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A Medida Provisória 
936, editada em razão 
do cenário atual de pan-
demia pela Covid, dis-
põe sobre a redução de 
jornada ou suspensão 
de contratos de trabalho 
e determina, em contra-
partida, estabilidade 
provisória para os 
funcionários que 
forem impactados com 
a medida.

 

Referida estabilidade 
do emprego é válida 
durante o período 

acordado de redução de jor-
nada ou suspensão de tra-
balho e pelo mesmo período 
após o restabelecimento da 
jornada ou do encerramento 
da suspensão. Portanto, se o 
funcionário teve seu salário 
reduzido por dois meses, 
sua estabilidade perdura-
rá durante os dois meses 
do contrato com jornada 
reduzida, mais dois meses 
após o restabelecimento do 
trabalho em horário normal. 
Ao todo serão quatro meses.

A estabilidade previs-
ta não será considerada 
quando houver demissão 
por justa causa ou quando 
o empregado pedir desliga-
mento da empresa.

Nos casos de demissão 
sem justa causa, além das 
verbas rescisórias devidas, 
o empregador deverá pagar 
uma indenização prevista no 
art. 10, §1º da Medida Pro-
visória nº 396, de 1º de abril 
de 2020, que é o pagamento 
do salário integral durante 
o período de estabilidade.

Entretanto, devido à grave 
crise econômica decorrente 
do isolamento social e im-
possibilidade de exercício 
de atividades não consi-
deradas essenciais, muitos 
empresários têm se valido 
da rescisão contratual pelo 
fato do príncipe ou por 
força maior para rescindir 
contratos de trabalho e não 
pagar as verbas rescisórias 
devidas.

O Fato do Príncipe, previs-
to no art. 486 da CLT, é o ato 
da Administração Pública 
de natureza administrativa 
ou legislativa que gera a 
completa impossibilidade 
de execução do contrato 
de trabalho devido a algum 
evento que seja inevitável. 
Força Maior é um aconte-
cimento relacionado a fatos 
externos, independentes 
da vontade humana, que 
impedem o cumprimento 
das obrigações.

O Ministério da Econo-
mia elaborou uma nota 
informativa que esclarece 
que apenas quando houver 
ato de autoridade munici-
pal, estadual ou Federal 
suspendendo totalmente 
a atividade será admitida 
a rescisão do contrato de 
trabalho com base no fato 
do príncipe. A incidência 

da hipótese do art. 486 da 
CLT não autoriza o não 
pagamento de verbas de 
natureza salarial devidas 
na rescisão contratual. 
Portanto, o auditor-fiscal do 
Trabalho, sempre que cons-
tatar a alegação de fato do 
príncipe como motivo para 
rescisão contratual, deve:

Verificar se houve parali-
sação (total) do trabalho e 
não continuidade das ati-
vidades empresariais, seja 
temporária, seja definitiva;

Verificar se existe ato de 
autoridade municipal, esta-
dual ou federal suspendendo 
totalmente a atividade – se 
há restrição parcial, não se 
admitirá o fato do príncipe;

Verificar se foram quita-
das as verbas rescisórias, 
na forma e prazo estabele-
cidos nos parágrafos do art. 
477 da CLT, procedendo 
à lavratura dos autos de 
infração pert inentes , 
quando concluir pela 
violação de preceito legal;

Abster-se de exigir o reco-
lhimento, pelo empregador, 
da indenização compensa-
tória do FGTS prevista no 
art. 18, §1º, da lei 8.036/90.

Em relação à força maior, 
não se admitirá sua invoca-
ção como motivo para res-
cindir contratos de trabalho 
se não houve extinção da 
empresa ou do estabeleci-
mento em que trabalhe o 
empregado. O auditor-fiscal 
do Trabalho, nesse caso, 
deverá:

Verificar se há indícios de 
extinção da empresa ou do 
estabelecimento em que 
trabalhe o empregado;

Notificar o empregador 
para que este apresente o 
registro do ato de dissolução 
da empresa na junta comer-
cial ou órgão equivalente, 
para fins de comprovação 
do início do processo de 
extinção;

Verificar se foram quita-
das as verbas rescisórias, 
na forma e prazo estabele-
cidos nos parágrafos do art. 
477 da CLT, procedendo 
à lavratura dos autos de 
infração pert inentes , 
quando concluir pela 
violação de preceito legal;

Verificar se o empregador 
recolheu, pela metade, a 
indenização compensató-
ria do FGTS, nos termos 
do disposto no art. 502, 
incisos II e III, da CLT, 
c/c o art. 18, §2º, da lei 
8.036/90 – se comprovada 
a extinção da empresa ou 
estabelecimento.

Caso não tenha ocorrido 
a extinção, verificar se o 
empregador recolheu in-
tegralmente a indenização 
compensatória do FGTS, 
nos termos do disposto no 
art. 18, §1º, da lei 8.036/90.

