do capital social, sendo: (b.i) JCP no valor de R$ 2.300.000,00, correspondente 
ao valor bruto de R$0,04386215589 e ao valor líquido de R$0,03728283250 por ação 
do capital social, deliberado na RCA realizada em 27/12/19 aos acionistas detentores 
de posição acionária em 06 de janeiro de 2020, imputados aos dividendos mínimos 
obrigatórios; (b.ii) Dividendos Complementares ao mínimo obrigatório no montante 
de R$ 1.424.497,61, correspondente ao valor bruto de R$ 0,02716588527 por ação 
do capital social, aos acionistas detentores de posição acionária em 05/05/20; e, (b.iii) 
Dividendos Adicionais no valor de R$2.457.666,32, correspondente ao valor bruto de 
R$ 0,04686893187 por ação do capital social, aos acionistas detentores de posição 
acionária em 05/05/20. (c) Constituição de Reserva de Lucros a Realizar no montante 
de R$8.715.826,50. Os proventos objeto dos itens “b.i”, “b.ii” e “b.iii” supra serão pagos 
aos acionistas a partir de 15/05/20. 3) 6.3 Aprovação da definição de 3 membros efeti-
vos para a composição do CA e aprovação da eleição dos membros, com mandato de 
3 anos, até a AGO de 2023: Sr. Helder Rocha Falcão, brasileiro, casado, engenhei-
ro, portador da carteira de identidade nº 1.339.400 expedida pela SSP/PE e inscrito 
no CPF nº 334.533.494-15, com domicílio profissional na Cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco, na Praça Chora Menino 58, Boa Vista; Sr. Sérgio Fernandes de 
Magalhães Filho, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 
04081599-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 509.318.577-91, residen-
te e domiciliado na Rua João Fernandes Vieira, nº 190, Boa Vista, Recife – PE; e, Sr.
José Carlos dos Santos Souza, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de 
identidade nº 178824, expedida pela SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 113.034.094-53, 
com endereço profissional na Rua Dr. José Castro de Azevedo, 252 - Farol, Maceió. Os 
Conselheiros eleitos declararam não estar incursos em nenhum dos crimes previstos 
em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos pre-
vistos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no art 147 da Lei 6.404/76, e na ICVM 
367, de 29/05/2002. Em AGE: 4) Aprovação da fixação da remuneração anual global 
dos administradores para o exercício social de 2020 em até R$ 9.200,00, sendo de 
até R$ 1.200,00 para o CA e de até R$ 8.000,00 para a Diretoria. A remuneração dos 
administradores será distribuída conforme o previsto nos arts 13 e 19 do Estatuto Social 
da Cia. 5) Aprovação da alteração do art 14 do Estatuto Social da Cia, que passará a 
prever quantidade mínima de 3 membros para o CA, nos termos do art 140 da Lei 
6.404/76, com o objetivo de melhor adequar o Estatuto Social à atual realidade da Cia. 
Dessa forma, o referido artigo do Estatuto passa a vigorar com a seguinte redação: Ar-
tigo 14. O CA será composto de 3 a 11 membros residentes no País, que serão eleitos 
pela Assembleia Geral para um mandato de 3 anos, podendo ser reeleitos, sendo um 
Presidente, um Vice-Presidente e os demais conselheiros sem designação específica. 
6) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Cia na forma do Anexo I à presente 
ata. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de 
lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. Assinaturas: Sr. Helder Rocha Falcão 
(Presidente); Sra. Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: Ennesa 
Fundo de Investimento de Ações, por seu Gestor, Arguciacapital Gestão de Recursos 
Ltda  e Helder Rocha Falcão.. RJ, 29/04/20. “Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada em livro próprio.” Jucerja em 11/06/2020 sob n 00003882355.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA 
DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 
30 de junho de 2020, às 10h (dez horas), em primeira convocação, no 
endereço Av. Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901 - Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da 
Ordem do Dia: 1. Aprovação da postergação do pagamento de JCP para 
dezembro/2020; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia e do Presidente do órgão; 3. Aprovação de remuneração dos 
membros do CAU. Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram à 
disposição, na sede da companhia, os documentos constantes da Ordem 
do Dia, conforme previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão 
comparecer à AGE munidos de instrumento de procuração. O percentual 
mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção 
de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Rio de Janeiro (RJ), 15 de junho de 
2020. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

Negociação extrajudicial saída para recuperações judiciais
Consultorias estão afir-

mando que a crise econômica 
gerada pela epidemia de Co-
vid-19 pode levar a queda sig-
nificativa do PIB brasileiro, 
estimada em 8% pelo Banco 
Mundial. Consequentemente, 
é provável que haja novo re-
corde de pedidos de recupera-
ção judicial. O número mais 
alto havia sido registrado em 
2016: 1.872 pedidos, em de-
corrência dos efeitos da ope-
ração “lava jato”.

As projeções para este ano 
variam de 2 mil a 4 mil no-
vos pedidos de recuperação 
judicial até dezembro. As 
negociações extrajudiciais, 
contudo, podem constituir 
uma medida eficaz para cre-
dores e devedores, além de 
ajudar a desafogar o Judici-
ário. Nesse sentido, o CNJ 
editou a Recomendação 63, 
com orientações aos juízos 
para adoção de medidas de 
mitigação no julgamento de 

recuperação empresarial e 
falência diante da realidade 
do novo coronavírus.

Para o advogado Bryan 
Mariath Lopes, ainda não é 
possível divisar um aumento 
exponencial nos pedidos de 
recuperação judicial porque 
as dívidas das empresas só 
vão se materializar depois de 
encerrada a epidemia, mas 
certamente será em grande 
número e é necessário saber 
o momento certo.

“Se a empresa entra em 
recuperação judicial agora, 
não vai conseguir incluir 
todo o prejuízo suportado 
durante a pandemia, uma 
vez que para que a dívi-
da seja concursal, deve ter 
sido contraída até a data do 
pedido de recuperação judi-
cial. Em contrapartida, se a 
empresa aguardar o término 
da pandemia para pedir a re-
cuperação judicial, pode ser 
tarde demais, pois, para en-

trar em recuperação judicial, 
é importante ter caixa, mas a 
situação atual de paralisação 
das atividades tem sido um 
momento de queima do cai-
xa”, afirma.

De acordo com Bryan 
Mariath, a crise da Co-
vid-19 trouxe um cenário 
novo de “pré-insolvência” 
para as empresas de todos 
os portes; a negociação ex-
trajudicial pode ser um ca-
minho para a solução para 
todos os envolvidos, inclu-
sive o Judiciário.

Ele cita como positivo o 
dispositivo do PL 1.397/20, 
que estabelece medidas 
emergenciais para empresas 
em recuperação judicial du-
rante o  estado de calamida-
de pública (20/3 a 31/12/20). 
O substituto do projeto, já 
aprovado na Câmara dos 
Deputados e em tramitação 
no Senado, cria o Sistema 
de Prevenção à Insolvência, 

pelo qual credores e devedo-
res devem buscar extrajudi-
cialmente renegociar suas 
obrigações. “Sem dúvida é 
uma excelente alternativa 
para enfrentar a crise econô-
mica. Esse instituto  da re-
cuperação extrajudicial tam-
bém está previsto no artigo 
161, da Lei 11.101/05, mas 
ainda é pouco utilizado pe-
las empresas brasileiras, mas 
tem muito potencial  nesse 
momento de crise”, afirma 
Bryan Mariath.

