
Questões emergentes 
de nossa democracia

Que a democracia 
representativa está em 
crise, aqui e alhures, 
não há como duvidar

O tema tem sido recor-
rente na mídia e nos 
trabalhos da Acade-

mia. Para amparar a tese, ora 
recorre-se aos mecanismos 
tradicionais da política, cuja 
deterioração se acelerou no 
final da década de 80, com 
a queda do Muro de Berlim; 
ora se pinça a lição de Nor-
berto Bobbio, que lembra as 
promessas não cumpridas 
pela democracia.

Na primeira leva, mostra-se 
a derrocada das ferramentas 
clássicas da política, como a 
crise das ideologias, a pasteu-
rização dos partidos políticos, 
o declínio dos Parlamentos, o 
arrefecimento das oposições, 
a desmotivação das bases 
eleitorais, a exacerbação do 
presidencialismo, com seu 
sistema perverso de coop-
tação, entre outros fatores. 
Em contraponto, criam-se 
novos polos de poder, como 
as entidades de intermedia-
ção social.

Na segunda vertente, a do 
filósofo italiano, descrevem-
-se as falhas dos sistemas 
democráticos, que prome-
teram eliminar o poder in-
visível, mas têm fracassado; 
dar um fim às oligarquias, 
proporcionar transparência 
aos governos e expandir os 
valores da cidadania, a partir 
da elevação dos níveis edu-
cacionais. Em seu livro O Fu-
turo da Democracia, Bobbio 
descreve amplo cenário dos 
horizontes democráticos.

É evidente que, a cada ciclo 
histórico, novos ingredientes 
são acrescidos às planilhas 
que tratam da crise da de-
mocracia. Por isso, quando 
se planeja algum evento 
sob a chancela de “crise” 
na contemporaneidade das 
Nações democráticas, deve-
-se entender que as pautas 
a serem debatidas tratam 
de questões emergentes, 
algumas de caráter pontual, 
outras agravadas pela cultura 
política que integram a iden-
tidade do país em questão.  

Vejamos, por exemplo, dois 
temas que estão na nossa 
ordem do dia: a politização 
das Forças Armadas e a “mi-
licialização” das Polícias Mili-
tares. Assuntos que expõem 
a índole militar-autoritária do 
nosso presidente. De pronto, 
líderes desses dois contin-
gentes poderão refutar: “não 
ocorre isso”. Trata-se de 
exagero por parte de jorna-
listas, políticos e analistas. Os 
temas até podem contemplar 
uma dose de exagero. Mas a 
quadra que estamos vivendo 
sugere que eles ameaçam os 
horizontes democráticos. 
Daí necessidade de abrir o 
debate.

A politização das Forças 
Armadas leva em conta o 
circulo  de generais convo-
cados para estar ao lado do 
presidente da República. Há 
duas visões sobre o tema: 

uma, integrada pelos parti-
cipantes da roda, nega pe-
remptoriamente a incursão 
das FAs na política. A não 
ser que seus integrantes o 
façam pela via partidária. 
Coisa que, aliás, se observou 
na eleição de militares em 
2018.  Outra ala, ancorada 
no profissionalismo, defen-
de militares da ativa fora da 
política e atuando de acordo 
com a letra constitucional. O 
comandante do Exército, ge-
neral Edson Pujol, lideraria 
essa linha.

Já quem passa para a 
reserva assume o papel de 
civil, e assim devem ser 
considerados os generais 
aposentados que formam o 
“núcleo duro do governo”. 
Mas o fato é que, de pijama 
ou sem, o número de generais 
convocados pelo presidente 
para lhe dar ajuda no Palácio 
do Planalto chama a atenção. 
São vistos como a força dos 
quartéis, sob a imagem de 
que constroem uma fortaleza 
de defesa presidencial. Esse 
traço exerce temor junto à 
parcela da sociedade e da 
esfera política.

A índole militar do pre-
sidente acaba funcionando 
como bastião contra even-
tuais ameaças externas. 
Quanto à milicialização das 
PMS, a inferência negativa 
é até maior, na esteira do 
que se passou no Ceará. 
Teria havido ali um “motim”?  
Policial pode fazer greve? 
Por indução, entende-se 
que os “amotinados”, sob a 
bandeira de melhores salá-
rios, poderiam se multiplicar 
país afora. 

