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Quase 1/3 dos
contratos
de Saúde têm
‘fragilidades’
O ministro da Controladoria
Geral da União (CGU), Wagner
Rosário, disse nesta terça-feira aos
parlamentares da comissão mista
do Congresso que acompanha as
ações econômicas de combate à
pandemia que a CGU conseguiu
evitar perdas para a União, determinando que o Ministério da Saúde
reformulasse contratos no valor de
R$ 2 bilhões que apresentavam fragilidades. Foram analisados contratos de R$ 6,4 bilhões no total.
Rosário falou também que foram
descobertos 299 mil servidores federais, estaduais e municipais que
receberam indevidamente o auxílio
emergencial. O ministro disse que
os servidores que agiram de má fé
serão punidos, mas explicou que
muitos tiveram seu CPF utilizado
por terceiros ou eram militares que
estavam inscritos no Cadastro Único e receberam automaticamente.
Os servidores identificados na lista
de beneficiários do auxílio emergencial já não estão mais recebendo o dinheiro e terão que devolver a
quantia depositada irregularmente.

Guedes prometeu
reduzir subsídios,
mas houve alta no
ano passado
Os subsídios da União subiram de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das
riquezas produzidas no país)
em 2018 para 4,8% em 2019,
mostra balanço divulgado pelo
Ministério da Economia. O aumento vai na contramão do que
prometeu o governo, que criou
no ano passado o Conselho de
Monitoramento de Avaliação
de Políticas Públicas (Cmap)
para avaliar e elaborar um plano de revisão dos subsídios
concedidos pela União.
O Ministério da Economia
joga a culpa pelo aumento em
um acórdão com o Tribunal de
Contas da União (TCU) sobre
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Em 2018, a
União e o TCU concordaram
em reconhecer, no patrimônio
do FAT, R$ 27,3 bilhões em valores que o fundo tem direito a
receber em dívidas tributárias e
em débitos inscritos na Dívida
Ativa da União. A medida reduziu o volume de subsídios
em 2018, afetando a base de
comparação com o resultado do ano passado, segundo o
Ministério da Economia.
Em 2018, os subsídios
tributários – quando a União
abre mão de receber tributos –
tinham somado 4,3% do PIB,
com os subsídios financeiros
e creditícios caindo para 0,3%
por causa do acórdão do TCU.
No ano passado, os subsídios
tributários tiveram leve queda,
para 4,2% do PIB. Os subsídios
financeiros e creditícios corresponderam ao 0,6% restante.
De acordo com o próprio
Ministério
da
Economia,
porém, mesmo sem o acórdão
do TCU, o volume de subsídios
creditícios e financeiros concedidos pela União em 2019 teria
sido de 0,5% do PIB. A soma
seria de 4,7% do PIB, superior
aos 4,6% do PIB em 2018.
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Prévia do PIB tem alta de 1,31%;
mercado financeiro esperava 4,5%

Marcelo Casal Junior/ABr

Resultado pior
que previsto leva a
expectativa de queda
de mais de 7% no ano

Após dois meses de forte queda,
a atividade econômica brasileira
registrou crescimento em maio. O
Índice de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado subiu 1,31% em maio, em
relação a abril deste ano. Essa foi a
maior alta mensal desde junho de
2018, quando houve crescimento
de 3,3%.
Os dados decepcionaram os
analistas do mercado financeiro.
O Banco Digital Modalmais esperava uma alta de 4,4%, a mediana
das expectativas do mercado era
de +4,5%. Em 12 meses, o índice
mostra queda de 14,24%, ante previsão de -11,7%.
“Apesar de decepcionarem
para baixo, os dados reforçam a
correlação entre relaxamento do
isolamento social e retomada da
atividade econômica. Dada a continuação deste movimento em junho,
espera-se naturalmente manutenção da expansão ao longo do mês.
Evidentemente, a principal incerteza permanece em torno do ritmo
de controle da pandemia”, afirmou
Felipe Sichel, estrategista-chefe do
Modalmais.
Os analistas do Mitsubishi UFJ

Retomada lenta das atividadese demora do governo em agir dificultam melhora na economia
Financial Group (MUFG) registraram que a recuperação em maio e
provavelmente em junho podem
não ser suficientes para alterar
previsão de forte contração no segundo trimestre. “Esperamos uma
recuperação adicional da atividade
econômica em junho, em meio à
reabertura gradual de alguns segmentos em várias cidades. Alguns
indicadores antecedentes, como
tráfego de veículos nas estradas
com pedágio, vendas de papelão
ondulado e índices de confiança,
apontam para essa direção em ju-

nho”, escreveram em análise.
“Mas essa recuperação em maio
e provavelmente em junho pode
não ser suficiente para alterar nossa
previsão de uma forte contração no
PIB no segundo trimestre. Nossa
expectativa atual é uma contração
de 12% em relação ao primeiro trimestre (...) Para todo esse ano, esperamos uma contração do PIB de
7,4%”, destaca o MUFG.
O IBC-Br, que busca antecipar
o PIB oficial, que é calculado pelo
IBGE, já vinha fraco em 2020. Em
janeiro e fevereiro houve crescimen-

Mais distante recuperação em V da economia britânica
A economia britânica cresceu
apenas 1,8% em maio, um banho
de água fria em quem esperava um
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas por um país) de 5,5%. Os dados
também mostram que a economia do
Reino Unido encolheu mais de 19%
em março-maio e contraiu um quarto
desde o início da pandemia.

Os números levaram economistas e analistas de mercado a duvidarem de uma recuperação em V
(queda rápida seguida de alta igualmente veloz). O nível do PIB está
cerca de 24,5% menor em comparação com fevereiro.
O setor de serviços – que representa cerca de 80% da economia
– cresceu apenas 0,9% em maio,

arrastado pela queda nos níveis de
atividade nas artes, entretenimento
e recreação, bem como em agentes
imobiliários e empresas de TI.
A manufatura e a construção
cresceram mais de 8% em relação
ao nível da produção econômica
em abril, quando as atividades nas
fábricas e nos canteiros de obras
começaram a se recuperar.

Universidades públicas entre as
melhores do mundo em pesquisa
O Brasil tem 30 universidades
destacadas entre as que mais pesquisam no mundo, segundo ranking
elaborado pelo Centro de Estudos
em Ciência e Tecnologia (CWTS,
na sigla em inglês) da Universidade de Leiden, na Holanda. Nesta
edição, divulgada em 8 de julho,
foram ranqueadas 1.176 universidades de 65 países.
A USP é a sétima universidade
que mais produz pesquisa no mundo. A classificação avalia a pesquisa acadêmica produzida pelas
instituições e leva em consideração
a produção científica publicada na
base de dados multidisciplinar Web
of Science, editada pela empresa
Clarivate Analytics.
A Universidade de São Paulo,
que subiu uma posição em relação
ao ano passado, é a única instituição latino-americana a figurar entre
as 100 melhores do mundo. As demais universidades brasileiras mais

bem avaliadas são a Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho (Unesp), na 137ª posição; a
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na 178ª; e a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), na 195ª posição,
todas públicas.
O reitor da USP, Vahan Agopyan, destaca que o ranking não
tem a preocupação exclusivamente
quantitativa, como pode parecer.
“Tivemos a mesma classificação
no impacto científico, portanto,
além de quantidade, também temos
qualidade”, comemorou.
No quesito impacto científico,
a USP ficou na sétima posição, à
frente de instituições como Johns
Hopkins, Stanford, Oxford e Cambridge. Do total de 17.855 artigos
publicados no período, 44% estão
entre os 50% melhores do mundo
em suas respectivas áreas do conhecimento.

Outro aspecto avaliado foi o
número de artigos publicados por
gênero, dimensão na qual a USP
ficou na terceira posição, atrás da
Universidade de Harvard e da Universidade de Toronto. O indicador
analisa o número de mulheres autoras de artigos da universidade e
sua proporção em relação ao total
de autores.
Para o pró-reitor de Pesquisa,
Sylvio Roberto Accioly Canuto, “a
USP tem mostrado um crescimento fantástico nos últimos anos. É
uma universidade que sozinha produz tanto quanto um país inteiro,
equivalente à Argentina ou Chile,
por exemplo. Esse ranking mostra exatamente o que já vínhamos
observando. Um crescimento da
quantidade e também da qualidade.
Mas os esforços devem continuar
para aumentar sua visibilidade e
impacto, valorizando os trabalhos
de qualidade”.

to de 0,12% e 0,35%, respectivamente, de acordo com dados revisados.
Em abril, teve queda de 9,45%, e em
março, de 6,14%, na comparação
com o mês anterior, sempre dessazonalizado (levando em conta as peculiaridades de cada mês).
Na comparação com maio de
2019, no entanto, houve recuo de
14,24% (sem ajuste para o período,
já que a comparação é entre meses
iguais). Em 12 meses encerrados
em maio, o indicador teve retração
de 2,08%. No ano, o IBC-Br registra recuo de 6,08%.
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Planejamento ou morte: Cidadania
“Quando o espírito mercantil predomina, quando
se avalia cada ação como
mercancia, vendem-se os
talentos e as virtudes: todos são mercadores e ninguém é homem.” José Bonifácio de Andrada e Silva, o
Patriarca.
A tragédia brasileira é a
ignorância, que nada tem a
ver com a educação escolar
ou doméstica, mas tem muito com a falta de cidadania.
E a construção da cidadania
jamais foi, nem para engodo, um projeto político. Não
saberíamos dizer quem proporia tal projeto. Não por
incapacidade cognitiva, mas
pela forte oposição do poder
colonizador, que lhe fecharia
todas as possibilidades.
Há a repetição setecentista da separação dos poderes
que, embora visualizada por
Montesquieu na Grã-Bretanha, não correspondia à
realidade institucional desse
país, como bem observou
George Sabine em História da Teoria Política. Se já
naquela época esse modelo
não se ajustava às condições
concretas das nações, após
as duas revoluções provocadas pela Teoria de Sistemas
Gerais e pela Cibernética
(controle e comunicação nos
animais e máquinas) este
modelo apresenta ainda outras falhas.
Primeiro, o poder, como
o próprio Montesquieu entendeu, é um único, que se
materializa no que denomi-