O advogado cita como 
exemplo de sucesso na re-
cuperação extrajudicial a 
reestruturação da empresa 
Tecis Tecnologia, uma das 
principais fabricantes e for-
necedoras de pás para o setor 
de energia eólica do mundo.

Na época, possuía dívida 
que ultrapassava o valor de 
R$ 770 milhões e teve o seu 
plano de recuperação extra-
judicial aprovado pelos cre-

dores, com a posterior homo-
logação pelo juízo da 2ª Vara 
de Falência e Recuperações 
Judiciais de São Paulo. Ele 
também exemplifica o caso 
da empresa Restoque (dona 
das marcas Le Lis Blanc, 
Dudalina e John John), que 
firmou acordo com seus cre-
dores através da recuperação 
extrajudicial, com valor re-
negociado na ordem de R$ 
1,5 bilhão em dívidas.

Segundo Bryan Mariath, 
o caminho extrajudicial no 
horizonte da recuperação 
judicial deve ser sempre le-
vado em conta, pois envolve 
um procedimento mais ágil, 
mais flexível, com menos 
burocracia, o que evita a 
morosidade inerente à judi-
cialização. “Permite também  
maior celeridade na negocia-
ção das dívidas; baixos cus-
tos; quóruns simplificados, 
mantém o acesso da empre-
sa ao mercado de crédito e 

permite que haja negociação 
apenas com uma determina-
da classe de credores, para a 
qual serão definidas novas 
condições de pagamento, ou 
seja, há a possibilidade de 
ser cirúrgico atuando apenas 
naquela classe de credores 
que foi afetada pela crise”, 
comenta.

Na avaliação do advo-
gado, a recuperação extra-
judicial representa ainda a 
possibilidade de os credores 
receberem os seus créditos 
através de uma renegocia-
ção, com novas condições de 
pagamentos, o que, no atual 
cenário, torna-se uma boa 
alternativa para o credor. E 
alerta que, ao conceder um 
novo fôlego para a empre-
sa em dificuldade, o credor 
assegura o recebimento do 
seu crédito, pois se ocorrer 
a quebra da empresa, muito 
provavelmente não receberia 
o seu crédito”.

BNDES ‘de olho’ nas parcerias em projetos de infraestrutura
O presidente do Banco 

Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES), Gustavo Montezano, 
disse, durante seminário onli-
ne sobre a retomada do cres-
cimento por meio de investi-
mentos em infraestrutura, que 
as medidas de proteção social 
são necessárias, mas é impor-
tante alavancar recursos que 
possam por em andamento 
os projetos de infraestrutura. 
O cenário macroeconômico 
com juros mais baixos tor-
na o Brasil mais barato para 
atrair investidores.

“O momento é apropriado 
para investir no Brasil”, dis-
se Montezano referindo-se à 
fragilidade da infraestrutura 
nacional e indicou que isso 
tem que mudar. “A gente 

tem que lutar para mudar 
isso o mais rápido possível”.

Segundo Montezano, a 
pandemia do coronavírus 
expôs a necessidade de rea-
lização das reformas das áre-
as de saneamento e do setor 
elétrico como um todo. “O 
ambiente é favorável para as 
reformas macroeconômicas e 
também setoriais”. Defendeu  
que é preciso firmar parcerias 
e trabalhar em escala com ou-
tros bancos brasileiros e es-
trangeiros que atuam no país 
para que os projetos de infra-
estrutura sigam em frente.

“O nosso sucesso depende 
do sucesso de vocês no Brasil. 
A gente tem que atuar como 
facilitador dos bancos multi-
laterais no Brasil”. Na ótica 
da leitura de risco, ele acredita 

que isso vai ajudar no resul-
tado dos projetos. A meta do 
banco não é competir, mas co-
laborar com os demais bancos 
multilaterais, assegurou.

Gustavo Montezano pre-
tende que o BNDES atue, 
ainda este ano, como garanti-
dor, como seguro de crédito, 
em operações do mercado de 
capitais e em sindicalização 
com outros bancos. Disse 
que o BNDES, para realizar 
sua missão de promover o 
desenvolvimento sustentá-
vel do Brasil, tem atuado 
historicamente pelo canal 
do crédito, como financiador 
principal do crédito direto e 
indireto. Nos últimos 12 me-
ses, deu uma escala susten-
tável ao canal de serviços e, 
agora, pretende entrar no ter-

ceiro pilar, que é o seguro de 
garantias e fianças, que com-
plementa os dois primeiros 
canais, quando o banco toma 
risco direto ou indireto do 
projeto, mas sem colocar o 
caixa proprietário.

Um marco disso ocorrerá 
no próximo mês de julho, 
com o lançamento do pro-
grama emergencial de aces-
so ao crédito, onde o banco 
vai atuar em escala nunca 
vista em seguro de crédi-
to, mencionou Montezano. 
O próximo passo é o banco 
operar, em seus negócios de 
infraestrutura, com seguros e 
fianças para projetos.

“Isso é importante por-
que você começa a quebrar 
a sua matriz de risco em vá-
rios ítens de risco e em vez 

de atuar como um financia-
dor principal no projeto, ele 
pode pegar uma matriz de 
risco, de uma parte temporal 
do projeto, de uma reserva 
de liquidez, e prover uma 
fiança para aquela parte do 
projeto”. O BNDES está 
trabalhando na forma mais 
adequada de lançar essa 
nova modalidade no merca-
do, mas Montenazo afirmou 
que isso vai prover garantia 
de capitais para outros inves-
tidores que, porventura, não 
tenham o mesmo apetite do 
banco para outros vetores da 
matriz de risco. A ideia é fa-
zer isso ainda este ano.

Prioridades

Presente ao seminário, 

o secretário-executivo do 
Ministério da Economia, 
Marcelo Guaranys, desta-
cou que para a efetivação 
dos projetos de infraes-
trutura, que considera es-
senciais para a retomada 
econômica pós-pandemia, 
é de extrema importância 
a aprovação pelo Legisla-
tivo dos marcos regulató-
rios. 

“O mais importante para 
o governo é a questão do 
saneamento. Essa é a prio-
ridade para trazer capital 
privado para esse setor tão 
importante para a saúde pú-
blica pós-crise”, assegurou 
Guaranys. Elencou ainda 
como prioridades a área de 
energia e o novo mercado 
de gás e de petróleo. 

