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COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PLANALTO  
SICREDI PLANALTO RS/MG - CNPJ nº 88.038.260/0001-05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 
(Modalidade Virtual)

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Planalto - Sicredi Planalto RS/MG, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados 
de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 45 (Quarenta e cinco), para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 20 de 
abril de 2020, às 16 (Dezesseis) horas,  em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois  
terços) dos delegados, em segunda convocação, às 17 (Dezessete) horas, com a presença da 
metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 18 (Dezoito) horas, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade virtual, 
transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Av. General Câmara, n.º 1037, Bairro Centro, nesta 
cidade, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência*, para deliberarem 
sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, com destaque 
para a alteração da denominação social; melhorias na redação relativa ao objeto social; alterações na 
composição e condições de admissão de associados; alterações nos direitos e deveres dos 
associados; alterações nas formas de desligamento de associados; aprimoramento do texto relativo 
ao pedido de reingresso de associado que solicitou demissão e previsão de possibilidade de 
reingresso de associados eliminados e excluídos; aprimoramento de redação nas condições de 
retirada parcial de capital social; previsão de que os valores devidos por associados que não 
cumpriram as obrigações assumidas com a Cooperativa também podem ser compensados com as 
sobras e juros ao capital; alteração nas disposições gerais da Assembleia Geral com a previsão 
expressa de que as assembleias poderão ser realizadas também de forma remota; alteração da 
sistemática de deliberação na Assembleia Geral; aprimoramento de redação referente a convocação 
da Assembleia Geral; previsão de que as assinaturas das presenças na Assembleia Geral poderão 
ser de forma eletrônica; inclusão de previsão para permitir que a eleição de coordenadores de núcleo 
também ocorra à distância;  simplificação do capítulo “Do Processo Eleitoral”, visto que as regras 
estão previstas em normativo próprio; alteração da periodicidade de realização das reuniões 
ordinárias do Conselho Fiscal; previsão de que as reuniões dos Conselhos e da Diretoria poderão ser 
presenciais e/ou à distância, por  meios físicos e/ou eletrônicos; previsão de que a cooperativa possui 
legitimidade extraordinária autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa 
dos direitos coletivos de seus associados; dentre outras alterações.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativo das sobras;
d) parecer da auditoria;
e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras.

3. Homologação do Regimento Interno do Sicredi, do Código Eleitoral, do Regulamento do Programa 
Pertencer e da Política de Governança Corporativa.

4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Cruz Alta, RS, 08 de abril de 2020.

Arnaldo Martim Zalewski
Presidente

OBSERVAÇÕES: 

1.As propostas de Estatuto Social, Regimento Interno do Sicredi, Código Eleitoral e Regulamento do 
Programa Pertencer e da Política de Governança Corporativa encontram-se à disposição na sede da 
Cooperativa, nas unidades de atendimento ou por meio digital quando solicitado.

2.A Assembleia se realizará em formato virtual, tendo em vista a recomendação do Ministério da 
Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde 
de nossos associados e colaboradores, modalidade essa amparada em orientação do BACEN por 
meio do Ofício 5312/2020-BCB/SECRE/DIORF e pela MPV 931/2020, que inseriu o art. 43-A na Lei 
5764/71.

3.*Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado: Será 
disponibilizado a todos os Delegados o link de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou 
whatsapp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas 
IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados o exercício do seu direito a voz e 
voto, através de áudio e vídeo, em tempo real.
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10,53% DA POPULAÇÃO 
TEM 65 ANOS OU MAIS
 | DADOS DA PESQUISA ONDE ESTÃO OS IDOSOS? CONHECIMENTO CONTRA A COVID-19

 � AGÊNCIA BRASIL

O Centro de Políticas 
Sociais da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV 

Social) divulgou ontem a pes-
quisa Onde Estão os Idosos? 
Conhecimento contra a Co-
vid-19, que mostra que 10,53% 
da população brasileira têm 65 
anos ou mais.

A meta é reunir informações 
detalhadas sobre os grupos 
etários mais avançados visan-
do auxiliar os gestores de políti-
cas públicas na proteção dessa 
parcela durante a pandemia do 
novo coronavírus.

As taxas de letalidade (mor-
talidade) da doença entre pes-
soas com 80 anos ou mais de 
idade são 13 vezes maiores do 
que na faixa de 50 a 55 anos e 
75 vezes a letalidade da faixa 
de 10 a 19 anos de idade, se-
gundo a pesquisa.

Os dados utilizados pela 
FGV são da última Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (PNAD Con-
tínua) anual, de 2018, feita pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

O estudo da FGV, coorde-
nado pelo pesquisador Marcelo 
Neri, busca identificar quem 
são os idosos brasileiros, como 
se sustentam e onde vivem. O 
trabalho, com tabelas interati-
vas, está disponível no site cps.
fgv.br/covidage.