namos expressões do poder.
Consequentemente, a democracia não teria sentido
num sistema em que um dos
poderes, em princípio, é meritocrático. E que outro, o
legislativo, não teria conhecimento (ou até consciência)
da extensão de seus votos
parlamentares, de sua adesão
a projetos.
Caímos muitas vezes num
regime, independente do sistema econômico, onde há
a prevalência do segmento
que é o mais capaz, seja de
representar o interesse geral,
ou seja, para operacionalizá-lo.
Assim, para que possamos implementar os projetos
nacionais de Soberania e de
Cidadania, também precisamos nos dedicar à organização, às estruturas do Estado
e instituições que os garantirão e os ajustarão/alterarão
conforme vá se transformando a sociedade.
Cidadania significa ser
par, ser um igual, compartilhar, no mesmo status de
pertencimento,
idênticas
obrigações e garantias cívicas, isto é, relacionadas
ao corpo coletivo. Paridade
é estar no mesmo nível de
todos, em pé de igualdade.
Está aí a grande falácia da
competitividade neoliberal;
não haver igualdade entre
os competidores, principalmente quando o “incentivo
à competitividade de mercado”, que nos impõe o Consenso de Washington, junta
pequenas empresas nacio-

nais com poderosas multinacionais estrangeiras.
Sob a Cidadania temos
também dois pilares: a construção da cidadania e a garantia dos direitos.
A construção da cidadania
é um processo permanente
que possibilita a existência,
a consciência e a vocalização de todos os habitantes.
Destes milhões de pessoas
que são os brasileiros.
A existência na cidadania
fica hoje, com a epidemia de
Covid-19, ainda mais visivelmente necessária. São atividades do âmbito da existência a saúde e a moradia. Para
saúde, seria tornar o Sistema
Único de Saúde (SUS) o verdadeiro e universal sistema
brasileiro, dotado de todos os
recursos para a prevenção e
tratamento de enfermidades,
físicas e mentais. Ações privadas na saúde não contariam
com a proteção nem estímulo
público, pois a saúde da população não pode ser objeto
de comércio.
A habitação contempla,
além da construção, a urbanização, o saneamento
básico, o transporte urbano
grátis, permitindo a descentralização residencial. Forma com a saúde a existência
sadia da população.
Outra área da formação
da cidadania é a consciência.
Assim a denominamos pois
deve ir além dos letramentos,
deve buscar as reflexões e o
entendimento da diversidade
humana, culturais e espirituais, vontades e respeito ao

seu par.
Também na construção
da cidadania temos a vocalização. É a viabilização de
o cidadão poder se manifestar, inquirir, propor, criticar,
apoiar, enfim ter uma vida
efetivamente participativa.
Se foi difícil no passado, restrita a comunicações escritas
ou a grandes investimentos, a
comunicação virtual, a disponibilidade de equipamentos
que colocam todos em condição de dialogar, receber
e emitir mensagens, abre a
efetiva possibilidade da vocalização.
Todos as entidades estatais, todos serviços públicos
deverão ter, com a dimensão
adequada ao pronto atendimento, canais de comunicação com o cidadão.
O outro pilar é a garantia
dos direitos, que também
pode ser denominado segurança cidadã.
Quando se pergunta a
qualquer pessoa qual sua
preocupação maior, a resposta cairá em algum tipo
de segurança: dos filhos, da
saúde, do emprego, enfim, a
vida segura é um desejo geral e normal.
Pesquisa recente realizada na Europa, em países ricos como a Finlândia, sobre
a renda mínima, encontrou
ampla aceitação das pessoas.
O motivo mais apresentado
foi a garantia da existência
que a renda mensal trazia
e que possibilitava até realizar trabalhos voluntários,
que sempre fora o sonho de

alguns (Monitor Mercantil,
Marcos de Oliveira, Fatos e
Comentários, 12/5/2020).
O primeiro direito a ser
garantido é o da existência
digna, de não ter que se sujeitar a imposições do poder financeiro ou do arbítrio
de quem quer que seja para
continuar vivendo. Cabe
ao poder público definir os
quantitativos mínimos mas
suficientes para manter a
existência. E ao órgão do
Estado Nacional responsável pela garantia dos direitos
prover a execução.
Outros segmentos da garantia dos direitos estão na
capacidade do cidadão de movimentar o sistema policial e
judiciário para que lhe garanta. A garantia dos direitos é
uma solução democrática para
o cidadão pôr em ação o Estado para defendê-lo por duas
entidades hoje meritocráticas.
Denominamos Delegacia de
Direitos onde profissionais da
polícia e da justiça atuarão na
defesa da cidadania.
Dada a grandeza territorial
do Brasil e a necessidade de
atender a todos os cidadãos,
imaginamos, por exemplo,
duas delegacias que se desmembrariam de acordo com
as demandas pelas áreas do
direito: Delegacia do Direito
Público e Delegacia do Direito Privado, onde estaria o
Registro Civil.
O amigo leitor estará perguntando pela manifestação
popular.
Criticamos o que se denomina democracia e que é tão

Outra crise? Que tal enfrentá-la?

A Arte e o Turismo

As crises são cíclicas, e a que
vivemos, agora, não é uma única crise. Mas existem soluções,
só precisamos debatê-las.
Estamos vivendo mais uma
crise na economia, a decorrente
da acelerada automação, acompanhada agora da sanitária e,
no Brasil, também da política
— todos concordam?
Vai durar muito? Só divergimos quanto ao prazo. Também
se discutem as responsabilidades. Foram inconsequentes?
Parece que sim. Desligaram-se
os controles? Tudo indica. E
assim por diante, um monte de
acusações e caça aos culpados
e até de alguns bodes expiatórios. Por que não lembramos do
Millôr? “Imprensa é oposição.
O resto é armazém de secos e
molhados.”
Ora, porque não concordarmos todos que a crise foi e é,
afinal e antes de tudo, além de
falta de planejamento, um fenômeno de amoralidade e ausência de ética de esquecermos
que nosso direito e necessidade
terminam onde começa os dos
outros – fingindo não saber –
que se alguém ganha, alguém
em consequência perde e quando se ganha exageradamente, o
mesmo ocorre, de sinal trocado.
A todo débito corresponde um
crédito, já assegurava há muito
o matemático e frade franciscano Luca Pacioli.
Mesmo com a foto esmae-

Sempre que penso em
Turismo, penso em Arte
sob diversos olhares, a
de encantar pessoas, a de
superar expectativas, a de
mostrar encanto em preparar comidas, drinques,
arrumar mesas, forrar
camas, preparar salões
para eventos, limpar e
deixar tudo tinindo, cuidar da manutenção e da
segurança nos bastidores
e a todos os objetos de
arte que enfeitam nossas
cidades. Acredito que há
amor nem sempre revelado objetivamente em cada
gesto de todos que participam da beleza do mundo ou a divulgam com o
carinho que ela merece.
Sempre que visito um
museu, uma galeria de
arte, que vejo estátuas
distribuídas ao longo das
cidades, embora não seja
um especialista na matéria, me delicio com um
trabalho tão minucioso,
que é feito por almas privilegiadas cujos corações
estão cheios de destreza,
mas de muito carinho
e vontade de colaborar
com a construção de algo
subjetivo, mas que como
demanda várias interpretações nos remete a uma
reflexão continua de que
sem arte o mundo não te-

cida, confusa, vamos parar de
chorar e apresentar uma proposta. Funcionaria assim: o
Governo concederia estímulos
creditícios e fiscais, benefícios
cambiais e exclusividade em
fornecimento aos governos.
Em troca, as empresas se comprometeriam em não despedir
seus efetivos – por um prazo
específico, principalmente, nos
setores mais críticos e para os
níveis hierárquicos menos elevados, até três ou quatro salários mínimos, por exemplo – e
preparar os que seriam para
uma segunda carreira.

Pacto entre
governo, empresas
e população. Por
incrível, isso até já
funcionou
Quixotesco? Por incrível, isso
até já funcionou. No Brasil, há 55
anos, Roberto Campos, ministro
Extraordinário do Planejamento e Coordenação Econômica,
e Octávio Gouveia de Bulhões,
da Fazenda, propuseram pacto
para conter a explosiva inflação.
As empresas se comprometiam
manter seus preços estáveis por
10 meses em troca daqueles estímulos e preferências.

A adesão ao pacto foi liderada pela indústria automobilística, que, pela sua importância
à época na cadeia produtiva,
trouxe a reboque os fornecedores (aço, pneus, borracha, plásticos, têxtil…) e estes foram
puxando a adesão à Conep/Sunab dos petroquímicos, alimentícios… Para ficar num exemplo de passado recente.
Entre as inegáveis vantagens de tais medidas é que
elas seriam divididas, ônus da
“acomodação” que as crises
vem imperiosamente exigindo
– com o setor privado, da iniciativa estatal de salvação pública para a racionalidade mais
cuidadosa e efetiva dos gestores empresariais, do atacado de
medidas populistas e bombásticas para o varejo das iniciativas
estratégicas e objetivas.
Ficam o comentário e a sugestão. Para grandes e desconhecidos males, homéricos
remédios. Enfim, havemos de
continuar a chorar o leite derramado ou vamos construir novas
oportunidades, realimentando e
engajando todos, corajosamente, mais e melhor nosso plantel
leiteiro?
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ria sobrevivido e a pandemia teria sido mais dura
ainda de suportar.