CAJU PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.611.979/0001-68 - NIRE 33.2.1062362-1

Ata da AGE realizada em 01/06/20. Data, Horário e Local. No dia 
01/06/20, às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 
nº 25, sala 1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a 
convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme 
alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a 
totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no 
Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: 
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da 
Silveira. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o aumento de capital da Cia.; e 
(ii) a reforma e consolidação do novo Estatuto Social. Deliberações. Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o aumento do capital social 
da Cia., no montante de R$ 2.000,00 e a emissão de 2.000 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, 
pelo preço de emissão de R$ 1,00, fixado nos termos do art. 170, §1º da 
Lei das S/A, de forma que o capital social da Cia. passa de R$ 1.000,00 
para R$ 3.000,00 dividido em 3.000 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. A totalidade das novas ações emitidas serão subscritas e 
integralizadas, em moeda corrente nacional, pela única acionista Tempus
Holding 68 S.A.R.L., sociedade constituída e existente de acordo com a 
legislação de Luxemburgo, com sede na 15 Boulevard F.W. Raiffeisen, 
representada, neste ato, por seu procurador Marcelo Hudik Furtado de 
Albuquerque, acima qualificado, nos termos do boletim de subscrição 
constante do Anexo I à presente ata. A integralização foi realizada 
mediante a capitalização de créditos oriundos de Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital - AFACs, realizados pela acionista Tempus Holding 
68 S.A.R.L., devidamente contabilizado nas demonstrações financeiras da 
Cia. Em razão das deliberações acima, alterar o art. 5º do Estatuto Social, 
que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social 
da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 3.000,00 dividido 
em 3.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) Aprovar 
a reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia., conforme proposta 
apresentada, cuja cópia, após lida e rubricada por todos, foi arquivada na 
sede social da Cia. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, e como 
nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi 
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 01/06/20. 
Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; Felipe
Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 15/06/20 sob o nº 3882467. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia 
S.A. para se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) a ser realizada na sede da Companhia, na Av. das 
Américas nº 3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, às 10 horas do dia 03 de julho de 2020, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Ratificar o pedido de 
recuperação judicial da Companhia, realizado em conjunto com algumas 
de suas controladas diretas e indiretas, e com autorização do Acionista 
Controlador, perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, 
em 27/04/2020; (II) Autorizar a administração da Companhia a tomar 
as providências e praticar os atos necessários com relação ao referido 
processo, bem como ratificar todos os atos praticados até a presente 
data. Estão à disposição dos Srs. Acionistas, em sua sede social, e no 
endereço eletrônico na internet da Companhia (www.joaofortes.com.br/ri), 
documentos com maiores informações sobre a matéria da ordem do dia. Os 
acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários, 
para participar presencialmente da referida AGE. Os procuradores dos 
acionistas deverão comprovar a representação legal constituída há menos 
de 1 (um) ano, através dos respectivos instrumentos de mandato, com 
reconhecimento de firma dos outorgantes, que deverão ser enviados para 
o e-mail ri@joaofortes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas da realização da AGE e os originais entregues na referida AGE. 
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2020. Antonio José de Almeida Carneiro - 
Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE 33.3.0003135-9

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente 
edital, ficam convocados os Acionistas da WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará às 11h00min do dia 30 de junho de 2020, na 
sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar, Flamengo, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (1) Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Admi-
nistração para adequação do artigo 3º do Estatuto Social  da Companhia que 
deverá ter a seguinte redação: “Art. 3º - O objeto e fins desta Companhia são, 
diretamente ou participando de outras sociedades: importar, exportar, comprar, 
fabricar e vender instalações para indústria e comércio; comercialização de 
veículos automotores novos e usados, peças acessórios, no varejo ou atacado, 
inclusive máquinas e veículos a gás; comercialização, instalação, substitui-
ção, retirada, conversão e manutenção de sistemas de gás (comprimido ou 
liquefeito) e seus componentes; importação e exportação de máquinas e 
equipamentos, inclusive máquinas e veículos a gás, suas respectivas peças, 
implementos e acessórios; locação de veículos; prestação de serviços de 
assistência técnica, de manutenção e de intermediação de venda de veículos 
automotores, novos e usados, inclusive máquinas e veículos a gás, peças, 
implementos e acessórios; ministrar cursos de manutenção, treinamento, ope-
ração e monitoramento de máquinas e veículos, incluindo máquinas e veículos 
a gás, adquirir, possuir, vender e dispor de ações, quotas, obrigações e outros 
títulos de sociedades comerciais, industriais, agropecuárias e financeiras, 
vendas de artigos domésticos e utilidades em geral e prestação de serviços 
técnicos em geral, indispensáveis ao desenvolvimento de suas próprias ati-
vidades bem como das empresas das quais participa, inclusive as atividades 
de correspondente bancário exclusivamente para atender aos Clientes da 
Companhia.” (2) Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia 
com a respectiva alteração. Observações: (a) Encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no 
website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de 
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos seguintes documentos: 
(i) Proposta da Administração de alteração do artigo 3º do Estatuto Social, 
datada de 08/06/2020; (ii) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 
09/06/2020, que aprovou a referida Proposta da Administração; e (iii) Estatuto 
Social Consolidado da Companhia com as inclusões das respectivas altera-
ções; e (b) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá 
estar constituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os 
atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios 
de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações, 
em estrita observância ao disposto no Art. 126, da Lei nº 6.404/76. Rio de 
Janeiro, 15 de junho de 2020. Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti - Presidente do Conselho de Administração.
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Depois da segunda onda, a 
recuperação econômica será em V

Os economistas do Morgan Stanley acreditam que 
haverá uma segunda onda de infecções por Covid-19, que 
deverá ocorrer no outono, mas será administrável e me-
nos agressiva do que a primeira, e haverá apenas confi-
namentos seletivos. Como esses técnicos estão cada vez 
mais confiantes, acreditam que depois disso a economia 
global registará uma “recuperação em V”, o que significa 
um retorno relativamente rápido à normalidade, depois de 
colapso acelerado.

Os técnicos do banco norte-americano não escondem 
que, cada vez mais, têm confiança na chamada recuperação 
em V, devido a recentes surpresas positivas nos dados do 
crescimento e nas ações políticas. Assim, a recessão será 
profunda mas curta, com uma contração de 8,6% no PIB 
global do segundo trimestre deste ano e um crescimento 
de 3% no primeiro trimestre de 2021. Dessa forma, para o 
Morgan Stanely, três são os motivos que farão a recessão 
ser mais curta: a) não se trata de um choque endógeno 
desencadeado por grandes desequilíbrios; b) as pressões 
de desalavancagem serão mais moderadas; e c) os apoios 
da política monetária e orçamentária foram e continuarão 
a ser decisivos para impulsionar a recuperação.

O Fundo Monetário Internacional, no entanto, tem 
opinião diferente da revelada pela instituição financeira, 
pois na semana passada alertou que a economia global 
se recupera de forma mais lenta que o esperado e que há 
ainda uma profunda incerteza em relação às perspetivas 
para a economia.

Torcida para que os economistas do Morgan Stanley es-
tejam certos em suas previsões.

UE sobretaxa produtos chineses e egípcios
A partir deste segunda-feira, a União Europeia vai so-

bretaxar produtos que são importados, mas recebem sub-
sídios concedidos por um Estado a exportadores sediados 
noutro país, e que criam distorções de mercado. Até ao 
momento, eram penalizadas as mercadorias com subsí-
dios concedidos pelo país de onde foram exportadas. Para 
os especialistas em comércio exterior, serão afetadas as 
relações comerciais da comunidade européia com a China, 
cujo apoio generalizado além das fronteiras chineses gera 
efeitos distorcidos.