O aumento no número de 
pessoas com 65 anos ou mais 
na população brasileira foi 
de 20% na comparação com 
os dados de 2012, quando a 
proporção de idosos era de 
8,8%. Há mais idosos entre 
as mulheres e entre amarelos 
e/ou brancos, que também 
têm uma maior expectativa de 
vida e uma taxa de fertilidade 
menor.

Os idosos são as pessoas 
de referência ou os chefes de 
família de 19,3% dos domi-

cílios brasileiros. Na relação 
que ocupam com a pessoa 
de referência da casa, eles 
são 91,5% dos avós, 69% dos 
sogros ou sogras e 61,2% dos 
pais ou mães.

Segundo os pesquisadores, 
esse dado indica a dificuldade 
na política de isolamento domi-
ciliar desta parcela da popula-
ção. Os dados indicam também 
que os domicílios com idosos 
têm 25,6% menos pessoas do 
que a média nacional.

 � RENDIMENTOS

Sobre a renda, a FGV in-
dica que os idosos correspon-
dem a 17,44% dos 5% dos 
brasileiros mais ricos e 1,67% 
dos 5% mais pobres. Eles são 
15,54% da classe AB, 13,07% 
da classe C, 4,71% na classe 
D, e 1,4% dos idosos são da 
classe E. Quanto à fonte de 
renda, os idosos recebem 
59,64% das aposentadorias 
da Previdência Social, 40,78% 
dos benefícios de Prestação 
Continuada (BPC) e 0,89% do 
Bolsa Família.

Quanto à escolaridade, os 
idosos são 30% dos analfabe-
tos e têm 3,3 anos de estudo 
completos a menos que a 
média. Sobre a posse de bens 
e ativos, os idosos são 13,17% 
dos que possuem casa própria 

em terreno próprio, são 22,47% 
dos brasileiros sem acesso à 
internet e 12% dos que têm TV, 
correspondendo a 10,22% dos 
que têm canais pagos.

Os idosos são 13,06% da 
população do Rio de Janei-
ro, seguido pelo Rio Grande 
do Sul (12,95%), São Pau-
lo (11,27%) e Minas Gerais 
(11,19%). Os estados com a 
menor proporção de idosos são 
os da Região Norte, com Rorai-
ma (5,26%) em primeiro lugar, 
seguido de Amapá (5,75%), 
Amazonas (6,7%), Acre (6,9%) 
e Pará (7,07%).

Por capital, o Rio de Janeiro 
também ocupa a primeira po-
sição, com 14,5% acima dos 
65 anos, com concentração 
nos bairros de Copacabana, 
Flamengo, Ipanema e Le-
blon. Na projeção para 2020, 
Copacabana tem 27,48% de 
seus moradores idosos. Porto 
Alegre é a segunda cidade 
com mais proporção de idosos: 
14,05%.

 � PANORAMA MUNDIAL

A pesquisa da FGV Social 
também traz dados mundiais 
sobre a proporção da popu-
lação idosa. O país mais en-
velhecido em 2020 é o Japão, 
com 28,4% da população ido-
sa, seguido da Itália: 23,3%. 

Os locais com as menores 
taxas de idosos são o con-
tinente africano e o Oriente 
Médio: Emirados Árabes Uni-
dos (1,26%), Catar (1,69%) e 
Uganda (1,99%).

Segundo os dados, os ter-
ritórios mais ricos do mundo 
também apresentam maior 
proporção de idosos na popu-
lação. O Brasil está em uma 
categoria intermediária, po-
rém, a proporção de pessoas 
com 65 anos ou mais varia de 
acordo com a renda. Entre 98 
países analisados, o Brasil está 
em 80º no ranking do número 
de idosos, se considerados os 
20% mais pobres, e em 31º 
do ranking entre os 20% mais 
ricos.

A FGV social analisa tam-
bém que a atual pandemia se 
propaga, inicialmente, entre 
pessoas mais ricas de lugares 
mais ricos, por meio das redes 
de viagens internacionais. 
“Nova York, Milão e São Paulo 
representam os maiores focos 
da pandemia em seus respec-
tivos países. Neste aspecto, 
os modestos 6,4 milhões de 
turistas estrangeiros que vêm 
ao Brasil a cada ano (contra 50 
milhões da Itália, 70 milhões da 
Espanha, 78 milhões dos EUA 
e os 85 milhões da França) 
acabam sendo uma vanta-
gem”, concluiu a pesquisa.