Cultura de um
povo que está
presente em
cada peça
Fora as vozes que entoam canções e poemas que
são declamados e criados
para acalmar nossa ansiedade e as incertezas.
A música e seus instrumentos nos fazem perceber que ainda a esperança
existe e nos enchem de
novas sensações oriundas do entendimento de
que sons estão presentes
em todos os momentos da
vida. Também não posso viver sem a beleza da
dança clássica e moderna
nos palcos dos teatros e
nas praças públicas que
envolvem grupos heterogêneos que apreciam juntos espetáculos ímpares
Pintar, criar colagens,
desenhar, esculpir são
tantas as vertentes da Arte
que o mundo não saberia
agradecer nunca a cada
artista por sua imensa
colaboração. O Turismo
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somente um ritual que não
espelha a vontade das pessoas mas sua catequização
pelas mídias comerciais.
Filósofos contemporâneos como Nancy Fraser, Axel
Honneth, Charles Taylor
entre outros tratam da cidadania como paridade participativa. Fraser afiança: “A
paridade participativa é o
padrão próprio para garantir
as reivindicações” (“Reconhecimento sem ética?”, palestra em 1996).
Precisamos colocar nossa
criatividade para estruturar
estes projetos numa organização nacional, capaz de
suportar as agressões e ameaças coloniais, de que natureza sejam. É preciso combinar a representação popular.
Este trabalho apenas
apresenta o objetivo do planejamento. Cabe agora o
aprofundado estudo do Brasil, em todas as dimensões,
para concluir e efetivar um
Projeto Nacional. Algo que
José Bonifácio de Andrada e
Silva nos apresentou quando
de nossa Independência e lhe
valeu um exílio, e o Brasil
nunca ficou Independente.
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e as viagens contribuem
para mudar nossas percepções assim como os
professores de Arte que
nos ensinam as técnicas
e desvendam mistérios,
alguns diariamente com
seus posts nas redes sociais e em suas lives.
Arte é a cultura de um
povo que está presente
em cada peça de artesanato, em cada bordado, nas
rendas, mas que demanda
esforços que só aqueles
que a produzem sabem,
como, por exemplo, os
atores e atrizes que em
peças, novelas, programas humorísticos, filmes
nos fazem amantes de
seus personagens e de seu
trabalho.
Sinceramente, só posso
agradecer a tantos atores
e deixar claro que o desdenho à arte é um crime
e que felizes aqueles que
conseguem apreciá-la e
os países que a priorizam
com políticas públicas e
recursos.
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Turismo do RJ.
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Lava Jato na Justiça
Eleitoral: Paulinho da Força
Quanto tempo durará
o trabalho em casa?
“Luke, eu sou seu pai”. Não, Darth Vader nunca
disse esta frase na saga Guerra nas Estrelas (Star Wars,
para os mais jovens). Tampouco Ingrid Bergman falou
“Toque de novo, Sam” em Casablanca (clássico de 1942
que quem não assistiu precisa pôr na lista de final de quarentena).
Jim Rapoza, diretor de Pesquisa e TI da Aberdeen,
utiliza as duas frases famosas que nunca foram ditas,
mas que todos repetem regularmente, para fazer um
paralelo com a “certeza óbvia” de que todas as cargas
de trabalho estão sendo movidas para a nuvem, e que
as empresas, principalmente as de pequeno e médio
porte, não precisariam mais de nenhuma infraestrutura
local.
Na verdade, a pesquisa da Aberdeen mostrou que,
nos últimos três anos, as empresas aumentaram o uso
de servidores e infraestrutura no local. Isso vale até
mesmo para empresas de ponta. As implantações que
usam nuvem privada e sistemas no local quase dobraram, enquanto as cargas de trabalho na nuvem pública
diminuíram 25%.
“Portanto, apesar das expectativas e previsões de que
tudo estaria na nuvem agora, estamos vendo o oposto.
Na verdade, mais cargas de trabalho estão migrando para
instalações no local e estão usando tecnologias que permitem a integração e o trabalho efetivo com a nuvem,
criando infraestruturas de TI mais dinâmicas, ágeis e resilientes”, conclui Rapoza.
Tanta introdução é para fazer um paralelo com o teletrabalho (ou home office, para os fãs de termos em inglês), que deixa de ser um nicho e passa ao papel principal em empresas de serviços, turbinado pela experiência
durante a quarentena. Será?
As empresas veem no sistema uma forma de redução
de custos; os trabalhadores, ganho do tempo gasto na
condução e menos pressão. Mas há um quê de modismo,
e, se ninguém sabe como será o “novo normal”, se é que
ele existirá, apostar no trabalho em casa é precipitado.
Como mostra o texto de Rapoza, convicções mudam
como nuvens no mundo corporativo.

Gorjeta via app
Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj) o Projeto de Lei 2.854/2020, do deputado Capitão
Paulo Teixeira (Republicanos), o qual dispõe que os entregadores de comida através de aplicativos deverão ser
equiparados a garçons e receber 10% do valor da compra.
Já os demais profissionais que entregam mercadorias diversas receberão 5% do total da compra.
Mas o ônus não recairá sobre as empresas de entrega
que se escondem atrás de aplicativos e faturam milhões:
“Quando vamos ao restaurante, pagamos a taxa de serviço que é repassada aos garçons. A ideia é garantir o
mesmo percentual ao entregador da comida, que sequer
possuem vínculo empregatício com as empresas que administram os aplicativos’, argumenta o autor.

Tiro no pé
Bancos inundaram as mídias destacando apoio durante a pandemia. Longe dos holofotes, inundam os
clientes com tarifas. Dois bancões iniciaram em abril
cobrança de tarifa de manutenção de contas universitárias, que são – ou eram – isentas. Nubank, Inter e PagBank aplaudem.

Rápidas
O artista plástico pernambucano Maurício Arraes
ganhou uma exposição de parte de seu acervo no Facebook. A iniciativa é do Portal Consultoria em Turismo
e da Fundação Cesgranrio, com apoio da Sérgio Castro Imoveis e da Nice Via Apia Turismo, com curadoria de Bayard Boiteux e Viviane Fernandes. O link
da exposição é facebook.com/Exposição-Virtual-dequadros-by-Mauricio-Arraes-106378057820974 *** A
Digisystem ainda tem 85 vagas – das 380 vagas divulgadas em maio – a serem preenchidas, em São Paulo e
no Rio de Janeiro, para pessoal de TI. A remuneração
varia de R$ 1.500 a R$ 14 mil. Inscrição no site da companhia (bit.ly/3e7brQB) *** A Aasp realizará na quartafeira, 17h, o webinar “ITCMD e as alterações previstas
no Projeto de Lei 250/2020”, que majora progressivamente as alíquotas. Inscrições: mla.bs/de69d869 ***
Thiago Badaró, advogado especialista em direito condominial, ministra, a partir da terceira semana de julho,
o Curso Prático de Direito Condominial. Inscrições: bit.
ly/38HzgNA *** A série Grandes Personalidades da
História do Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco,
reflete sobre o Padre Cícero (1844–1934) nesta quintafeira, com o escritor Gilmar de Carvalho e o jornalista
Xico Sá. O evento será transmitido no canal oficial da
instituição no YouTube.

10 anos para
enquadrar um dos
deputados que
apoiaram golpe
contra Dilma

Passaram quase 10 anos
para que a Polícia Federal
cumprisse mandado de busca e apreensão contra o deputado federal Paulinho da
Força, presidente do partido
Solidariedade. Trata-se de
ação da Operação Lava Jato
de São Paulo, A operação
deflagrada após inquérito

policial encaminhado à Justiça Eleitoral de São Paulo
em meados de 2019, depois
da colaboração premiada de
acionista e executivos do
Grupo J&F, revelando a existência de indícios do recebimento de doações eleitorais
não contabilizadas durante
as campanhas eleitorais dos
anos de 2010 e 2012, no valor total de R$1,7 milhão.
A sede da Força Sindical, no bairro da Liberdade,
o apartamento do deputado
em São Paulo e o gabinete dele em Brasília também
são alvos de buscas. Paulo
Pereira da Silva, o Paulinho
da Força, é um dos mais importantes líderes sindicais de
direita do país e apoiou decididamente o golpe contra

Dilma Roussef em 2016.
A operação Dark Side é primeira fase da operação Lava
Jato junto à Justiça Eleitoral
de São Paulo desde o entendimento adotado pelo Supremo
Tribunal Federal que reafirmou a competência da Justiça
Eleitoral para os crimes conexos aos crimes eleitorais.
São cumpridos sete mandados de busca e apreensão
em São Paulo (SP) e Brasília (DF), além do bloqueio
judicial de contas bancárias
e imóveis dos investigados,
determinados pela 1ª Zona
Eleitoral de São Paulo/SP.
Segundo o Ministério
Público Eleitoral, os pagamentos teriam ocorrido
por meio da simulação da
prestação de serviços ad-

vocatícios e também com
o pagamento de valores em
espécie através de doleiros
contratados.
Em 2010, Paulinho da
Força, presidente licenciado da Força Sindical, foi
reeleito deputado federal.
Em 2012, ele disputou a
eleição para a Prefeitura de
São Paulo, que perdeu ainda
no primeiro turno. O pleito
foi vencido por Fernando
Haddad (PT). Em ambas as
eleições, o parlamentar estava filiado ao PDT. Em comunicado, Paulinho da Força diz desconhecer os fatos
citados, afirma lamentar a
operação e diz que as contas
de suas campanhas em 2010
e 2012 foram aprovadas pela
Justiça Eleitoral.

Militares exigem que Gilmar corrija sua declaração

Se “tiver grandeza moral”
o ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), “corrige” a declaração
de que o Exército se associou
a um “genocídio” na gestão da
pandemia do novo coronavírus. Esse foi o recado que o vice-presidente Hamilton Mourão deu nesta terça-feira ao ser
questionado se Gilmar Mendes
deveria se desculpar pela fala,
feita durante uma transmissão
pela internet no sábado (11).
O ministro criticou a presença de militares da ativa no
Ministério da Saúde, como o
general Eduardo Pazuello,
que responde de forma interina pela pasta desde maio
e levou nomes do Exército
para o órgão.