No momento, as dicussões são sobre as importações de 
fibra de vidro do Egito, de dois fabricantes, a Jushi Egypt 
for Fiberglass Industry SAE e Hengshi Egypt Fiberglass 
Fabrics SAE, subsidiárias das chinesas China Jushi Co. e 
Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. As duas empre-
sas estão sediadas na Zona de  Cooperação Económica e 
Comercial China-Egito, no Canal do Suez, uma Rota (Belt 
and Road) de desenvolvimento de infraestrutura global.

Como os dois fabricantes recebem benefícios dos gov-
ernos da China e do Egito, além de subsídios aos tecidos 
de fibra de vidro exportados diretamente pelos chineses, 
são afetados os fabricantes europeus, como a finlandesa 
Ahlstrom-Munksjo Oyj, a belga European Owens Corning 
Fiberglas SPRL e a francesa Chomarat Textiles Industries 
SAS.

A taxa imposta às importações de fibra de vidro do Egi-
to é de 10,9% e terá uma duração de cinco anos e tarifas 
entre 17% e 30,7% sobre esse produto importado direta-
mente da China.

Cielo sobe 20% devido a acordo com Facebook
No primeiro pregão da semana, as ações da Cielo cheg-

aram a subir 20% devido ao acordo da companhia com 
o Facebook para pagamentos pelo Whatsapp. A versão 
mais recente do aplicativo já apresenta a opção “pagamen-
tos”, disse a companhia em comunicado. Os interessados 
poderão fazer transferências e pagamentos. As transfer-
ências poderão ser feitas com débito. As pessoas poderão 
enviar até R$ 1 mil por transação e receber até 20 transa-
ções por dia e até R$ 5 mil por mês. Os pagamentos para 
empresas funcionará com débito e crédito. O comerciante 
pagará taxa de 3,99% por transação.

Na avaliação dos analistas do Bradesco BBI, a Cielo 
será responsabilizada por um erro na prestação de serviços 
de seus parceiros como, por exemplo, um intermediário 
deixar de fazer o pagamento aos comerciantes. O natural 
seria os adquirentes mais cautelosos, exigindo maiores ga-
rantias para manter a operação no local. Não esperam, no 
entanto, que esses requisitos sejam alterados ou suspen-
sos, a menos que em um cenário em que a regulamentação 
evolua ainda mais, reduzindo os riscos operacionais para 
os próprios adquirentes.

Goldman rebaixa ações de Itaú e Santander
O Goldman Sachs cortou de compra para neutra a reco-

mendação da ação e do ADR do Itaú Unibanco, após ter 
elevado os papéis em abril, enquanto rebaixou Santander 
Brasil de neutra para venda.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6 - Cia. Aberta

Edital de Convocação - AGE: São convocados os acionistas da Ideiasnet 
S.A. (“Cia.” ou “Ideiasnet”) a se reunirem em 1ª convocação, no dia 10/07/20, 
às 11:30h, por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no §2-A do 
Art. 124 da Lei 6.404/76, disciplinada pela Instrução CVM 481/09, em AGE 
(“Assembleia”) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação 
da adoção de medidas pela Cia. visando à migração ao segmento especial de 
listagem da B3 denominado Novo Mercado no prazo de até 1 ano contado da 
data desta Assembleia; (ii) Aprovação da reforma do Estatuto Social da Cia., a 
fim de refletir seu novo papel de holding dedicada ao investimento na Padtec 
S.A. (“Padtec”), com alterações: da denominação social (Art. 1º), do objeto so-
cial (Art. 2º), da sede (Art. 3º), do prazo para convocação de assembleia geral 
(Art. 9º), das matérias a serem deliberadas em assembleia geral (Art. 11), das 
políticas que os Administradores devem aderir (Art. 12), da composição do C.A. 
(Art. 13), do prazo de convocação e materiais a serem disponibilizados para as 
reuniões do C.A. (Art. 14), das matérias a serem deliberadas em C.A. (Art. 17), 
da composição da Diretoria (Art. 18), das matérias a serem deliberadas em Di-
retoria (Art. 19), da atualização monetária de dividendos declarados (Art. 26), 
além de outros ajustes de redação e inclusão de cláusula relativa à oferta pú-
blica de ações (Art. 31); (iii) Aprovação alteração do Art. 5º do Estatuto Social 
da Cia., em decorrência do aumento do capital social aprovado pelo C.A. em 
05/06/20 dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 817.000,00, com 
a emissão de 817.000 novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal; 
(iv) Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Cia.; (v) Aprovação da 
Política para Transações com Partes Relacionadas da Cia.; (vi) Aprovação da 
Política de Remuneração da Cia.; (vii) Eleição de novos membros para o C.A., 
sendo que aos acionistas detentores de no mínimo 5% do capital votante será 
facultado solicitar a adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do C.A. 
da Cia., em substituição da totalidade dos atuais membros do C.A., observado 
que os novos membros deverão ser eleitos para completar o mandato dos 
atuais membros; (viii) Considerando o pedido enviado à Cia. pelo acionista 
Fundação CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomuni-
cações, instalar e eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, e 
fixar a sua remuneração; e (ix) Aprovação da instrução de voto para a AGE 
da Padtec S.A. no sentido de aprovar a alteração dos Arts. 2º (“Da Denomi-
nação, Sede, Duração e Objeto”), 5º (“Do Capital e das Ações”), 11 a 18 (“Da 
Administração”), 20 e 21 (“Exercício Social”) e 23 (“Da Dissolução, Liquidação 
e Extinção”) do Estatuto Social da investida Padtec a fim de extinguir o C.A. 
e o conselho fiscal e alterar matérias de competência da assembleia geral da 
Padtec, além de outros ajustes de redação. Para a presente Assembleia, os 
Acionistas da Ideiasnet poderão (i) votar nas matérias objeto da ordem do dia 
através de Boletim de Voto a Distância (“BVD”) ou da procuração disponibi-
lizada pela Cia. por meio de Pedido Público de Procuração; ou (ii) participar 
dos trabalhos da Assembleia e votar nas matérias objeto da ordem do dia 
remotamente por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Cia. 
(plataforma “ZOOM”). Caso o Acionista deseje adotar o procedimento de voto 
a distância, através de BVD, deverá transmitir instruções de preenchimento, 
enviando o respectivo BVD ao escriturador das ações de emissão da Cia., aos 
seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso de Acionistas 
titulares de ações depositadas em depositário central ou diretamente à Cia. 
até o dia 03/07/20 (inclusive). O BVD deverá estar devidamente acompanhado 
da documentação necessária informada neste Edital. Para informações adicio-
nais, o Acionista deverá observar as regras previstas na Instrução CVM 481/09 
e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Cia.. De acordo 
com a Instrução CVM 481/09, conforme alterada, a Administração da Cia. tam-
bém disponibiliza aos seus Acionistas modelo de procuração conforme Pedido 
Público de Procuração. O Acionista que desejar participar utilizando-se desta 
procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@ideiasnet.com.br até às 13h do 
dia 08/07/20, devidamente acompanhada da documentação necessária infor-
mada neste Edital. Outras informações para o uso do Pedido Público de Pro-
curação estão disponíveis na Proposta da Administração. Por fim, o Acionista 
que desejar participar da Assembleia remotamente por meio de plataforma 
eletrônica a ser disponibilizado pela Cia. deverá enviar solicitação à Ideiasnet 
para o e-mail ri@ideiasnet.com.br, até às 13h do dia 08/07/20, a qual deverá 
ser devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste 
Edital. Outras informações para a participação remota na Assembleia estão 
disponíveis na Proposta da Administração. Para aqueles Acionistas que op-
tarem participar através de BVD enviado diretamente à Cia., por Pedido Pú-
blico de Procuração disponibilizado pela Ideiasnet ou remotamente por meio 
de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Cia., solicita-se o envio dos 
seguintes documentos para o e-mail ri@ideiasnet.com.br, aos cuidados do 
Departamento de Relações com Investidores: (i) extrato ou comprovante de 
titularidade de ações expedido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou 
pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição prestadora de serviços de es-
crituração de ações da Cia.; e (ii) para aqueles que se fizerem representar por 
procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais 
aplicáveis (art. 126 da Lei 6.404/1976). As informações e documentos referen-
tes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, em especial a Proposta 
da Administração, estão disponíveis aos acionistas na sede social da Cia., 
bem como nos endereços eletrônicos da Cia. (www.ideiasnet.com.br), da CVM 
(www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), na forma da regulamentação vi-
gente. RJ, 09/06/20. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente do C.A..

NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A.
CNPJ/MF nº 01.253.766/0001-40 - NIRE 33.3.003.0259-0

Ata da AGO: Local, data e hora: Na sede da NBCUniversal Networks 
International Brasil Programadora S.A. (a “Cia.”), localizada na Av. das 
Américas, 1.650, Bl. 4, salas 201, 202, 203, 204, 228, 229, 230, 231, 232 e 
233, Barra da Tijuca, CEP 22.640-101, RJ/RJ, no dia 13/04/20, às 10h. Mesa: 
Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Presidente da Mesa; e Marcelo Scalzo 
– Secretário da Mesa. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de Acionistas representando a totalidade do capital 
social da Cia., na forma do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, conforme assina-
tura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Deli-
berações tomadas por unanimidade de votos dos acionistas: Instalada a 
Assembleia, após discutir e votar a ordem do dia, a totalidade dos Acionistas 
da Cia. decidiu por unanimidade e sem ressalvas: 1. Autorizar a lavratura da 
ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do §1º do 
Art. 130 da Lei 6.404/76; 2. Consignar que em 01/01/20 a acionista Globosat 
Programadora Ltda. foi incorporada por sua controladora Globo Comunicação 
e Participações S.A., que passou a sucedê-la em todos os seus direitos e obri-
gações, nos termos do Art. 227 da Lei 6.404/76. 3. Consignar a renúncia do Sr. 
Paulo Simões Barata ao cargo de Diretor Presidente da Cia., conforme carta 
de renúncia e quitação apresentada e arquivada na sede da Cia. em 02/12/19. 
Em virtude da referida renúncia, o Diretor Financeiro Marcelo Scalzo acumu-
lará as funções de Diretor Presidente até o término do respectivo mandato ou 
até que a Assembleia aprove a eleição do novo Diretor Presidente. 4. Apreciar 
e aprovar o Relatório da Administração, e as Demonstrações Financeiras da 
Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19, que foram pu-
blicados no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil no dia 30/03/20. 5. Tendo 
em vista a apuração de lucro no exercício social encerrado em 31/12/19, no 
valor total de R$ 68.491.371,41, que somado ao valor dos juros sobre capital 
próprio relativo ao exercício de 2019, totaliza o valor de R$ 69.688.134,22 
aprovam os Acionistas destiná-los da seguinte forma: 5.1. R$ 14.765.166,72 
serão destinados ao pagamento de dividendos, na forma do Art. 20, item (b) 
do Estatuto Social, a ser distribuído aos Acionistas até o final do presente 
exercício, na proporção de suas participações societárias, conforme segue: 
Acionistas / % / R$: Globo Comunicação e Participações S.A. / 47,5% / 
7.013.454,19; USA Brasil Holdings L.L.C / 52,5 % / 7.751.712,53; Total a ser 
distribuído / 100,0 % / 14.765.166,72. 5.2. R$ 1.196.762,81 como juros sobre 
capital próprio, aos Acionistas na proporção de suas participações societárias, 
conforme deliberado na AGE de 29/11/19, os quais já foram pagos. 5.3. R$ 
53.726.204,69 destinados à reserva operacional prevista no Art. 20 do Estatu-
to Social da Cia. 5.4. Consignar que os acionistas aprovaram a destinação do 
resultado com ajuste de R$ 15.352.858,62 que, ao invés de serem destinados 
ao pagamento de dividendos, conforme a proposta da administração, serão 
destinados à reserva operacional, integrando o valor mencionado no item 4.3. 
5.5. Consignar que não será destinada nenhuma parcela do resultado para a 
reserva legal, tendo em vista o atingimento de seu limite legal. Encerramen-
to: Nada mais havendo a ser tratado, a Assembleia foi suspensa pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, a qual depois de então ser lida e aprovada, 
foi assinada por todas as partes presentes à Assembleia. RJ, 13/04/20. Mesa: 
Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Presidente; Marcelo Scalzo - Secre-
tário; Acionistas Presentes: Globo Comunicação e Participações S.A.; 
Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Diretor; Alberto Carlos Pe-
cegueiro do Amaral - Procurador; USA Brasil Holdings L.L.C. - Fabio Mon-
teiro Marques - Procurador. Jucerja nº 3880378 em 05/06/20.

BRF BIOREFINO DE LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF n° 19.912.675/0001-59 - NIRE 33.3.0029771-5

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
a ser Realizada Exclusivamente no Formato Digital. 

O Presidente do Conselho de Administração da BRF Biorefino de Lubrificantes 
S.A. (“Companhia”) no uso das suas atribuições resolve convocar os senhores 
acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar Ex-
clusivamente no Formato Digital por intermédio da plataforma Zoom (conforme 
convite enviado eletronicamente aos acionistas), no dia 01 de julho de 2020, às 
15:00 horas a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar o ajui-
zamento de ação de reparação de danos causados à Companhia, contra o acio-
nista, Petrobras Distribuidora S.A.; e (ii) autorizar os administradores a praticarem 
todos os atos necessários ao efetivo ajuizamento de ação de reparação de danos. 
Os documentos e informações adequados para que os acionistas possam se po-
sicionar a respeito da matéria objeto da presente convocação estão disponíveis na 
sede da Companhia e enviados pelo e-mail indicado pelos acionistas. Os acionis-
tas deverão enviar até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertu-
ra dos trabalhos, para a Diretoria da Companhia, os documentos que atestem sua 
capacidade de representação do acionista: (i) no caso do acionista representado 
por seu diretor: (a) ata de eleição do diretor; (b) comprovante de identidade; e (c) 
comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas (“CPF/ME”) do Minis-
tério da Economia; (ii) no caso do acionista representado por procurador: (a) ata 
de eleição do diretor signatário do instrumento de mandato; (b) cópia do estatuto 
sócia atestando a existência do cargo do diretor; (c) instrumento de mandato com 
poderes de representação do acionista na assembleia geral extraordinária, obser-
vadas as disposições do artigo 126, parágrafo 1°; (d) comprovante de identidade 
do outorgado; e (c) comprovante de inscrição no CPF/ME do outorgado. Duque de 
Caxias, 15 de junho de 2020. Diogo Valle Bueno – Presidente do Conselho de Ad-
ministração. Diego Valle Bueno - Presidente do Conselho de Administração