Eduardo Moisés

MP 936: suspensão ou 
redução da jornada de 
trabalho e estabilidade

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (“Compa-
nhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16 de junho de 2020, às 14 horas, 
na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Con-
domínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) retifi cação dos itens 6.6 e 6.7 das deliberações, 
bem como do Anexo I da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 22 de abril 
de 2020 (“AGOE”), a fi m de excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco Central do 
Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no capital social da Companhia; (ii) 
homologação da subscrição de 43.374 (quarenta e três mil, trezentas e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal de emissão da Companhia pelo acionista Banco BMG S.A., em razão da (a) cessão de direito de 
preferência na subscrição das ações pelos acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina 
Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A.; (b) 
renúncia ao direito de preferência formalizado por João Annes Guimarães em 30 de abril de 2020; e (c) manifestação 
do acionista Banco BMG S.A. na subscrição das sobras, formalizado por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22 
de abril de 2020; e (iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações acima. 
Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 05 
de junho de 2020. Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Pare-
dão S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 09 
de julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 123, 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.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio de 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 08 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-
27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem 
em assembleia geral ordinária, no dia 09 de julho de 2020, às 
13:00 hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
127, 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.), 08 
de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-
81 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se reuni-
rem em assembleia geral ordinária, no dia 09 de julho de 2020, 
às 15:00hs, na sede social na avenida Paulista, 352, 11º andar, 
sala 113, 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 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.), 
08 de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Di-
retor Presidente.

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.07.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 09 de julho de 2020, às 17:00hs, na sede social 
na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio 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.), 08 de junho de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Con-
vocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
07.07.20 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agrope-
cuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em as-
sembleia geral ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 10:00hs, 
na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, 
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.), 05 de junho de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Vivaldo José Breternitz (*) 

Esse cenário tem le-
vado gigantes como 
Google,  Amazon, 

Apple, Facebook e Micro-
soft à aquisição de outras 
empresas. 

Segundo o Financial Ti-
mes, foram dezenove aquisi-
ções até o final de maio, em-
bora outros negócios sejam 
comentados, como a possível 
aquisição pela Amazon, da 
Zoox, que atua na área de 
veículos autônomos e que 
há dois anos era avaliada em 
US$ 3,2 bilhões. Dentre os 
negócios fechados, destaca-
se a aquisição, pelo Face-
book, de uma participação 
minoritária na startup de 
telecomunicações indiana 
Reliance Jio. O negócio, na 
casa dos US$ 5,7 bilhões 
permitirá que a rede social 
passe a ter um forte ponto 
de apoio na região. 

Há, no entanto, algumas 
nuvens no horizonte: con-
gressistas americanos estão 
propondo uma parada nes-
ses negócios, preocupados 

Segundo o Financial Times, 
foram dezenove aquisições até o final de maio.

Grandes empresas de 
tecnologia vão às compras
Diferentemente do que aconteceu durante a recessão de 2001, e na crise de 2008, quando a demanda 
por seus serviços decresceu, a pandemia está trazendo um aumento no número de usuários e uma 
provável melhora nos resultados das gigantes de tecnologia
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serem grandes empresas 
de tecnologia não tem ga-
rantido o sucesso a todas 
elas, Muitas estão cortando 
pessoal, especialmente as 
voltadas para profissionais 
que se deslocam, como a 
Boeing, Uber e seu concor-
rente Lyft, AirBnb e WeWork 
- esta última já fechou 
unidades em São Paulo e 
Rio. Outras, apesar de mais 
voltadas para computação 
e serviços, como IBM e HP 
também estão falando em 
demissões e reduções de 
salários, por seus clientes 
estarem adiando investi-
mentos. 

Apesar dessas preocu-
pações e de não sabermos 
como será o mundo após a 
pandemia, é provável que 
alguns desses gigantes da 
tecnologia tenham uma in-
fluência ainda maior sobre 
a forma como iremos traba-
lhar, estudar e nos divertir. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

com uma concentração de 
poderes em mãos dessas 
grandes empresas. Está 
tramitando o Pandemic An-
ti-Monopoly Act, proibindo 
negócios desse tipo durante 
a pandemia, evitando assim 
que essas empresas saiam 
como as grandes ganhadoras 
desses tempos da Covid-19. 

Vale lembrar o que acon-
teceu no início da década 

de 1980, quando, depois de 
um longo processo judicial, 
a AT&T, que praticamente 
monopolizava os serviços de 
telecomunicações nos Esta-
dos Unidos, foi dividida em 
diversas empresas menores, 
para evitar os perigos do 
monopólio e estimular a con-
corrência. Não é impossível 
que algo semelhante volte a 
acontecer. 

O alumínio já é muito utilizado na fa-
bricação de motores mais compactos, 
leves, eficientes e econômicos, por 
grandes montadoras automobilísticas 
nacionais, e agora também é uma 
tendência na fabricação de motores 
elétricos e equipamentos diversos, 
tanto para a indústria como em outros 
segmentos. “A utilização de alumínio 
na carcaça e nas tampas em motores 
elétricos proporciona vários diferen-
ciais técnicos, além de ser mais leve, 
dissipar mais calor e ser mais bonito 
por ter um acabamento superficial 
superior”, explica Drauzio Menezes, 
diretor da Hercules Motores Elétricos.