A declaração do ministro
do STF recebeu críticas do
ministro da Defesa, Fernando
Azevedo e Silva, e dos comandantes do Exército, Marinha e
Aeronáutica. Em nota, a Defesa repudiou as afirmações
e informou que enviaria uma
representação à ProcuradoriaGeral da República (PGR)
contra o ministro do STF.
Nesta terça, Gilmar divulgou um nota para explicar
a declaração. Esclarece que
respeita as Forças Armadas,
mas que não cabe a elas formular políticas públicas de
saúde, ainda mais em um
momento de pandemia.
Questionado sobre a nota,
Mourão afirmou que Mendes deveria admitir que usou

um “termo forte” ao usar a
palavra genocídio. Indagado
se o ministro deveria se ele
desculpar, o vice-presidente
disse que a correção mostraria “grandeza moral” do
ministro. “É do foro íntimo
dele (se desculpar). Se ele tiver grandeza moral, ele fará
“Ao tempo em que reafirmo o respeito às Forças Armadas brasileiras, conclamo
que se faça uma interpretação
cautelosa do momento atual”,
escreveu Mendes, em nota.
“Vivemos um ponto de inflexão na nossa história republicana em que, além do espírito
de solidariedade, devemos
nos cercar de um juízo crítico
sobre o papel atribuído às instituições de Estado no enfren-

tamento da maior crise sanitária e social do nosso tempo”,
acrescentou o ministro.
Nos meios políticos os comentários giraram em torno
do recado dado pelo general
Mourão ao ministro do STF,
recomendado que, para corrigir seu pronunciamento, tivesse “grandeza moral”. Isso
porque, quando da reunião
ministerial de 23 de abril último, com a presença de vários
generais, o então ministro da
Educação, Abraham Weintraub atacou os ministros do
STF, chamando-os de “vagabundos” e pedindo prisão de
todos. Mesmo tratando-se de
uma agressão entre poderes
governamentais não houve
pedido formal de desculpas.

Cresce número de alunos de faculdades privadas que estão desempregados
Cresceu o número de estudantes de instituições de
ensino privadas que ficaram
desempregados em meio a
pandemia, é o que aponta a
nova pesquisa realizada pela
plataforma Quero Educação,
que ouviu mais de 1.200
alunos em todo o Brasil. No
primeiro levantamento, em
abril, 29% dos estudantes
ouvidos afirmaram ter pedido o emprego. Em junho,
esse número aumentou para
31%. Apesar da elevação
da taxa de desemprego, 8%
afirmaram que conseguiram
se realocar.

A confiança do estudante
melhorou entre as duas pesquisas. Em junho, 31,71%
indicaram que podem ficar
inadimplentes, queda de 12
pontos percentuais comparado ao número apurado em
abril (43,92%).
“Menos estudantes indicando o risco de não poder pagar as mensalidades,
mesmo com o desemprego
crescente, indica que o primeiro impacto provocado
pela crise se dissipou e os
alunos agora conseguem ter
uma perspectiva mais clara
sobre as dificuldades impos-

GP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FCVS 2 CNPJ nº 07.742.454/0001-87. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os
senhores Quotistas do GP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
FCVS 2 (“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral de
Cotistas, a realizar-se em primeira convocação no dia 27 de julho de 2020,
às 11 horas, na sede social do Administrador do Fundo, na Av. das Américas
nº 3.434, Bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim de
deliberar sobre: (i) a aprovação de proposta para a venda de parte dos ativos
que compõem a carteira do Fundo; e (ii) a autorização para que o Administrador
adote todas as medidas necessárias no sentido de refletir os interesses
dos Cotistas, conforme o que for deliberado. Não havendo quórum para a
realização da Assembleia Geral de Quotistas em primeira convocação, esta
será realizada no dia 03 de agosto de 2020, no mesmo horário e local,
valendo este Edital também como segunda convocação. Rio de Janeiro, 15 de
julho de 2020. Oliveira Trust DTVM S.A. - Administrador.
GP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FCVS CNPJ nº 07.507.899/0001-82 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os
senhores Quotistas do GP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
FCVS (“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral de
Cotistas, a realizar-se em primeira convocação no dia 27 de julho de 2020,
às 10 horas, na sede social do Administrador do Fundo, na Av. das Américas
nº 3.434, Bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim de
deliberar sobre: (i) a aprovação de proposta para a venda de parte dos
ativos que compõem a carteira do Fundo; e (ii) a autorização para que o
Administrador adote todas as medidas necessárias no sentido de refletir os
interesses dos Cotistas, conforme o que for deliberado. Não havendo quórum
para a realização da Assembleia Geral de Quotistas em primeira convocação,
esta será realizada no dia 03 de agosto de 2020, no mesmo horário e local,
valendo este Edital também como segunda convocação. Rio de Janeiro,
15 de julho de 2020. Oliveira Trust DTVM S.A. - Administrador.

tas pelo momento. Ao mesmo tempo, as instituições
de ensino estão em busca de
soluções para evitar atrasos
nos pagamentos das mensalidades e evasão”, afirma
Marcelo Lima, diretor de
Relações Institucionais da
Quero Educação.
A chance de abandonar o
curso também diminuiu entre os respondentes, passou
de 36% em abril para 26%
em junho. Segundo Marcelo,
isso se deve à flexibilidade
de pagamento oferecida pelas
faculdades, que incluem parcelamento e prorrogação de

prazo para o pagamento das
mensalidades. Para elas, é preferível receber pouco e manter
os alunos, do que não receber
e ver alunos evadirem.
Nesse cenário, as faculdades estão investindo nas
matrículas de inverno, que
representam 40% da receita anual, para conseguir se
manter, motivo pelo qual
elas estão se adaptando para
matricular alunos em meio a
pandemia. Uma das alternativas é a adoção de vestibulares e matrículas digitais e
o oferecimento de descontos
de até 80% nos cursos.
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Demitidos poderão ser recontratados
antes do prazo de noventa dias
E daí? É só um
desmatamentozinho, talquei?
Desde 2007, a Floresta Amazônica não apresentava
números de degradação tão preocupantes. Os dados são
fornecidos pelo Deter, do Instituto de Pesquisas Espaciais
(Inpe), divulgados na semana passada. Em junho de 2019,
o desmatamento chegou a alcançar 935 km2. A marca de
2020 ultrapassou os 1.000 km², representando, em números
relativos, mais 11%.

Padrão Fifa

O ano de 2018 será lembrado pelo desmatamento recorde no Brasil – o maior da última década. Dados recentes do
Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) mostram que, entre agosto de 2017 a julho de 2018,
houve a perda de 4.221 km² de floresta.
Na comparação do primeiro semestre de 2020 com o
primeiro semestre de 2019 (consolidados), os alertas registram desflorestamento em mais 3.069,57 km² da Amazônia Legal (ou 479.620.312 campos de futebol, conforme
medidas Fifa do campo para competições internacionais),
aumento correspondente a 25%, de um ano, para o ano seguinte.

Novo padrão MEC: castigar para ensinar

Tão grave quanto anunciar estes feitos, por dever de ofício, foi o castigo aplicado à coordenadora-geral de Observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), Lubia Vinhas (servidora concursada do Inpe, há 23
anos). A exoneração foi assinada pelo ministro astronauta
da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes (“Eu vivo sempre no mundo da lua”). A Observação da Terra é a área do
Inpe encarregada pelo monitoramento do desflorestamento
da Amazônia, através do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter).
Em nota, o Instituto declarou que “o processo de reestruturação do Inpe, em curso e sob demanda do ministro
do MCTI, astronauta Marcos Pontes, tem como principal
objetivo buscar sinergias e otimizar os recursos humanos e
de infraestrutura do Instituto para um funcionamento mais
eficiente.” Mais inespecífico, impossível.
Na mesma nota, o Inpe declarou que Lubia Vinhas será
remanejada para outra importante função, mas devem ter
esquecido de avisá-la. A ex-coordenadora Lubia Vinhas
soube da sua exoneração pelo Diário Oficial. Um deboche? Quantas boiadas passarão clandestinamente pela porteira aberta durante a pandemia, até que o Inpe chegue a
“um funcionamento mais eficiente”?

Arbítrio & Desmatamento

Assim como o arbítrio, o desmatamento é atuante no
Brasil desde o século XVI. Após o início do século XVIII,
o desflorestamento se acentuou, com a Revolução Industrial. Respondem pela destruição das florestas a atividade
agrícola e pecuária, responsável por cerca de 80% do desmatamento mundial; a urbanização; a exploração comercial e o tráfico internacional da madeira e de outros serviços florestais.
Através da Lei 1.806, de 6/2/1953, foi criado o Plano de
Valorização Econômica da Amazônia, para fomentar o desenvolvimento econômico e social da região e foi também
instituída a Amazônia Legal, compreendendo nove estados
brasileiros (Atualmente Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do
Maranhão, correspondendo a 61% do território nacional).
Partes de dois outros biomas estão contidos na Amazônia
Legal: Pantanal e Cerrado. Na Amazônia Legal vive pouco
mais da metade dos povos indígenas que habitam o Brasil.
Para conter o desmatamento da Amazônia, em 2004, foi
criado o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, já que a relação dos possíveis danos do desmatamento é imensa e se estende muito
além da própria Amazônia.
A floresta contém a erosão e desertificação do solo; recicla o gás carbônico e auxilia na harmonização climática;
especialmente no regime de chuvas; preserva a biodiversidade; e contribui para mitigar o aquecimento global, pois
o desmatamento libera quantidades significativas de gases
formadores do efeito estufa.

Rios que voam

Cada árvore de grande porte da floresta pode lançar na
atmosfera até 1.000 litros de água por dia. A floresta como
um todo, chega a formar por dia uma massa de ar de 20
trilhões de litros de água, quantidade superior à descarga
fluvial do próprio Rio Amazonas. Esta massa de água fica
em parte provisionada nas cabeceiras dos rios da Amazônia
e outra parte se distribui do Oeste da Amazônia até o Sul e
Sudeste do Brasil, à Argentina, ao Paraguai e ao Uruguai,
provendo-os de água, para a geração de energia, abastecimento de reservatórios, etc, possibilitando diferentes ecossistemas no mundo.
Importante lembrar-se de que, do consumo total de água,
estima-se em cerca de 2% o uso doméstico e em 98% o uso
pelas cadeias produtivas da agropecuária, da mineração e
da indústria.

Ema

Boas notícias. A ema passa bem.

Liga 180!

Esta coluna é uma homenagem à mulher brasileira cientista, na pessoa de Lubia Vinhas, ex-coordenadora-geral de
Observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), exonerada pelo ministro astronauta da
Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes (“Eu vivo sempre no
mundo da lua”). A Observação da Terra é a área do Inpe
encarregada do monitoramento da destruição da Amazônia, através do sistema de Detecção de Desmatamento em
Tempo Real (Deter).