SAÚDE

ECONOMIA

Governo transfere PIS/Pasep para o FGTS
 � AGÊNCIA BRASIL

O governo extinguiu o fun-
do PIS/Pasep e autorizou o 
saque temporário de até R$ 
1.045 do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
A Medida Provisória n° 946 foi 
publicada no Diário Oficial da 
União em edição extraordiná-
ria na noite de terça-feira (7).

Ao extinguir o Fundo dos 
programas de Integração So-
cial (PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), o governo transferiu o 
seu patrimônio para o FGTS. 
A extinção será a partir do dia 
31 de maio de 2020.

No último dia 3, o governo 

antecipou em um mês o prazo 
final de saque do abono sala-
rial 2019/2020. Inicialmente, 
esse prazo era 30 de junho 
e passou a ser 29 de maio 
deste ano.

A MP diz que “fica preser-
vado o patrimônio acumulado 
nas contas individuais dos par-
ticipantes do Fundo PIS-Pa-
sep”. E diz que será permitido 
o saque das contas vinculadas 
individuais de origem PIS ou 
Pasep mantidas em nome do 
trabalhador.

O agente operador do 
FGTS, a Caixa Econômica 
Federal, “cadastrará as con-
tas vinculadas de titularidade 
dos participantes do Fundo 

PIS-Pasep necessárias ao 
recebimento e à individualiza-
ção dos valores transferidos, 
devidamente marcadas com 
identificador de origem PIS ou 
Pasep, e definirá os padrões e 
os demais procedimentos ope-
racionais para a transferência 
das informações cadastrais e 
financeiras”.

As contas vinculadas indi-
viduais dos participantes do 
Fundo PIS-Pasep, mantidas 
pelo FGTS após a transferên-
cia, passam a ser remunera-
das pelos mesmos critérios 
aplicáveis às contas vincula-
das do FGTS. As contas pode-
rão ser livremente movimenta-
das, a qualquer tempo.

A MP também estabelece 
que os recursos remanescen-
tes nas contas não sacados 
serão tidos por abandonados 
a partir de 1º de junho de 2025 
e passarão a ser propriedade 
da União.

A MP diz ainda que fica 
disponível, aos titulares de 
conta vinculada do FGTS, a 
partir de 15 de junho de 2020 e 
até 31 de dezembro de 2020, o 
saque de recursos até o limite 
de R$ 1.045 por trabalhador. 
Segundo a MP, esse saque é 
em razão do enfrentamento do 
estado de calamidade pública 
e da emergência de saúde 
decorrente da pandemia de 
coronavírus.

REUTERS/FLAVIO LO SCALZO

DIGITAL

Documento veicular
pode ser impresso

Os proprietários de ve-
ículos de 13 estados e 
do DF já podem imprimir 
o documento veicular em 
suas próprias casas. A au-
tenticidade da impressão é 
garantida por um QR Code 
que pode ser consultado 
por meio de um aplicativo 
pelos agentes de trânsito 
em uma eventual fiscali-
zação.

O Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV) digital já é 
realidade para os conduto-
res do Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espír i to Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso ,  Pernambuco, 
Piauí, Paraná, Rondônia, 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, além do Distrito 
Federal. A ferramenta foi 
desenvolvida pelo Serviço 
Federal de Processamento 
de Dados (Serpro) para o 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran).

O documento veicular 
pode ser impresso pelo 
site dos departamentos 
de trânsito (Detrans) dos 
estados e Distrito Fede-
ral, pelo Portal de Servi-
ços do Denatran ou pelo 
aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito. Para emitir o 
documento eletrônico, é 
necessário que o proprie-
tário esteja quite com as 
obrigações e débitos do 
veículo junto aos órgãos 
de trânsito.

 � CRLV DIGITAL

De acordo com a Delibe-
ração nº 180/2019 do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), até 30 de junho 
todos os Detrans do país 
devem disponibilizar a opção 
de impressão do CRLV aos 
proprietários de veículos. 
Segundo o Serpro, devido 
ao aumento da demanda por 
serviços digitais e a resposta 
que os estados precisam 
dar à situação causada pelo 
novo coronavírus, a empresa 
antecipou a integração com 
os sistemas dos Detrans 
para que seja possível ofere-
cer essa opção ao cidadão.

Com a determinação do 
Contran, agora, além da 
versão digital do CRLV dis-
ponível no aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito, o proprie-
tário do veículo pode gerar 
e imprimir o documento, em 
PDF e formato A4, a qual-
quer momento e quantas 
vezes for necessário, sem se 
preocupar com perda, roubo 
ou deterioração do CRLV.

O Serpro alerta que é 
importante que o documento 
seja impresso com qualidade 
e que o QR Code esteja legí-
vel. Os condutores também 
poderão salvar o documento 
no celular, caso não tenham 
o aplicativo da carteira di-
gital.

 � AGÊNCIA BRASIL