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária. Convocamos os acionistas 
da XP Controle Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 22/06/2020, às 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (par-
te), Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas 
dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação do lucro líquido do 
exercício; (iii) a reeleição dos diretores da Companhia; e (iv) aprovação da remune-
ração global dos diretores. Informamos que os documentos pertinentes às matérias 
aqui previstas foram amplamente divulgados aos acionistas da Companhia desde 
19/05/2020, os quais se acham à disposição dos acionistas na sede social da Com-
panhia desde então. Rio de Janeiro, 12/06/2020. XP Controle Participações S.A.

Aneel prorroga até 31 de julho 
proibição de corte de energia elétrica
Medida perderia 
a validade na 
próxima semana

A proibição do corte de luz 
dos consumidores inadim-
plentes residenciais urbanos 
e rurais foi prorrogada até 
o fim de julho pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). A proibição do corte 
de energia elétrica por 90 dias 
foi aprovada pela agência no 
fim de março, com validade 
também para os serviços con-
siderados essenciais no en-
frentamento da pandemia do 
coronavírus. Com a decisão 
desta segunda-feira, a medida, 
que perderia validade na pró-
xima semana, ficará em vigor 
até o dia 31 de julho.

De acordo com a diretora 
da Aneel Elisa Bastos Silva, 

relatora do processo, na maio-
ria dos estados, continuam as 
ações de isolamento social 
e de restrição à circulação e 
aglomeração de pessoas para 
evitar a propagação da co-
vid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus.

Elisa Bastos afirma que os 
efeitos da pandemia no setor 
elétrico levaram a um au-
mento da inadimplência dos 
consumidores e à redução do 
mercado das distribuidoras, 
em virtude da diminuição na 
atividade econômica e da ne-
cessidade de manutenção do 
serviço. Elisa disse, entretan-
to, que a norma aprovada pela 
agência prevê que, se após o 
prazo determinado a dívida 
persistir, a energia será corta-
da. As distribuidoras deverão 
avisar os consumidores com 
antecedência. “Feitas essas 
ressalvas, a proposta é que, a 
partir de 1º de agosto, a distri-
buidora volte a efetuar a sus-

pensão do fornecimento por 
inadimplência”, disse Elisa, 
em seu voto.

De acordo com a diretora 
da Aneel, a exceção fica por 
conta das unidades “onde 
existam pessoas usuárias de 
equipamentos de autonomia 
limitada, vitais à preservação 
da vida humana e dependen-
tes de energia elétrica; as das 
subclasses residenciais de 
baixa renda, enquanto du-
rar a concessão do auxílio 
emergencial; aquelas em que 
a distribuidora suspender o 
envio de fatura impressa sem 
a anuência do consumidor; e 
nos locais em que não hou-
ver postos de arrecadação em 
funcionamento, o que inclui 
instituições financeiras, lo-
téricas, unidades comerciais 
conveniadas, entre outras, ou 
em que for restringida a circu-
lação das pessoas por ato do 
poder público competente”.

Além de prorrogar a proi-

bição do corte no forneci-
mento de energia elétrica, 
a Aneel ampliou até 31 de 
julho o prazo para que as 
distribuidoras de energia se-
jam autorizadas a suspender 
o atendimento presencial, a 
suspensão da entrega da fa-
tura mensal impressa no en-
dereço dos consumidores e 
a permissão para que as dis-
tribuidoras realizem a leitura 
de consumo em horários di-
ferentes do usual ou mesmo 
a suspensão da leitura.

Ao adotar a suspensão da 
entrega da fatura impressa, 
as distribuidoras deverão 
enviar fatura eletrônica ou o 
código de barras aos consu-
midores, por meio de canais 
eletrônicos ou disponibilizá-
las em seu site ou aplicativo. 
Na hipótese de suspensão da 
leitura do consumo, o fatu-
ramento será feito com base 
na média aritmética do con-
sumo nos últimos 12 meses.

Compra e transferência de dinheiro via aplicativo 
O WhatsApp lançou um 

novo recurso que permite 
transferir dinheiro e fazer 
compras em estabelecimen-
tos por meio do aplicativo de 
mensagens, com a proteção 
da plataforma Facebook Pay. 
No primeiro momento, a no-
vidade estará disponível para 
clientes do Banco do Brasil, 
Nubank e Sicredi que têm 
cartão de crédito ou débito das 
bandeiras Visa e Mastercard.

As transações serão pro-

cessadas pela Cielo e não 
preveem custos para consu-
midores e pessoas físicas. Já 
as empresas terão de arcar 
com uma taxa por transação 
recebida. As pequenas em-
presas são um dos principais 
focos do lançamento.

“Mais de 10 milhões de 
micro e pequenas empresas 
movimentam a economia 
brasileira, e já é muito co-
mum mandar um zap a essas 
empresas para tirar dúvi-

das sobre produtos e fazer 
pedidos. Com o recurso de 
pagamentos no WhatsApp, 
além de ver os produtos no 
catálogo, os clientes também 
poderão fazer o pagamento 
do produto escolhido sem 
sair do WhatsApp. Ao sim-
plificar o processo de paga-
mento, esperamos ajudar a 
trazer mais empresas para 
a economia digital e ge-
rar mais oportunidades de 
crescimento”, diz o comu-

nicado da empresa.
Para utilizar a ferramenta, 

o usuário precisa cadastrar 
seu cartão na plataforma 
Facebook Pay e cadastrar 
uma senha numérica (PIN) 
de seis dígitos como pro-
teção. Também é possível 
usar biometria, como leitor 
de digitais e reconhecimento 
facial, para autorizar transa-
ções. Para receber o dinhei-
ro, o contato precisa estar 
cadastrado no Facebook Pay.

Mercado eleva queda do PIB para 6,51%
O novo boletim do relató-

rio “Focus”, divulgado nes-
ta segunda-feira aumentou 
mais uma vez a previsão de 
queda do Produto Interno 
Bruto (PIB) para 2020, ago-

ra de 6,51% contra os 6,48% 
divulgados anteriormente. 
Além disso, também reduziu 
as expectativas de inflação 
para o mesmo período. 