Nesta terça-feira, o governo realizou mais uma mudança trabalhista por conta
da pandemia, autorizando
que empresas realizem a recontratação imediata de colaboradores que foram desligados de suas atividades.
A medida, válida durante o
estado de calamidade pública, determina que a recontratação não será caracterizada
como fraude trabalhista,
como era indicado anteriormente.
Muitos governos passaram a adotar medidas de
restrição e isolamento social
para conter a disseminação
da Covid-19, o que impactou diretamente no funcionamento de diversos negócios,
principalmente de serviços
considerados “não essenciais” e de empresas que não
puderam implementar o trabalho remoto.
A impossibilidade de funcionamento obrigou muitos
empregadores a reduzir o
quadro de funcionários de
seus negócios, o que acarretou em milhares de demissões de funcionários. De
acordo com os dados mais
recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego

atinge cerca de 12,9% da população brasileira.
A proibição de readmissão de funcionários num
prazo inferior a 90 dias foi
criada em 1992 numa portaria do antigo Ministério do
Trabalho e Emprego, com
o objetivo de evitar fraudes,
como o saque dos recursos
do FGTS ou o recebimento
do seguro-desemprego seguidos pela contratação do
profissional pela mesma empresa, por exemplo.
A nova portaria, publicada em edição extra do Diário
Oficial da União, torna válida
a recontratação dos colabora-

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359
Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2020. Aos 30 (trinta)
dias do mês de abril de 2020, às 17h00min, na sede da Sociedade, na Praia
do Flamengo, nº 200 - 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais de 90% (noventa
por cento) das ações com direito a voto, conforme consignado no Livro de
Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da WLM
Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Por indicação dos
presentes, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Don David Lemos de Moraes
Magalhães Leite Jayanetti, que convidou para Secretário o Sr. Álvaro Veras do
Carmo procurador do acionista Sr. Wilson Lemos de Moraes Neto. Constituída
a mesa, o Sr. Secretário procedeu à leitura do anúncio de convocação da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal
Monitor Mercantil, nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2020, nos seguintes termos:
“WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. Companhia
Aberta de Capital Autorizado. NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359. CNPJ Nº
33.228.024/0001-51. Edital de Convocação. Assembleia Geral Ordinária.
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 Ordinária, que se realizará às 17h00min do dia 30 de abril 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: Item 1: Examinar e Votar as contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, conforme Relatório da Administração; Item 2: Examinar e Votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas,
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; Item 3: Examinar e
Votar Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31
de dezembro de 2019, bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre
o lucro líquido ajustado do exercício de 2019, no valor de R$ 12.277.955,48,
(doze milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco
reais e quarenta e oito centavos) que corresponde a R$ 0,31975 por ação ON
e R$ 0,35172 por ação PN, a serem distribuídos aos acionistas, conforme
Proposta da Administração; Item 4: Considerando o estado de calamidade
pública decorrente da COVID-19, a Administração, com base no § 3º, do art.
205, da Lei 6.404/76, propõe à Assembleia Geral que o pagamento de dividendos seja efetuado até a data limite de 31 de dezembro de 2020, cabendo a
Administração determinar a data de pagamento dentro do exercício social do
ano de 2020; Item 5: Fixar em 05 (cinco) o total de membros que comporão o
Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandado
que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021; Item 6: Fixar em até
R$822.000,00 (oitocentos e vinte e dois mil reais) a verba média mensal para
remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal (se houver), para o período de maio de 2020 a abril de 2021; e Item 7:
Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato que se
encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021. Informações Gerais: (a) Nos
termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM
282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos
membros do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas antes da realização da Assembleia para tal requisição; (b) 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), os
documentos relacionados às deliberações previstas neste edital, conforme
exigidos pela Instrução CVM 481/09, como também, o Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) onde os acionistas poderão exercer o voto por meio de preenchimento e entrega do Boletim, obedecendo as regras estabelecidas nos
artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09; (c) 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; e (d) Flexibilização das exigências para o exercício
do direito de voto à distância, ante a situação de exceção decorrente da pandemia causada pela COVID-19, da seguinte forma: 1) Dispensando o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no Boletim de Voto à Distância;
2) Dispensando a autenticação do RG, RNE, CNH para Pessoa Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos societários para Pessoa Jurídica;
4) Aceitando o envio dos documentos por e-mail, sem a necessidade de envio
das vias originais por correio. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020. Don David
Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti. Presidente do Conselho de Administração”. Ato contínuo, o Sr. Presidente informou que a Companhia recebeu
diretamente de acionistas Boletim de Voto à Distância e que não houve registro de instruções de votos por meio do Escriturador. Logo em seguida, fez a
leitura do Mapa de Votação Consolidado dos votos proferidos à distância, que
foi disponibilizado para consulta dos acionistas presentes. A seguir, o Sr. Presidente registrou a presença do representante dos auditores independentes da
Companhia da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. Diego
Wailer da Silva, CRC nº 1 RS 074562/O-3, do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Álvaro Veras do Carmo, e do membro do Conselho Fiscal Sr. Jorge
Eduardo Gouvêa Vieira. Passando às deliberações da Ordem do Dia, com
relação aos Itens 1 e 2, o Sr. Presidente informou que o aviso aos acionistas
de disponibilização dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76,
foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor
Mercantil, nos dias 27/03/2020, 30/03/2020 e 31/03/2020, bem como esclareceu aos presentes que, por ser do conhecimento geral, era dispensada a leitura do Relatório Anual da Administração, das demonstrações financeiras e
notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro e no Monitor Mercantil no dia 20/04/2020, os quais ficaram à disposição
dos interessados pelo prazo de lei, tendo sido os pareceres do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal favoráveis à aprovação. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou em votação a deliberação do Item 1 da Ordem do Dia,
registrando-se, com relação especificamente à tomada de contas dos administradores, que tal matéria não foi aprovada, tendo em vista as abstenções de
todos acionistas presentes com direito a voto, em observância à atual interpretação da Comissão de Valores Mobiliários com relação ao impedimento de
voto previsto no art. 115, § 1º da Lei 6.404/76, conforme Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2014/10060. Colocada em votação a deliberação do Item 2 da Ordem do Dia, registrou-se a aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, com suas notas explicativas, acompanhadas do
relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício

dores que foram desligados
das empresas sem justa causa
durante a pandemia.
De acordo com a nova medida, a readmissão deve obedecer
os mesmos termos do contrato
anterior, mas poderá ser feita
em condições diferentes caso
isso esteja previsto em instrumento decorrente de negociação coletiva. Em outras palavras, a medida determina que,
caso haja autorização do sindicato da categoria, o profissional poderá ser readmitido pela
mesma empresa recebendo um
salário mais baixo.
“A nova medida sem dúvidas traz uma maior flexibi-

lização para as readmissões
de funcionários, o que fará a
diferença na vida de milhares
de trabalhadores”, comenta
Thomas Carlsen, COO e co-founder da mywork, empresa especializada em controle
de ponto online e gestão de
Departamento Pessoal, “Num
momento de alta de demissões e aumento da taxa de desemprego, a possibilidade de
recontratação não só terá um
impacto positivo na economia
durante o estado de calamidade, como pode facilitar muito
a retomada de empregos no
período posterior à pandemia”, avalia o executivo.

