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Commodities

Bolsas

AES Tietê: Eneva não desistiu da aquisição
Impacto: Positivo

Azul: Cia retoma voos de Guarulhos
Impacto: Positivo

BR Distribuidora: Cia consegue autorização para
comercializar gás natural em todo território nacional
Impacto: Positivo

CCR: Cia divulga dados de tráfego da última semana
Impacto: Positivo

CVC: Empresa diz que seus resultados do 1T20 serão
divulgados até dia 31 de julho
Impacto: Positivo

Distribuidoras de Energia: Empresas tentam reverter
entendimento no STF
Impacto:Marginalmente negativo

Iguatemi: Cia suspende operação do Shopping Center
Iguatemi Esplanada
Impacto:Negativo

JBS: Ministério da Agricultura suspende exportação de
unidade à China
Impacto:Negativo

Natura: Cia levanta quase a totalidade dos R$2 bilhões
pretendidos
Impacto:Cunho informativo

Setor de Shoppings: Parte dos lojistas contou com queda
de 90% do faturamento após reabertura em SP
Impacto:Negativo

Destaques

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 93.835 -2,24% 7,36% -18,86% 26/06/2020

S&P 500 (EUA) 3.009 -2,42% -1,16% -6,86% 26/06/2020

IPC (México) 37.432 -0,80% 3,62% -14,03% 26/06/2020

STOXX 600 (Europa) 358 0,04% 2,31% -13,80% 07:59:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.189 0,48% 1,84% -17,95% 07:59:13

DAX (Alemanha) 12.136 0,38% 4,74% -8,40% 07:59:14

CAC 40 (França) 4.917 0,14% 4,71% -17,76% 07:59:00

NIKKEI 225 (Japão) 21.995 -2,30% 0,54% -7,02% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.962 -0,61% 3,83% -2,91% 05:30:03

ASX 200 (Austrália) 5.815 -1,51% 1,03% -13,00% 04:14:44

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 100,1 0,40% 5,82% 16,39% 28/06/2020

Cobre (USd/lb.) 269,5 0,60% 10,54% -4,43% 08:04:03

Ouro (USD/t oz.) 1.785,6 0,30% 1,94% 15,90% 08:04:10

Prata (USD/t oz.) 18,2 0,04% -2,20% 0,08% 08:03:52

Platina (USD/t oz.) 825,1 0,71% -5,68% -16,58% 08:03:32

Paládio (USD/t oz.) 1.899,2 0,25% -3,74% 0,17% 07:46:08

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 41,0 0,05% 8,46% -34,78% 08:04:14

Petróleo WTI (USD/bbl.) 38,6 0,36% 7,78% -33,75% 08:04:14

Gasolina (USd/gal.) 113,1 -1,95% 4,85% -38,69% 07:37:53

Gás Natural (USD/MMBtu) 1,6 3,17% -17,89% -31,31% 08:04:12

Etanol (USD/gal.) 1,1 45% -289% -2259% 26/06/2020

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 321,3 0,63% -2,65% -19,89% 08:03:08

Soja (USd/bu.) 859,5 -0,20% 0,91% -12,18% 08:03:59

Café Robusta (USD/MT) 1.159,0 0,52% -2,52% -19,29% 08:03:17

Café Arábica (USD/bag) 109,3 0,97% -0,77% -28,14% 26/06/2020

Açúcar (USd/lb.) 11,5 -1,12% 4,74% -17,22% 08:03:35

Boi Gordo (USd/lb.) 96,0 -0,05% -3,59% -17,56% 26/06/2020

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 
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AES Tietê: Eneva não desistiu da aquisição

Segundo Lauro Jardim, a Eneva não desistiu da
aquisição da AES Tietê mesmo após a oferta hostil
frustrada.

A companhia estaria estudando lançar uma nova
oferta pela AES Tietê. Porém, a nova oferta seria
para comprar 100% da empresa, girando em torno
de R$8 bilhões.

Impacto: Positivo. Com a Eneva seguindo em busca da
aquisição, os ativos da AES Tietê ficam em destaque no
mercado. Será necessário analisar como a AES Corp, que
controla a companhia, irá reagir.

Azul: Cia retoma voos de Guarulhos

A Azul informou que voltará a operar no Aeroporto
Internacional de Guarulhos em 6 de julho, com voos
para quatro cidade do país.

Ainda, a companhia aérea reabre em julho as bases
de Porto Seguro (BA), Marília (SP), João Pessoa (PB),
Maceió (AL) e Maringá (PR).

Dessa maneira, a Azul pretende realizar 242 voos
por dia, alta de 42% em relação a junho.

Impacto: Positivo. Após pausa quase completa de suas
operações, a Azul passa a reforçar sua malha aérea com
a retomada de voos. Por mais que a demanda deva seguir
baixa, a volta parcial representa um alívio para as
operações da companhia,

BR Distribuidora: Cia consegue autorização para
comercializar gás natural em todo território nacional

A BR Distribuidora informou ao mercado que
recebeu, no dia 25/06/2020, da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), uma
autorização para exercer atividade de
comercialização de gás natural em todo o território
nacional, mediante contratos registrados na própria
entidade.

A autorização, que já está em vigor, está em linha
com o plano estratégico da BR, que busca estar
preparada para oferecer a forma de energia que
venha a ser escolhida pelos seus clientes.

(Continua na próxima página..)