As desvantagens da carcaça de ferro 
fundido em comparação ao alumínio 
são: ter maior peso, dissipar menos 
calor, ter um acabamento superficial 
inferior e não ser totalmente sus-
tentável. “Para reprocessar o ferro, 
é utilizado processo de fundição 
em molde de areia verde e de uma 
resina especial. Depois de fundida 
a peça, parte da areia com resina é 
reutilizada e parte é descartada. Para 
fundir o ferro, é necessário muito mais 
energia elétrica, enquanto que para 
o alumínio, basta derreter e injetar 
novamente. Além disso, o alumínio 
tem um alto valor de reciclagem”, 
detalha Menezes. 

Segundo ele, para a obtenção das 
estruturas, é utilizado o processo de 
injeção de alumínio sob pressão, pro-
cedimento que permite alta produção 
de peças com geometrias complexas, 
como é o caso da carcaça: “No método, 
o alumínio fundido é injetado em um 
molde com grande pressão, dessa ma-
neira atinge o preenchimento total do 
molde, que depois é aberto para a peça 
ser retirada”. A aplicação de peças de 
alumínio injetado vem apresentando 
um crescimento constante nos mais 

Motores elétricos com carcaça de 
alumínio são uma tendência

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes 
abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral 
no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, 
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 
Ramais 1761/4089”. Empresa: E. C., CNPJ: **.*58.942/0001-**, Contrato: 4500017282; Empresa: C. D. F. 
D. C. A. D. D. C. LTDA, CNPJ: **.*31.652/0001-**, Contrato: 4500027956; Empresa: E. T. EIRELI, CNPJ: 
**.*61.599/0001-**, Contrato: 4500019105; Empresa: M. M. D. S. S., CNPJ: **.*56.427/0001-**, Contra-
to: 4500027701; Empresa: D. B. C. D. C. LTDA, CNPJ: **.*34.129/0001-**, Contrato: 4500028477; Em-
presa: F. S. S. A. LTDA, CNPJ: **.*49.124/0001-**, Contrato: 4500031588; Empresa: J. C. 09780541802, 
CNPJ: **.*27.489/0001-**, Contrato: 4500024622; Empresa: S. M. D. S. P., CNPJ: **.*10.185/0001-**, 
Contrato: 4500023342; Empresa: D. D. E. LTDA, CNPJ: **.*53.312/0001-**, Contrato: 4500027994;

Comércio de 
conversação 
desperta atenção 
do consumidor 

Mesmo após a reabertura 
do comércio, o consumidor 
brasileiro mostra maior in-
tenção de compra por canais 
digitais de conversação, 
como Whatsapp e Face-
book. É o que indica o mais 
recente estudo do Boston 
Consulting Group (BCG) 
sobre o comportamento do 
consumidor . 

O BCG perguntou aos con-
sumidores como seu padrão 
de compras, por canal, deve 
alterar nos próximos seis 
meses, com a reabertura do 
comércio em larga escala. 
Na categoria eletrônicos, 
por exemplo, o levantamen-
to aponta crescimento de 
26 pontos percentuais na 
intenção de compras por 
canais de conversação, em 
comparação a sites e aplica-
tivos de varejistas (23 pontos 
percentuais) e aplicativos 
de compras (dez pontos 
percentuais). 

O estudo aponta, por ou-
tro lado, uma retração na 
intenção de acesso a lojas 
físicas. Conforme o BCG, o 
aumento no uso do comércio 
social e “conversacional” é 
impulsionado especialmen-
te por empreendedores 
digitais, que alavancam sua 
reputação pessoal, redes e 
conhecimento para vender 
produtos usando plata-
formas digitais. O estudo 
com o estudo COVID-19 
and the Emerging-Market 
Consumer-The Power of Re-
silience, pode ser acessado 
em: (https://www.bcg.com/
en-br/publications/2020/
covid-19-impact-emerging
-market-consumers-second
-edition.aspx). 

variados setores produtivos, com 
destaque para a indústria automotiva.

Peças para carros, caminhões e 
motocicletas, como blocos de motor, 
carcaças de câmbio, carters e outros 
componentes automotivos, vêm rece-
bendo um aumento da participação 
de ligas de alumínio. As principais 
vantagens são o menor peso, o aca-
bamento superficial superior, a baixa 
taxa de refugo por porosidade e a alta 
produtividade.

Leandro Bertolino, gerente de 
Engenharia da Hercules Motores, 
comenta que apesar do investimento 
em carcaça de alumínio para motores 
elétricos ser pelo menos cinco vezes 
maior do que as mesmas peças em 
ferro fundido, muitas empresas le-
vam em consideração os diferenciais 
técnicos e as vantagens. 

“Como os motores com estrutura de 
alumínio possuem peso consideravel-
mente menor do que os de ferro, isso 
é ergonomicamente positivo para os 
colaboradores que levantam e manu-
seiam o motor e até os equipamentos. 
Além disso, como possuem peso con-
sideravelmente menor, os motores 
com carcaça de alumínio ajudam a 
reduzir os custos com fretes e com 
movimentações, o que é um grande 
benefício”, completa. 

Fonte e mais informações: (http://
www.herculesmotores.com.br).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br
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