social encerrado em 31 de dezembro de 2019, pela totalidade dos acionistas
presentes com direito de voto, com registro de abstenção. Logo em seguida,
o Senhor Presidente submeteu à deliberação o item 3 da Ordem do Dia,
tendo sido aprovado, pela totalidade dos acionistas dos presentes com direito
de voto, com registro de abstenção, a Proposta da Administração de destinação
do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, bem
como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado do
exercício de 2019, no valor de R$ 12.277.955,48, (doze milhões, duzentos e
setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito
centavos) que corresponde a R$ 0,31975 por ação ON e R$ 0,35172 por ação
PN, a serem distribuídos aos acionistas. Dando prosseguimento aos trabalhos
da Assembleia, o Sr. Presidente submeteu à deliberação o Item 4 da Ordem
do Dia, tendo sido aprovado pela unanimidade dos acionistas com direito de
voto, com registro de abstenção, o pagamento de dividendos até a data limite
de 31 de dezembro de 2020, cabendo a Administração determinar a data de
pagamento dentro do exercício social do ano de 2020, considerando o estado
de calamidade pública decorrente da COVID-19, com base no § 3º, do art. 205,
da Lei 6.404/76. Passando-se em seguida à deliberação do Item 5 da Ordem
do Dia, tendo sido aprovado pela unanimidade dos acionistas com direito de
voto, com registro de abstenção, fixar em 05 (cinco) o total de membros que
comporão o Conselho de Administração da Companhia para o mandato que
se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021. Seguidamente, passou-se a discussão e votação da deliberação do Item 6 da Ordem do Dia, registrando-se a aprovação, pela unanimidade dos acionistas com direito de voto,
com registro de abstenção, fixando em até R$822.000,00 (oitocentos e vinte
dois mil reais) a verba média mensal para remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o período de maio de
2020 a abril de 2021, ficando a cargo do Conselho de Administração a distribuição dos mencionados valores. Passou-se, então, a votação do Item 7 da
Ordem do Dia, tendo sido eleitos para membros do Conselho de Administração
para o mandato de um (1) ano, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021, por unanimidade de votos dos acionistas com direito de voto, incluindo a acionista Sajuthá Rio Participações S.A., com registro de abstenção:
Conselheiro-Presidente: Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, inscrito no CPF/MF sob
o nº 113.336.817-47, residente e domiciliado na Rua Barão de Jaguaripe, 29
- Apto. 301, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ; Conselheiro Vice-Presidente: Felipe
Lemos de Moraes, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da
identidade nº 11.080.383-0, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº 076.197.287-08,
residente e domiciliado na Rua G, Quadra 1, Lote 26, Parque Solar do Agreste, Rio verde - GO; e, como Conselheiros: Luis Octavio da Motta Veiga, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade OAB/RJ 26.121 e CPF/MF n.
254.704.777-20, residente e domiciliado na Travessa do Ouvidor, nº 5 - 14º
andar, Rio de Janeiro - RJ; Celso Hiroo Ienaga, brasileiro, casado, engenheiro
de produção, portador da identidade nº 12.855.285-2, da SSP-SP, inscrito no
CPF sob o nº 072.230.928-74, residente e domiciliado na Av. Magalhães de
Castro, 4800, Cj. 191 a 193 (19º andar), São Paulo - SP; e Fernando Magalhães
Portella, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº
10.377.977-3, do IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 748.442.108-15, residente
e domiciliado na Av. Lúcio Costa, nº 3.600, Bl. 4, Cob. 2, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro-RJ. Por fim, o Sr. Presidente disse que nos Boletins de votos à
distância há acionistas detentores de ações preferenciais que formularam
pedidos de instalação de Conselho Fiscal e, tendo sido constada a existência
de quantidade ações preferenciais suficientes para tanto, foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal, com a composição de 3 (três) membros e seus
respectivos suplentes. Em votação em separado, os acionistas detentores de
ações preferenciais, Sr. Dirceu Luiz Natal, Werner Mueller Roger, Fundo de
Investimento Trígono Verbier e Trígono FlagShip Small Caps Master Fundo de
Investimento em Ações, indicaram e elegeram como membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fiscal, a Sra. Maria Elvira Lopes Gimenez, brasileira, divorciada, economista, portadora da identidade nº 19.114.234-7, expedida
pela SSP/SP, CPF nº 136.012.018-10, residente e domiciliada na Rua Laurindo Feliz da Silva, nº 47, Jardim Esperança, Mairiporã - SP, e seu suplente, o
Sr. Massao Fábio Oya, brasileiro, casado, contador, portador da identidade
34.872.970-4, expedida pela SSP/SP e CPF 297.396.878-06, com endereço
na Rua Benedito de Almeida Bueno, 526 - Centro, Atibaia, Estado de São
Paulo. Por sua vez, a acionista controladora Sajuthá Rio Participações S.A.,
indicou e foram eleitos como membros efetivos e respectivos suplentes do
Conselho Fiscal: os Srs. Vitor Rogério da Costa, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 15.193 - OAB/RJ, inscrito no CPF
sob o nº 012.622.707-15, residente e domiciliado à Av. Henrique Dumont, 21/
Cob. 01 - Ipanema, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e seu suplente o Sr.
Armando Villela Fossati Balteiro, brasileiro, solteiro, advogado, portador da
carteira de identidade OAB/RJ nº 140.581, inscrita no CPF/MF sob o nº
053.259.297-20, com escritório na Avenida Rio Branco nº 85, 8º andar - Centro,
Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e Sr. Jorge Eduardo Gouvêa Vieira, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade profissional OAB/RJ nº
083657, inscrito no CPF sob o nº 962732757-34, residente e domiciliado na
Av. Rui Barbosa nº 566, apto. 1601 - Flamengo, Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, e sua suplente a Sra. Julie Schein, francesa, solteira, advogada,
portadora da carteira de identidade OAB/RJ nº 190.077, inscrita no CPF/MF
sob o nº 758.117.071-34, com escritório na Avenida Rio Branco, nº 85, 14º
andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Todos os membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, foram eleitos para um mandato de um
(1) ano a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2021. Como nada mais
houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra,
o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia às 18h00min, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada foi assinada pelos acionistas presentes
fisicamente, sendo considerados também presentes na Assembleia os acionistas que votaram por meio de Boletim de Voto à Distância (Art. 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404/76 c/c Art. 21-V da Instrução CVM nº 481/2009),
conforme abaixo listados. Sajuthá Rio Participações S.A. - Acionista Controlador - p/Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Compareceu
fisicamente por seu representante legal; Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Acionista - Presidente da Assembleia - Compareceu fisicamente; Wilson Lemos de Moraes Neto - Acionista - Secretário da Assembleia
- p.p. Álvaro Veras do Carmo - Compareceu fisicamente por seu procurador;
Dirceu Luiz Natal - Acionista - Compareceu por meio de Boletim de Voto à
Distância - Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404/76 c/c Art. 21-V da Instrução CVM nº 481/2009; Werner Mueller Roger ok - Compareceu por meio de
Boletim de Voto à Distância - Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404/76 c/c
Artigo 21-V da Instrução CVM nº 481/2009; Trígono Flagship Small Caps
Master Fundo de Investimento em Ações - Compareceu por meio de Boletim
de Voto à Distância - Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404/76 c/c Artigo
21-V da Instrução CVM nº 481/2009; Fundo de Investimento em Ações Trígono Verbier - Compareceu por meio de Boletim de Voto à Distância - Artigo 121,
Parágrafo Único, da Lei 6.404/76 c/c Artigo 21-V da Instrução CVM nº 481/2009.
JUCERJA 3895203 em 13/07/2020.
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Ações da Vale batem novo recorde na B3
Aviso de
pagamento de
dividendos aos
acionistas puxou
para cima o valor

As ações da mineradora
Vale atingiram a máxima
histórica nesta terça-feira,
cotadas a R$ 61,52. Vários
motivos sustentam a subida:
a retomada do pagamento de
dividendos e à demanda por
minério de ferro, particularmente na China, que teve
um aumento de 17% nas importações da commodity em
junho.
Conforme a Reuters, o
diretor financeiro da companhia, Luciano Siani, afirmou
no começo do mês que a Vale

está apta a retomar a política
de pagamento de dividendos
e, para tanto, depende apenas da redução de incertezas
relacionadas à pandemia do
coronavírus.
Nesta terça-feira, analistas do Goldman Sachs publicaram relatório no qual
estimam que a companhia
deve anunciar a retomada do
pagamento de dividendos já
com os resultados do segundo trimestre, previstos para o
próximo dia 29. Antes, a mineradora reportará o desempenho da produção no período. A mineradora informou
em seu site que a divulgação
da produção do segundo trimestre de 2020 será em 20
de julho, após o fechamento
do mercado.
“Se isso acontecer (o
pagamento dos dividendos), será um importante
catalisador para a ação”,

avaliaram Thiago Ojea e
Lucas Canteras, que reiteraram a recomendação de
compra dos papéis da mineradora.
Lembrando que a Vale
suspendeu a distribuição de
dividendos na sequência do
rompimento de uma barragem da companhia em Brumadinho (MG) em janeiro
passado, um desastre que
deixou centenas de mortos.
Desde então, tem havido especulações sobre o retorno
da política de remuneração
dos acionistas.
Por volta de 16:10 desta
terça-feira, as ações da Vale
subiam 6,45%, a R$ 61,37,
principal suporte do Ibovespa, que avançava 1,67%. Na
máxima, os papéis subiram
6,7%, renovando recorde intradia. No ano, as ações acumulam alta de mais de 15%,
de acordo com a Reuters.

Na segunda-feira (13) a
Vale informou sobre acordo não vinculativo com
Kobe Steel e Mitsui & Co
para estabelecer uma nova
empresa (“NewVen”) para
fornecer soluções metálicas e siderúrgicas de baixo
GEE (gases de efeito estufa) para a indústria siderúrgica.
O acordo estabelece os
termos e condições preliminares para a criação de uma
NewVen com o objetivo de
fornecer metálicos de baixo
CO2 ao mercado global, fornecendo novas soluções tecnológicas aos nossos clientes. Um período de avaliação
já foi iniciado para aprofundar a colaboração e estimar
a demanda do mercado pelas
várias soluções existentes
e novas para a produção de
aço antes de um acordo final
para a criação da NewVen.

Huawei declara aumento de 13% da receita no primeiro semestre
A gigante tecnológica
chinesa Huawei reportou
que aumentou sua receita em 13,1% ano a ano no
primeiro semestre de 2020,
para 454 bilhões de iuanes
(US$ 64,9 bilhões), com
uma margem de lucro líquido de 9,2%. Paralelamente,
uma notícia negativa para
Huawei foi a decisão do
Reino Unido, anunciada
nesta terça-feira, de banir a
empresa de suas redes 5G.
As receitas provenientes
de negócios com operadoras de telecomunicações
atingiram 159,6 bilhões de
iuanes, enquanto as cor-

porativas, 36,3 bilhões de
yuans, e de consumo, 255,8
bilhões de iuanes, revelou a
companhia.
Em meio à Covid-19, as
tecnologias de informação
e comunicação tornaram-se
não apenas uma ferramenta
crucial para combater o vírus, mas também um motor
para a recuperação econômica, apontou a Huawei.
Conforme a agência Xinhua, a empresa reiterou seu
compromisso de trabalhar
com operadoras e parceiros
do setor para manter operações de rede estáveis, acelerar a transformação digital e

CONCESSIONÁRIA RIO PAX S.A.
CNPJ nº 20.513.991/0001-13
CONCESSIONÁRIA RIO PAX S.A., torna público que RECEBEU da
Subsecretaria Municipal do Meio Ambiente/SMAC, através do Processo
Nº 14/200.852/2015, a Licença Ambiental Municipal, LMI nº 002035/2020
referente a ampliação da capacidade de sepultamento pela construção de
19.485 gavetas e 24.855 columbários nas quadras 02 e 03 e acréscimo
de 872 gavetas e 1.190 columbários ao projeto aprovado pela LMIO Nº
000056/2018 do Cemitério Horizontal de Campo Grande, à Rua Cesário de
Melo, 4.351 - Campo Grande.
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPREGADOS DA CERJ LTDA. CREDICERJ
CNPJ 30.138.226/0001-14 - NIRE 33.4.0001998-9
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RERRATIFICADORA
O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CERJ LTDA. - CREDICERJ, no exercício de suas atribuições estatutárias, convoca os 507 ( quinhentos e sete) associados da CREDICERJ
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se
realizará no dia 27 de julho, às 13 horas em primeira chamada, com a
presença de 2/3 ( dois terços) dos associados em condições de votar. Em
segunda convocação às 14 horas com a metade mais um dos associados
e Terceira e última convocação às 15 horas com a presença mínima de 10
( dez) associados, em sua sede social, na Rua José Clemente, 94 Grupo 1.604 - Centro - Niterói - RJ - CEP 24.020-105. A Assembleia Geral
Extraordinária Rerratificadora deliberará sobre os seguintes assuntos,
1) Rerratificação das deliberações tomadas na AGO/AGE de 23 de março
do corrente ano, por determinação do Banco Central do Brasil, através da
mensagem de correio eletrônico 120052331, de 13.07.2020 do DEORF:
2) Retificação do prazo de mandato do Conselho Fiscal eleito, de 03 (três)
anos para 01 (um) ano; 3) Ratificação das demais deliberações tomadas na
Assembleia Geral Ordinária de 23 de março.
Niterói, 15 de julho de 2020.
Wagner Guerra da Fonseca.

apoiar os esforços para conter surtos locais e reabrir as
economias locais.
O governo do Reino
Unido anunciou nesta terça-feira o banimento da
Hauwei de suas redes 5G.
Com isso, as operadoras de
telecomunicações estão impedidas de comprar novos
equipamentos da empresa e
têm até 2027 para remover
a tecnologia já existente.
São estimados custos de 2
bilhões de euros para esta
operação.
Oliver Dowden, secretário de cultura do Reino
Unido, também anunciou

que nenhum novo kit Huawei 5G poderá ser comprado após 31 de dezembro
deste ano mas decepcionou
os rebeldes ao dizer que os
kits 2G, 3G e 4G mais antigos podem permanecer até
que não sejam mais necessário.
O ministro declarou que
o Reino Unido estará em
um “caminho irreversível”
para eliminar “fornecedores de alto risco” como a
Huawei no 5G na época
das próximas eleições gerais em 2024, na tentativa
de aplacar alguns deputados.