Lembre-se que o termo 
“milícia” é empregado com 
certa malícia (sem troca-
dilho) para designar ban-
didagem, certamente com 
a intenção de interligar as 
milícias no Rio de Janeiro 
(e figuras ligadas à família 
Bolsonaro) com os quadros 
policiais nos Estados. Ao 
fundo, a lembrança de que 
a vida política do presidente 
Jair começou com a defesa 
de aumento de soldos para 
seus colegas. 

Em suma, os dois temas 
são banhados pelas águas da 
polarização que toma conta 
do país. Sua inserção nos 
foros de discussão se justifi-
ca, até para que se dissipem 
dúvidas sobre intenções de 
duas forças que entram na 
lupa social.

O Instituto Brasil Mais Plu-
ral, formado por cientistas 
políticos, jornalistas, juristas 
e advogados, economistas, 
pessoas de denso pensa-
mento, prepara para início 
de maio, em parceria com o 
CIEE - Centro de Integração 
Empresa-Escola, um semi-
nário em São Paulo sobre os 
fenômenos que pairam sobre 
nossa democracia. 

É hora de discuti-los à luz 
do bom senso.

(*) - Jornalista, é professor titular da 
USP, consultor político 

e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003931-12. 2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Maab Transportes e Servicos Ltda, CNPJ 13.417.872/0001-00,que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., alegando a inadimplência dos réus referente as faturas de nº 142772541 datada 
25/03/2014 no valor de R$ 4.841,09, 145839424 datada 25/04/2014 no valor de R$ 4.222,94 e 
168034504 datada 25/11/2014 no valor de R$ 218,32, totalizando o débito de R$ 20.492,43. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, paguem o débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de 
honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereçam 
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os 
prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 01.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de 
Fiação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 01 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Rua Cesário Alvim, 
498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 06 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

Cia. Natal-Empreendimentos, Participações, Indústria e Co-
mércio - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061 
- Convocação Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
02.04.20 - Ficam convocados os senhores acionistas da Cia. Natal 
- Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio a se re-
unirem em assembleia geral ordinária, no dia 02 de abril de 2020, 
às 10:00hs, na sede social na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 
2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros as-
suntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas 
na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere 
o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 09 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0077261-71. 2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Denise Cavalcante Fortes Martins, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Karina de Souza e Silva, CPF Nº 037.301.679-44, que União 
Social Camiliana, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.294,78, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de dezembro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1104039-32. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Indaiatuba, Estado de SP, Dr(a). Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mário César Jales da Silva, Brasileiro, Aposentado, CPF 
250.598.218-03, com endereço à Rua Herminio de Mello, 614/596, Distrito Industrial Domingos 
Giomi, CEP 13347-330, Indaiatuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que o réu 
adquiriu o lote 12 da quadra AJ do loteamento Ninho Vrde II, estando inadimplente com as taxas de 
conservação e contribuições ao fundo de melhoramentos, no valor de e R$ 2.627,47 (dois mil, 
seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012008-78. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber ao Valdomiro Ferreira da Silva, RG nº 11117756, CPF nº 054.119.758-40, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
3.923,79 referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 05, da Quadra AP, do 
Loteamento Ninho Verde - Gleba II (atualmente denominado Ninho Verde II - Eco Residence). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 11/02/2020.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0080529-36. 2019.8.26.0100 A MM. Juíza de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dra.Carolina de Figueiredo Dorlhiac    
Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Reuben Sebag, CPF 903.219.288-49, que Momentum 
Empre endimentos Imobiliários Ltda ajuizou-lhe ação de Cumprimento de Sentença, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
28.643,12 (11/11/19), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10 % (art. 513, 
§2º, IV, do CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009049-65. 2016.8.26.0009 A MMª. Juiza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Drª. Claudia Sarmento 
Monteleone, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Francisco Geraldo da Silva, RG 6.102.055, CPF 
492.869.008-72 e Roseli Cerline Da Silva, RG 14.804.284, CPF 124.589.918-07, que lhes foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, visando a cobrança do valor de R$ 14.000,20, referente às taxas de conservação 
do lote 10 da Quadra DL do loteamento Terras de Sta Cristina IV, que deixaram de ser pagas de 
10/2006 a 08/2016. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