A redução de expectativa 

registrada é a décima oitava 
deste ano. O PIB pode ser 
interpretado como a soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no Brasil ou numa 
determinada região, durante 

um tempo determinado. O 
relatório “Focus” é divulga-
do pelo Banco Central (BC) e 
reúne dados semanais através 
de pesquisas com mais de 100 
instituições financeiras.
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SHOPPING CENTER DO BRASIL S.A. - ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
CNPJ/MF nº 27.644.095/0001-32

Balanços Patrimoniais dos exercícios findos em 31/12/2018 à 31/12/2019 (Valores em reais) Demonstração do Resultado em 31/12/2018 à 31/12/2019 
(Valores em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 à 31/12/2019

2018 2019
Ativo 16.184.954,88 15.997.488,77
Ativo Circulante 12.852.903,45 12.665.437,34
Disponível 7.982.929,63 7.795.039,89
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 7.982.928,63 7.795.038,89

Despesas a Apropriar - -
Despesas Antecipadas - -

Outros Créditos 4.866.938,00 4.867.467,79
IRPJ a compensar 49,17 578,96
Condomínio do Edifício Shopping Meier 4.222.330,00 4.222.330,00
SCB Raver Gold Park Ltda 50.000,00 50.000,00
IRRF s/Aplicação 539.558,83 539.558,83
Empréstimo Diversos 55.000,00 55.000,00

Despesas do Exercício Seguinte 3.035,82 2.929,66
Prêmios de Seguro 3.035,82 2.929,66

Ativo Não Circulante 3.332.051,43 3.332.051,43
Realizável a Longo Prazo - -
Investimentos 1.300.000,00 1.300.000,00
Imobilizado 2.391.962,53 2.391.962,53

(-) Depreciação Acumulada (359.911,10) (359.911,10)

2018 2019
Passivo 16.184.954,88 15.997.488,77
Passivo Circulante 67.617,00 67.788,11
Obrigações Fiscais 17,04 204,90
Contas a Pagar 67.599,96 67.583,21
Outras Contas a Pagar 67.599,96 67.583,21

Receitas de Exercícios Futuros 73.781,92 509.916,16
Receitas de Exercícios Futuros 73.781,92 509.916,16
Receita sobre Aplicação Financeira 73.781,92 509.916,16

Patrimonio Líquido 16.043.555,96 15.419.784,50
Capital Social 978.652,00 978.652,00
Capital Social 978.652,00 978.652,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados 15.064.903,96 14.441.132,50
Lucros ou Prejuízos Acumulados 15.064.903,96 14.441.132,50

2018 2019
Receita Bruta Operacional 403.097,75 -
Receita de Serviços 403.097,75 -

Deduções dos Serviços (34.867,95) -
ISS sobre Serviços (20.154,88) -
PIS-COFINS (14.713,07) -

Receita Líquida Operacional 368.229,80 -
Custo dos Serviços (28.531,51) (27.139,85)
Dos Serviços Prestados (28.531,51) (27.139,85)

Lucro Bruto Operacional 339.698,29 (27.139,85)
Receitas/Despesas Operacionais 3.588.790,69 53.368,39
Receitas Financeiras 1.120,65 24.061,63
Outras Receitas Operacionais 3.637.571,07 42.312,00
Despesas Tributárias (47.585,20) (11.829,84)
Despesas Financeiras (2.315,83) (1.175,40)

Resultado Operacional 3.928.488,98 26.228,54
Despesas/Receitas Não Operacionais - -
Resultado do Período 3.928.488,98 26.228,54
Lucros Distribuidos (650.000,00) -
Resultado do Exercício 3.278.488,98 26.228,54

1. Contexto Operacional: A Shopping Center do Brasil S.A. - Administradora de 
Bens, é uma sociedade de capital fechado que tem como  atividade  preponderante 
a administração do edifício do Shopping Center do Méier. 2. Apresentação das De-
monstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acor-
do com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária e disposi-
ções complementares e que  refletem os saldos de ativos e passivos em 31/12/2018 

e 31/12/2019. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Ativo Não Circulante: Os bens 
do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, corrigidos monetariamente 
por índices oficiais  até  31/12/1995. b) Imposto de Renda e Contribuição Social: 
São contabilizados trimestralmente, obedecendo o regime de competência. c) Re-

conhecimento da Receita: A receita de serviço é reconhecida à medida que os 
serviços são faturados. d) Capital  Social e Ações: O Capital Social subscrito e 
integralizado equivale a R$ 978.652,00, e está  representado por 1.030.160 ações 
ordinárias nominativas, de valor nominal de R$ 0,95.

Alberto Fernandes Gaspar da Silva - Sócio Administrador                                           Angela M. O. Souza - Contadora - CRC/RJ 38140-O-0

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.a670.505/0001-75 / NIRE nº 33.2.0793142-6

Convocação. Ficam convocados os sócios da ELOGROUP DESENVOL-
VIMENTO E CONSULTORIA LTDA., a reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se em 24 de junho de 2020 às 18:00 para deliberar 
sobre a inclusão de serviços no objeto social da Sociedade.Em razão da 
pandemia que assola o país(COVID 19), a assembleia será realizada por 
vídeo conferência, o endereço e senha para acesso serão informados aos 
cotistas por e-mail até 24 horas antes da realização da assembleia. E em 
caso de dúvidas o cotista poderá solicitar informações adicionais por telefo-
ne ou pelo e-mail contato@elogroup.com.br.br. Rio de Janeiro, 15/06/2020. 
Sonia Marilia Teixeira Faciroli - Diretora.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária. Convocamos os acio-
nistas da XP Controle Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 24 de junho de 
2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Pai-
va, nº 153, Sala 201, Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
a fim de ratificar a permuta de ações de emissão da Companhia. Os acionistas po-
derão ser representados na Assembleia, mediante a apresentação do mandato de 
representação, outorgado na forma do parágrafo 1°, do Art. 126 da Lei das Socieda-
des por Ações. Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020. XP Controle Participações S.A.

ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES
CNPJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1 

Edital de Convocação para AGO/E DIGITAL. Convocamos os Srs. 
Acionistas a se reunirem, às 12:00 h em 1ª convocação no dia 24/06/2020, 
em AGO/E, que em razão do atual estado de calamidade pública declarado no 
país em 20/03/20,  será realizada na modalidade DIGITAL, e  sua transmissão 
será pela plataforma Google Meet, que terá  o link de acesso disponibilizado 
aos acionistas com antecedência, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1) AGO: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2019; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 
c) Fixação dos honorários para o exercício 2020; d) Eleição do Conselho 
Fiscal; 2) AGE: a) Alteração Estatutária; b) Assuntos gerais. RJ,15/06/2020. 

A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.

‘Gentileza com o chapéu alheio’ 
Como a CUT 
avalia a liberação 
do FGTS

Anunciados com um 
‘benefício concedido’ pelo 
governo de Jair Bolsona-
ro (sem partido), os saques 
emergenciais do Fundo de 
Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS), a partir do dia 
29 de junho, não são uma 
ajuda nem tampouco um 
benefício para ajudar os tra-
balhadores e trabalhadoras 
durante a crise econômica, 
que foi agravada pela pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19). O governo quer 
apenas movimentar a econo-
mia ‘liberando’ o saque de 
um dinheiro que deveria ser 
usado em um momento de 
necessidade como aposenta-
doria ou na compra da casa 
própria.