Aumenta otimismo com
recuperação das ações brasileiras

A pesquisa “LatAm Fund Manager”, realizada pelo
Bank of America com gestores de recursos, entre os dias
3 e 9 deste mês, mostra que, mesmo se a retomada da economia brasileira para os níveis pré-crise apenas ocorra em
2022, os investidores estão otimistas a recuperação dos
ativos de renda variável anterior a esse prazo, no próximo
ano. De acordo com o levantamento, 63% dos entrevistados esperam que o PIB brasileiro volte aos níveis de
2019 somente em 2022, com 84% estimando uma contração acima de 5% da atividade em 2020. A estimativa
está em linha com o esperado para a região, com cerca
de 47% dos gestores à espera de uma recuperação mais
lenta das economias na América Latina, em formato de
“U”. Por outro lado, quase metade dos investidores projeta o Ibovespa acima dos 110 mil pontos no fechamento
deste ano, o que implicaria numa alta potencial de 10%
ante o fechamento desta segunda-feira. A segunda maior
parcela dos entrevistados, no entaanto, vê o índice entre
95 mil e 110 mil pontos. A avaliação é que as ações são
os ativos financeiros que terão a melhor performance no
país nos próximos seis meses, de acordo com 66% dos
participantes, o que significa leve crescimento em relação
aos 60% do último levantamento.
Com relação à Selic, 84% dos investidores esperam que a
taxa básica de juros permaneça no patamar atual, de 2,25% ao
ano, ou que haja um corte residual para 2,0% até dezembro.
A pesquisa também mostrou que os participantes preveem
um real mais depreciado ante o dólar, com 43% estimando a
moeda brasileira acima de R$ 5,30 até o fim de 2020, na pesquisa anterior, 19% partilhavam essa opinião. Entre os principais riscos no cenário doméstico, a deterioração fiscal foi
apontada por 53%, seguida pelo ruído político (22%). América Latina Em um cenário de juros baixos ao redor do mundo,
os investidores estão com maior apetite ao risco. Do total de
participantes na pesquisa, 28% dizem pretender aumentar a
alocação em ações nos próximos 12 meses, acima dos 11%
anteriormente. Entre as maiores posições overweight (acima
da média do mercado, ou equivalente à compra) estão os
setores de consumo discricionário (47%) e utilities (22%). Na
ponta underweight (posição abaixo da média do mercado, ou
venda), as financeiras lideram, com cerca de 25%. De acordo
com o BofA, os investidores também estão tomando menos
proteções a quedas bruscas do mercado. Em julho, 34% afirmaram estar adotando proteções, frente aos 42% de junho.
Divulgada mensalmente, a pesquisa com foco na América Latina do Bank of America consultou 32 gestores, que
administram recursos de US$ 99 bilhões.

Analistas do Credit Suisse aplaudem Cyrela

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio
de 2020 às 15h. Aos 07 (sete) dias do mês de maio do ano de 2020, às 15h,
reuniram-se por teleconferência, via aplicativo “Skype for Business”, conforme
convocação realizada na forma do § 2º, do Artigo 20, do Estatuto Social da
Companhia, os membros Conselho de Administração da WLM Participações e
Comércio de Máquinas e Veículos S.A., Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti (Presidente), Felipe Lemos de Moraes (Vice-Presidente),
Luis Octávio da Motta Veiga, Celso Hiroo Ienaga e Fernando Magalhães
Portella. A seguir, o Sr. Presidente disse que por força das necessárias
medidas de prevenção de contágio do coronavírus (Covid-19), a reunião
seria realizada por teleconferência, via do aplicativo “Skype for Business”.
Preliminarmente, o Sr. Presidente fez registrar o seguinte: (i) que todos os
membros do Conselho de Administração estavam devidamente conectados
pelo Skype, logo presentes, tendo indicado o Conselheiro Luis Octávio da
Motta Veiga, para secretariar a reunião. Disse o Sr. Presidente que a leitura
da ata e sua aprovação deverá ser gravada em meio digital disponível no
aplicativo “Skype for Business” e arquivada na Secretaria da Companhia. A
ata da reunião será assinada pelo Secretário que ficará investido de poderes
para tanto por todos os participantes da reunião, sendo dispensada a assinatura na ata dos demais participantes, para todos os efeitos legais. Todos
os Conselheiros aprovaram as proposições preliminares do Sr. Presidente
e a indicação do Conselheiro Luis Octávio da Motta Veiga para secretariar
a reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente disse que
o Conselho estava reunido para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
“Eleição dos membros da Diretoria da Companhia”. Em seguida foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia,
a saber: a) reeleito para o cargo de Diretor-Presidente: Eugênio Ricardo
Araújo Costa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens,
engenheiro Mecânico, portador da identidade expedida pela SSP/MG - RG
nº M-758.740, CPF sob o nº 355.583.006-63, com endereço comercial na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo
nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901, b) reeleito para o cargo de
Diretor de Relações com Investidores (DRI): Álvaro Veras do Carmo,
brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, contador,
portador da identidade 81.362.395-6, expedida pelo SESP-RJ, inscrito no
CPF sob o nº 267.676.197-87, com endereço comercial na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar,
Flamengo, CEP: 22210-901; c) reeleito para o cargo de Diretor sem designação especial: Leandro Cardoso Massa, brasileiro, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da identidade do CREA/
RJ nº 184542/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.267-19, com endereço
comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901; d) reeleito para
o cargo de Diretor Operacional das filiais no Estado de Minas Gerais:
Anderson Wagner da Silva, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, Administrador, portador da identidade M-4.326.056 da SSP/
MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 631.982.236-87, com endereço comercial na Rodovia Fernão Dias - BR 381, riacho das Pedras, CEP 32280-680,
e) reeleito para o cargo de Diretor Operacional das filiais no Estado do
Rio de Janeiro: Jayme Abby, brasileiro, casado pelo regime da comunhão
universal de bens, diretor de empresas, portador da identidade do IFP/RJ
nº 02460933-1, CPF nº 363.147.817-87, com endereço comercial na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra,
nº 2.351, CEP: 21.535-501, f) reeleito para o cargo de Diretor Operacional
das filiais no Estado de São Paulo: Francisco Roberto Carvalho Mota,
brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador,
portador da identidade da SSP/SP - RG nº 37.739.706-4, inscrito no CPF
sob o nº 251.812.461-68, com endereço comercial na cidade de Sumaré,
Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 114,5 - Nova Veneza,
CEP: 13.177-901, e g) reeleito para o cargo de Diretor Operacional das
filiais nos Estados do Pará e Amapá: Glaycon Xavier Dias, brasileiro,
divorciado, administrador de empresas, portador da identidade da SSP/MG
nº M-6.846.144, CPF nº 28.711.626-38, com endereço comercial na Rodovia
BR 316, KM 11, nº 2807-A, Bairro São João, Marituba, Estado do Pará, CEP:
67200-000; e 2) O mandato da Diretoria eleita é de 12 (doze) meses, com início
em 07 de maio de 2020, estendendo-se até a próxima eleição ou reeleição
da Diretoria, a ser realizada dentro de 5 (cinco) dias úteis seguidamente à
realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrados os trabalhos da reunião às 15h30min. A presente ata foi lavrada pelo Sr. Secretário, que depois de lida para todos os
participantes da reunião e gravada em meio digital disponível no aplicativo
“Skype for Business”, foi achada conforme, aprovada e segue assinada
pelo Secretário nomeado para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Presentes via aplicativo “Skype for Business”: Don David Lemos de Moraes
Magalhães Leite Jayanetti (Conselho de Administração - Presidente), Felipe
Lemos de Moraes (Conselho de Administração - Vice-Presidente), Celso
Hiroo Ienaga (Conselho de Administração), Fernando Magalhães Portella
(Conselho de Administração), e Luis Octávio da Motta Veiga (Conselho de
Administração - Secretário da reunião). Luis Octávio da Motta Veiga - Conselho
de Administração - Secretário. JUCERJA 3894472 em 10/07/2020.