HOTEL MAJESTIC S/A
CNPJ - 43.121.946/0001-19 

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação 
São convocados os Senhores Acionistas a se reunir em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se 
realizarão no dia 18 de Abril de 2020, às 10:30 horas, na sede social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta 
cidade de Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I - Ordinária a) prestação de 
contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) destinação do lucro líquido do exercício findo e distribuição de 
dividendos; c) eleição dos membros da Diretoria e fixação das respectivas remunerações; d) assuntos gerais. 
II - Extraordinária a) exame e deliberações a respeito da proposta da Diretoria para elevação do capital social, 
mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital 
social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2019. 
Águas de Lindóia, 05 de Março de 2.020. José Artur Bernardi - Diretor Presidente.             (10, 11 e 12/03/2020)

Coronavírus e 
petróleo derrubam 
bolsas na Europa

A epidemia do novo corona-
vírus e a disputa entre Arábia 
Saudita e Rússia sobre o preço 
do petróleo montaram um 
cenário caótico no mercado 
financeiro ontem (9). Em 
Hong Kong, o índice Hang Seng 
fechou o pregão com queda 
de 4,23%, perdendo 1.106,21 
pontos e chegando a 25.040,46. 
Já a Bolsa de Milão lidera entre 
os piores desempenhos na 
Europa, com desvalorização de 
9,87%, em função das restri-
ções impostas pelo governo na 
Lombardia e em 14 províncias 
de outras quatro regiões. 

As áreas afetadas formam um 
dos principais polos industriais 
da Itália, que já contabiliza 
7.375 casos do novo corona-
vírus (Sars-CoV-2), com 366 
mortes. O desempenho nega-
tivo do FTSE MIB é puxado 
pelas empresas petrolíferas 
Saipem (-19%) e ENI (-16%), 
também em função da decisão 
da Arábia Saudita de reduzir 
seus preços de exportação da 
commodity em 10%. 

A medida é uma retaliação à 
Rússia, que se negou a fechar 
um acordo com a Opep para 
reduzir a produção e conter 
a queda dos preços por causa 
da epidemia de coronavírus. 
As tensões também provocam 
quedas nas bolsas de Londres 
(-6,13%), Paris (-6,97%) e 
Frankfurt (-6,62%). A epide-
mia de coronavírus já contami-
nou mais de 110 mil pessoas ao 
redor do mundo e matou quase 
4 mil (ANSA).
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oA Serasa Experian foi 

a parceira escolhida pelo 
Grupo Mueller, reconhe-
cido internacionalmente 
pelo amplo portfólio de 
produtos para cozinha e 
lavanderia, para reformu-
lar o seu processos de con-
cessão de crédito, aumen-
tando em 15% as vendas 
pulverizadas, ao mesmo 
tempo em que reduziu a 
inadimplência em 50%. 
A plataforma de decisão 
utilizada foi o Gestor de 
Crédito, que automatizou 
até 70% das etapas de 
análise de crédito e trouxe 
mais performance para os 
analistas da empresa.

A implementação da 
solução ocorreu em 2016 
e, no ano seguinte, foi 
adotada uma consultoria 
completa para readequar 
as políticas internas à 
necessidade de atender 
demandas de diferentes 
negócios do grupo, com 
mudanças de perfil dos 
clientes. Foi este projeto 
que permitiu o crescimen-
to das vendas pulverizadas 
feitas por lojistas menores 
em regiões onde as gran-
des redes não chegam.

"Com apoio da Serasa 
Experian, criamos uma 
sinergia entre as áreas 

Por isso, é essencial que 
os profissionais conti-
nuem se atualizando 

e focando em desenvolver 
novas capacidades, que vão 
além das habilidades cog-
nitivas. Pensando nisso, a 
HSM University elencou as 
principais características de 
cada área e como os profis-
sionais devem se preparar 
para o futuro.   
 1. Gestor de inovação 

- A principal função 
desse profissional é 
empreender dentro do 
ambiente corporativo, 
usando suas ideias ino-
vadoras para garantir 
resultados melhores 
para o negócio. Quem 
se forma nessa área 
também está apto para 
fazer não apenas uma 
gestão de pessoas, mas 
também uma gestão 
emocional dos lidera-
dos. Esse profissional 
terá uma média salarial 
de R$ 16 mil.