Para o trabalhador, pode 
parecer vantajoso, mas de 
acordo com o economista da 
subseção do Dieese da CUT, 
Alexandre Ferraz, o que o 

governo faz é ‘gentileza com 
o chapéu alheio’ e isso pode 
comprometer planos futuros, 
quando o trabalhador estiver 
mais vulnerável, ganhan-
do menos, como quando se 
aposentar, ou quando quiser 
realizar o sonho de comprar 
uma casa ou apartamento, 
que são os principais objeti-
vos do fundo.

“O que o governo faz é 
injetar dinheiro do próprio 
trabalhador para movimen-
tar a economia, sendo que 
o ideal era o governo injetar 
recursos próprios para auxi-
liar trabalhadores durante o 
estado de calamidade”.

Invés de prestar assistên-
cia com ‘dinheiro novo’, o 
governo possibilita que o 
trabalhador acesse seu pró-
prio recurso. É um jeito de 
salvar, mas não é o governo 
que está salvando. O Estado 
deveria ser mais ativo e não 
deixar tudo mais uma vez 
nas costas dos trabalhadores, 
Alexandre Ferraz.

O efeito desses saques 
emergenciais pode ser seve-
ro para os próprios trabalha-
dores, pois a crise está au-
mentando ainda mais a taxa 

de desemprego, hora em que 
o dinheiro do FGTS é essen-
cial para a sobrevivência, 
avalia a técnica da subseção 
do Dieese da CUT nacional, 
Adriana Marcolino.

“Para quem tem emprego 
formal, o ideal é não gastar 
esse dinheiro agora. Esta-
mos numa crise grave com 
o desemprego aumentando. 
Se esse trabalhador perder o 
emprego ele pode ficar sem 
esse recurso em uma hora 
que mais precisa”, diz.

Para a técnica do Dieese, 
pode até ser vantagem usar 
esse dinheiro agora, mas 
apenas para quem já está de-
sempregado, ou trabalhado-
res informais que têm con-
tas antigas inativas de seus 
antigos empregos formais. 
Ela também concorda com a 
tese de que o governo, para 
movimentar a economia e 
manter empregos durante a 
pandemia, deveria seguir a 
cartilha de países desenvol-
vidos e investir em linhas de 
crédito para os trabalhado-
res.

“Injetar recursos para sal-
var os trabalhadores, garan-
tir a manutenção do auxílio 

emergencial, expandir para 
trabalhadores formais e até 
oferecer linhas de crédito a 
juros muitos baixos para o 
trabalhador poder se man-
ter”, pontua Adriana.

Como será

Mas, se os trabalhadores 
e trabalhadoras quiserem sa-
car, aqui vão as informações. 
Os saques estão autorizados 
para quem tem saldo em 
contas ativas e inativas do 
FGTS. O valor máximo dos 
saques emergenciais é de 
até R$ 1.045,00 das contas, 
como prevê a Medida Provi-
sória (MP) nº 946/2020, em 
7 de abril deste ano. O ca-
lendário foi divulgado nesta 
segunda-feira (15).

Os créditos serão feitos de 
maneira gradual nas poupan-
ças sociais digitais abertas 
pela Caixa para todos os tra-
balhadores, de acordo com a 
data de nascimento dos tra-
balhadores.

Os saques ou transferên-
cias do dinheiro não serão 
possíveis em um primeiro 
momento. Os trabalhadores 
poderão movimentar essa 

conta somente para pagar 
boletos on-line ou fazer 
compras pela internet ou 
ainda em lojas físicas que 
aceitem o cartão virtual ge-
rado pela conta digital da 
Caixa Tem.

Veja como funcionar a 
Caixa Tem, onde baixar o 
aplicativo e como funcio-
na o cartão de débito vir-
tual. Só a partir do dia 25 
de julho os trabalhadores 
poderão iniciar os saques 
de acordo com um calen-
dário feito pela Caixa com 
base no mês de nascimento. 
Quem nasceu novembro ou 
dezembro, por exemplo, só 
poderá sacar a partir de 14 
de novembro, ou seja, da-
qui a cinco meses.

A Caixa diz que o calen-
dário é para evitar corrida 
às agências, o que provoca 
aglomerações e risco de con-
taminação com a Covid-19, 
mas muito já se falou sobre a 
falta de moedas no Brasil. E 
essa seria a verdadeira razão 
para o bloqueio dos recur-
sos por tanto tempo, como 
o governo vem fazendo com 
os pagamentos do auxílio 
emergencial de R$ 600.

Calendário de saques

De acordo com as informa-
ções da Caixa Econômica Fe-
deral, têm direito aos saques 
os trabalhadores que tenham 
contas ativas (do emprego 
atual) ou inativas (de empregos 
anteriores) do FGTS. O crédi-
to será automático. Os valores 
serão transferidos seguindo a 
ordem das contas mais antigas 
até as mais recentes de FGTS 
para uma poupança social di-
gital. Assim se o trabalhador 
não atinge os R$ 1.045,00 de 
uma conta mais antiga, serão 
transferidos os valores de ou-
tras contas até que se chegue ao 
limite.

Quem não quiser utilizar, 
deverá fazer a solicitação pelo 
aplicativo Caixa Tem, dispo-
nível para Android ou iOS 
(acesse se estiver em seu celu-
lar), pelo menos dez dias an-
tes do crédito. Se o crédito já 
tiver sido efetuado, o traba-
lhador deverá solicitar que o 
dinheiro retorne às contas de 
FGTS ou aguardar 90 dias, 
sem movimentar a conta so-
cial aberta pela Caixa, para 
que o dinheiro volte automa-
ticamente para o fundo.

Bitcoin Brasil Crédito, sem permissão, usou logo de Infomoney e Exame 
A Bitcoin Brasil Crédi-

to está sendo investigada 
pela Polícia Civil do Es-
tado de São Paulo pelo 
crime de estelionato. O 
processo foi instaurado 
em 29 de abril diante da 
denúncia de Liesmar Gon-
çalves de Oliveira que, 

entre 27 e 30 de agosto do 
ano passado, realizou sete 
depósitos que totalizam 
R$ 4.975,98 para tentar 
conseguir a liberação de 
um empréstimo.

Além disso, em seu site a 
empresa usou sem autoriza-
ção o logo do InfoMoney e da 

revista Exame, com os quais 
não mantém nenhum tipo 
de parceria. As informações 
estão no processo 1500796-
09.2020.8.26.0068, que cor-
re no Tribunal de Justiça de 
São Paulo,

A Bitcoin Brasil Cré-
dito se define como um 

“correspondente bancário 
para facilitar o processo 
de contratação de emprés-
timos”, seguindo as dire-
trizes do Banco Central, 
que não possui nenhum 
tipo de informação so-
bre ela. A acusada diz ser 
correspondente bancário 

de três empresas: Família 
Paulista Companhia Hipo-
tecária, Companhia Hipo-
tecária Piratini e Santana 
Financeira. 

Apesar de o nome da em-
presa fazer ligação com as 
criptomoedas, a companhia 
não parece ter conexão com 

este mercado. Em seu site, 
não explica se utiliza ativos 
digitais para realizar o pa-
gamento para os clientes, 
informando apenas que ofe-
rece crédito de forma rápi-
da, inclusive para quem está 
em cadastros de devedores, 
como SPC.