Os analistas do Itaú BBA consideraram a prévia operacional da Cyrela no segundo trimestre deste ano, apenas
como neutra, pois a contração dos negócios já era esperada devido às medidas de isolamento social. Pelo lado positivo, viram que as vendas de unidades acabadas bastante
resilientes, e a empresa conseguiu manter uma velocidade
de vendas saudável dos lançamentos, mesmo entre os projetos fora do segmento de baixa renda. Os do Credit Suisse, no entanto, avaliaram como positivo o desempenho
trimestral, pois o patamar de vendas no segundo trimestre
ficou próximo de 80% do pré-Covid e acreditamos que
esta ótima performance pode ser justificada por uma operação bem diversificada.
Em suas prévias operacionais do segundo trimestre de
2020, a Cyrela registrou uma queda de 57,3% nas vendas
líquidas na comparação com o mesmo período de 2019,
para R$ 818 milhões. No acumulado do primeiro semestre,
as vendas somaram R$ 2,175 bilhões, recuo de 26,6%. Os
números mostram uma queda mais acentuada nas vendas de
imóveis de alto padrão no trimestre, de 79% na comparação
anual. Já na categoria Minha Casa, Minha Vida (MCMV), a
queda foi de 11%. Os imóveis de médio padrão tiveram vendas 63% menores no trimestre. De todas as vendas entre abril
e junho, 17% foram de estoque de imóveis prontos, 63% de estoque em construção e 21% de lançamentos. A velocidade de
vendas de lançamento atingiu 43% no trimestre. Excluindo as
permutas e tomando por base somente a participação da Cyrela
nas vendas, o volume ficou em R$ 592 milhões no trimestre,
queda de 56%. No semestre, o valor ficou em R$ 1,509 bilhão,
recuo de 27,8%. Os lançamentos da Cyrela somaram R$ 395
milhões no segundo trimestre, recuo de 81,1% em relação ao
mesmo período do ano passado. Foram cinco empreendimentos.
Não foram realizados lançamentos de alto padrão no período.
Para o MCMV, houve R$ 250 milhões em lançamentos, queda
anual de 42,6%. No semestre, o volume de lançamentos atingiu
R$ 2,039 bilhões, recuo de 22,5%.

Acionistas da Smiles questionam Convidão

O Conselho de Administração da Smiles convocou, a pedido dos acionistas minoritários, convocou Assembleia Geral
Extraordinária para 20 de agosto a pedido de minoritários
para discutir eventual propositura de ação de responsabilidade civil contra membros da diretoria da companhia que
celebraram contratos de compras antecipadas de passagens e
querem ressarcimento de R$ 426 milhões do acionista controlador, Gol. O Conselho não acatou pedido dos minoritários
para que a AGE discuta invalidade das compras antecipadas
de passagens e também não foi aceito pedido para deliberar
sobre ressarcimento à empresa de cerca de R$ 15 milhões por
despesas com consultores financeiros do processo de reorganização societária, operação típicas de um Convidão.
Em 6 de julho, houve a compra de R$ 1,2 bilhão em
passagens aéreas da Gol pela Smiles, o que irritou os
acionistas da empresa de programa de fidelidade. Poucos
investidores, todavia, não conseguiram entende o posicionamento dos analistas do Bradesco BBI que acreditam que
essa compra antecipada de passagens aéreas pode tornar o
programa de fidelidade mais competitivo, recomendando
a compra das ações da Gol e em manter as da Smiles.

Ninguém ultrapassou Buffet

Ninguém passou na frente do Warren Buffet, que continua na posição de nono maior bilionário do mundo.
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Quantidade de investidores
pessoa física dobra na bolsa
Mesmo com a crise do coronavírus, a bolsa brasileira
fechou o segundo trimestre
de 2020 com uma valorização de 30%. Paralelamente,
a queda da Selic para o mais
baixo patamar da história
torna menos atraentes os investimentos de renda fixa.
Com isso, o número de
pessoas físicas investindo na
B3 dobrou em um ano: de 1
milhão em 2019 para 2 milhões em abril de 2020.
E os fundos de investimento também já respondem por mais metade dos
R$ 31,6 bilhões emitidos em
ações (IPOs e follow-ons)
entre janeiro e maio deste
ano, segundo a Associação
Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima). Esse
novo perfil deve aumentar
o engajamento de pequenos
investidores em Conselhos
de Administração.

“Esses investidores devem
ter uma participação efetiva
na governança das empresas.
E boa governança não deve
ficar apenas nos manuais.
Prova disso são as contínuas
falhas corporativas em grande
escala que temos acompanhado”, alerta o conselheiro independente Geraldo Affonso
Ferreira, que atuou por mais
de 30 anos como executivo no
setor de papel e celulose.
Segundo ele, os pequenos
investidores e cotistas de
fundos devem buscar conselheiros genuinamente independentes que agreguem
valor nas companhias investidas. “Além de experiência
em gestão estratégica e de
conhecer muito bem o setor
onde a empresa atua, os conselheiros independentes precisam ter coragem para defender suas posições, sempre
visando o bem da empresa”,
afirma Ferreira.

O conselheiro lembra ainda que os conselheiros independentes não devem ter
qualquer vínculo profissional, legal ou financeiro com
empresas ou acionistas que
possam ser direta ou indiretamente afetadas por suas
decisões.
“Além disso, não é recomendável que um conselheiro atue em mais de quatro
conselhos simultaneamente
ou um executivo em mais de
um conselho. Caso contrário, eles não poderão exercer em alto nível seu papel
de conselheiro, que não se
limita às reuniões mensais
dos conselhos, mas inclui
também o trabalho em comitês, visitas aos locais da operação e relacionamento com
os principais stakeholders”,
comenta Ferreira.
Levantamento do buscador
de investimentos Yubb sobre
as ações que mais caíram na

bolsa em junho apontou que,
na análise por setores, empresas exportadoras e administradoras de shoppings centers
são as mais prejudicadas.
A BRKM5, ação da
Braskem, encerrou o mês de
junho como a ação que sofreu
a maior queda. No comparativo entre as 10 ações com os
piores desempenhos durante
o mês, a BRKM5 aparece em
primeiro lugar, com desvalorização de 20,97%, mais que
o dobro da segunda colocada, a MULT3 da Multiplan
com -9,73%. Na análise por
setores, os destaques são as
ações de administradoras
de shopping centers, como,
além da Multiplan, Iguatemi (5º lugar) e BR Malls (9º
lugar), bem como empresas
exportadoras sensíveis à
volatilidade do dólar, sendo
estas BRF (3º lugar), Suzano (6º lugar) e Marfrig (10º
lugar).

Profissional de investimentos cita os fundos que mais performaram
Entre os meses de abril e
junho, os fundos multimercados ganharam mais espaço na
área da indústria, assim como
os fundos de ações, absorvendo os saques que foram realizados na renda fixa.
“Os fundos multimercados
são um tipo de investimento que combina aplicações
em vários tipos de mercados,
entre eles ações, renda fixa
e o câmbio”, explica Paulo
Cunha, sócio fundador da
iHUB Investimentos, empresa especializada em assessoria
de investimentos, com mesa

é aquele que busca uma
rentabilidade maior, que
suporta um pouco mais
de risco. Já o tipo agressivo assume riscos maiores,
para alcançar o maior retorno possível, além disso tem
como prioridade o aumento
do patrimônio a longo prazo.
Segundo ele, os perfis não
estão atrelados exatamente
por segmentação de idade
ou renda, mas sim com uma
correlação direta na taxa de
juros. Pois, quanto menor a
taxa, maior a quantidade de
investidores e de valores in-

de operação atuante em ações,
derivativos e câmbio em tempo real. A Ihub é um escritório
afiliado à XP Investimentos.
Segundo Cunha, é importante que o investidor tenha
perfil para apostar nesse
formato. Também chamado
de suitability, o perfil do investidor está atrelado as suas
características e as expectativas nos investimentos. Os
fundos multimercados são
compostos por perfis moderados e agressivos.
O especialista explica que o perfil moderado

vestidos nessas aplicações.
Paulo Cunha cita que os
fundos multimercado que
mais performaram entre os
meses de abril e junho foram: Versa Long Biased
FIM: 86,3%; Vista Multiestrategia FIC FIM: 54%; Santander Global Equities FIM
IE: 47,4%; Mar Absoluto
FIC FIM: 24,9%; Giant Zarathustra FIC FIM: 22,8%;
CSHG All Ibiuna Hedge
STHG FIC FIM: 22,6%;
Sharp LOng Short 2x Feeder
FIC FIM: 21%; e Dahlia Total Reurn FIC FIM: 18,6%.

n Monitor Mercantil

CVM suspende
três empresas de
capital aberto
Por não apresentar prestação de informações à Superintendência de Relações
com Empresas (SEP) da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) três empresas
de capital aberto tiveram os
seus registros suspensos.
Segundo a autarquia, a referida suspensão não exime
as companhias, seus controladores e administradores da
responsabilidade decorrente
das eventuais infrações cometidas até o cancelamento
do registro.
Estão na lista as companhias abertas Capitalpart
Participações S.A., João
Fortes Engenharia S.A. e
Longdis S.A., devido ao
descumprimento, há mais
de um ano, da obrigação de
prestar informações à autarquia (previstas na Instrução
CVM 480).
A área técnica alerta que,
enquanto o registro estiver
suspenso, as companhias
não podem ter os valores
mobiliários por elas emitidos admitidos à negociação
em mercados regulamentados, quais sejam: balcão
organizado, bolsa ou balcão
não organizado.
Companhias
Com sede em São Paulo,
a Capitalpart Participações
S.A foi constituída em 1º de
junho de 1998, tendo como
objeto a participação em outras sociedades, empreendimentos e consórcios, como
acionista, sócia, quotista ou

consorciada. As principais
atividades da companhia são
holdings e administração de
empresas.
A João Fortes Engenharia,
referência no mercado de incorporação e construção, possui mais de 65 anos de experiência no setor e mais de 500
edificações espalhadas por
todo o Brasil. Durante esse
período foi responsável pela
construção de quase 10 milhões de metros quadrados
em empreendimentos comerciais, residenciais e shoppings centers. Não importa
a finalidade e o porte do empreendimento. Para a João
Fortes, todos eles possuem
a mesma razão para sair do
papel: proporcionar sempre
mais qualidade de vida. Sediada no Rio de Janeiro, a
companhia tem escritórios
em Niterói e Brasília.
A Longdis S.A. foi aberta em 1997, com sede na
cidade de Rio de Janeiro.
A Companhia tem como
objeto social a participação em outras sociedades,
comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como
sócia, acionista ou quotista;
a participação em empreendimentos imobiliários e a
participação, como cotista,
em fundos de investimento
regularmente constituídos.
As principais atividades são:
holdings e administração de
empresas. Como atividades
secundárias a empresa tem
o setor imobiliário e outras
atividades de investimento
financeiro.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