 2. Cientista de dados - 
Empresas data driven 
são o futuro do merca-
do de trabalho. O uso 
massivo de redes sociais 
e de outras ferramen-
tas da internet, como 
as próprias buscas no 

Os profissionais devem se atualizar e focar em desenvolver novas 
capacidades, que vão além das habilidades cognitivas.

vi
x.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

Como se preparar para 
as profissões do futuro?
Com as mudanças significativas do mercado de trabalho e a tecnologia influenciando cada vez mais 
o ambiente corporativo, muito tem se falado sobre a transformação das carreiras, influenciada 
principalmente pela tecnologia

ainda existem alguns 
desafios a serem con-
tornados. Um deles 
consiste em crimes 
cibernéticos, fraudes, 
espionagens, invasões 
a servidores ou máqui-
nas e assim por diante. 
Enquanto os desen-
volvedores buscam 
maneiras de proteger 
esses sistemas, o perito 
forense digital vai em 
busca de respostas.

Esse profissional, que deve 
ter inglês fluente e muito 
conhecimento tecnológico, 
pode receber até R$ 20 mil 
por mês. Reconhecer pa-
drões e ter persistência são 
competências presentes no 
perfil do perito forense, cuja 
função é rastrear minuciosa-
mente as ocorrências citadas 
acima.

“Independentemente da 
área escolhida o mais im-
portante é que os profis-
sionais estejam abertos às 
mudanças em um cenário 
disruptivo, entendendo o 
timing das transformações 
combinado ao autoconhe-
cimento e a constante reci-
clagem educacional”, finaliza 
o coordenador e supervisor 
acadêmico da HSM Univer-
sity Paulo Lira (AI/HSMU).

Google, tem propor-
cionado um grande 
volume de dados para os 
negócios. Diante desse 
cenário, é necessário 
incorporar profissionais 
que saibam transfor-
mar essas informações 
em insights decisivos 
para as organizações. 
Como consequência, 
é possível otimizar os 
serviços e produtos 
para que atendam me-
lhor às necessidades 
dos consumidores. A 
remuneração média dos 
cientistas de dados é de 
R$ 7 mil. 

 3. Advogado de prote-
ção de dados - Além 
dos cientistas de da-

dos, as empresas vão 
precisar também de 
advogados que lidem 
com a proteção dessas 
informações. Muito 
dessa nova forma de 
enxergar os dados de 
internet se dá graças à 
Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), 
que entra em vigor 
em agosto de 2020. 
Existem companhias 
que pagam até R$ 50 
mil para advogados de 
proteção de dados.

 4. Perito forense vir-
tual - Ainda que a in-
ternet seja um espaço 
de prosperidade tanto 
para negócios quan-
to para profissionais, 

Serasa Experian ajuda Grupo 
Mueller a reduzir a inadimplência

melhor análise de crédito, 
os limites ofertados cres-
ceram simultaneamente à 
segurança na tomada de 
decisão, resultando em 
mais clientes e ganhos de 
produtividade.

"Juntos, desenvolvemos 
não apenas uma política 
de crédito, mas várias 
políticas para diferentes 
públicos a fim de reduzir 
os riscos de inadimplência 
e expandir as linhas dis-
poníveis. Afinal, a Mueller 
passou de uma grande 
concentração do volume 
de vendas em grandes 
players para um cenário 
pulverizado, vendendo 
para clientes com ticket 
médio menor", explica o 
Diretor de Plataformas 
de Decisão da Serasa, 
Eduardo Castro (AI/Se-
rasaExperian).

comercial e financeira, em 
linha com as diretrizes do 
grupo, levando em conta as 
necessidades e argumentos 
dos dois lados. Com isso, 
as decisões passaram a ser 
mais bem compreendidas 
e respeitadas por todos, 
pois os critérios são muito 
confiáveis", afirma o geren-
te financeiro da Mueller, 
Marcio Casagrande. “Além 
disso, tivemos uma redução 
significativa dos prejuízos 
com perdas efetivas, o que 
refletiu positivamente no 
nosso negócio”, finaliza.

A Mueller expandiu seus 
negócios principalmente 
para as regiões Nordeste 
e Centro-oeste, apostando 
na proximidade com o lo-
jista empreendedor, “que 
se tornará um grande par-
ceiro ao longo do tempo”, 
explica Casagrande. Com a 

Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A., para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada às 9h30, do dia 06.04.2020, no escritório da Companhia localizado na 
Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
(ii) deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2019. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.
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