Índices locais

BM&F

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 93.835 -2,24% 7,36% -18,86% 26/06/2020

IBrX (Ibrx 100) 39.675 -2,24% 7,51% -18,49% 26/06/2020

IMOB (Imobiliário) 939 -4,22% 14,18% -32,38% 26/06/2020

INDX (Industrial) 17.713 -1,94% 7,41% -16,40% 26/06/2020

IFNC (Financeiro) 9.890 -2,63% 12,65% -25,19% 26/06/2020

ICON (Consumo) 4.600 -2,32% 7,67% -12,85% 26/06/2020

IMAT (Materias básicos) 3.293 -1,41% 4,37% -8,77% 26/06/2020

IEE (Energia Elétrica) 68.503 -1,52% 3,21% -10,60% 26/06/2020

UTIL (Utilidade Pública) 7.562 -2,31% 3,34% -12,18% 26/06/2020

IFIX (FI Imobiliário) 2.790 -0,10% 4,99% -12,73% 26/06/2020

IGC (Gov. Corp.) 15.167 -2,21% 7,56% -16,57% 26/06/2020

IGC-NM (Novo Mercado) 3.450 -2,10% 7,56% -11,89% 26/06/2020

ITAG (Tag Along) 20.814 -2,25% 7,84% -18,57% 26/06/2020

IDIV (Dividendos) 5.534 -2,98% 7,77% -19,26% 26/06/2020

Empresas Brasil

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 5,484 -2,22% -2,69% -26,61% 26/06/2020

Selic 2,25% 17/06/2020

P/L Ibovespa (atual) 35,4x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 16,9x -

DI Jan 21 2,08% 3 p.p. -31 p.p. -249 p.p. 26/06/2020

DI Jan 23 4,13% 5 p.p. -18 p.p. -166 p.p. 26/06/2020

CDS 5 anos (em p.b.) 269 2 p.p. -15 p.p. 169 p.p. 08:14:06

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Mercado Futuro Ibovespa Variação líquida

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 3.800 2.880 920 160 620

Investidor Estrangeiro 179.647 125.486 54.161 1.558 61.520

Fundos 271.404 325.211 -53.807 -2.543 -68.340

Pessoa Física 3.340 4.440 -1.100 790 5.725
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Logo após sua privatização, a cia anunciou uma lista de dez iniciativas, e entre elas está a gestão de portfólio, que é seguida
com esta nova medida aprovada.

A empresa ressalta, no entanto, que esse é apenas um passo de muitos necessários para viabilizar a efetiva atuação como
Comercializador de Gás, entre os quais destacam-se a regulamentação da figura do Consumidor Livre nos estados e
definições regulatórias acerca do acesso aos gasodutos de transporte.

Impacto: Positivo. A nova autorização que permite com que a cia exerça atividade de comercialização de gás natural em todo o
território nacional, é alinhada a sua estratégia de gerir o portfólio de maneira a oferecer a forma de energia que venha a ser
escolhida por seus clientes.

CCR: Cia divulga dados de tráfego da última semana

A CCR divulgou dados de tráfego em suas concessões referentes a semana de 19 a 25 de junho.

O volume total caiu apenas 6% na comparação anual, de longe o melhor número desde quando a pandemia começou,
impulsionado pelos veículos comerciais (+20,8%), enquanto os de passeio seguem abaixo (-32,5%).

Nos segmentos de mobilidade e aeroportos, os volumes também apresentaram melhora relevante.

Impacto: Positivo. A semana em questão foi a melhor em termos de volume desde quando a pandemia passou a impactar o país. A
melhora observada semanalmente representa uma tendência positiva e de recuperação ao setor.

CVC: Empresa diz que seus resultados do 1T20 serão divulgados até dia 31 de julho

A empresa de turismo informou o mercado, através de um comunicado, que publicará seus resultados referentes ao 1T20
até o dia 31 de julho.

A CVC informa que tudo depende da conclusão da elaboração das demonstrações financeiras do ano de 2019.

A companhia segue sem entregar seu resultado referente ao 4T19 e o anualizado de 2019.

Impacto: Positivo. A CVC, no final de maio, informou o mercado de que não iria entregar suas demonstrações do 4T19 e anualizado
do ano no período prometido após indícios de erros na contabilização de valores transferidos a fornecedores. Portanto, ter uma data
limite para entregar o balanço do 1T20, significa que a companhia está perto de concluir as anteriores.

Distribuidoras de Energia: Empresas tentam reverter entendimento no STF

As companhias distribuidoras de energia estão tentando reverter o entendimento formado entre a maioria no STF com
relação às leis estaduais aprovadas na pandemia que suspendem o corte de energia para consumidores de diversas
categorias.

Para estas empresas, a medida pode acabar impactando sua situação de caixa, que já vem sendo prejudicada pela redução
de mercado e pelo aumento da inadimplência.

Até o momento, o placar está desfavorável para as cias no julgamento de uma liminar pedida pela Abradee (associação das
distribuidoras) contra a lei nº 20.187/20 do Paraná. No plenário virtual, o relator do processo, Marco Aurélio Mello, votou
para indeferir a liminar.

O ministro considerou que o legislador estadual não usurpou a competência da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) e entendeu que a lei “complementa” a disciplina federal, “sob o ângulo da ampliação da proteção do consumidor”. O
voto foi acompanhado por cinco ministros: Edson Fachin, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e
Celso de Mello.

Até o momento, apenas Gilmar Mendes divergiu da opinião do relator. Para ele, a lei transcende a esfera do direito do
consumidor por ter impacto direto sobre as receitas das empresas, e, portanto, sobre o equilíbrio econômico-financeiro das
concessões - matéria que cabe ao poder concedente legislar. O processo foi suspenso no fim da semana passada por um
pedido de vista de Dias Toffoli.

Impacto: Marginalmente Negativo. As companhias concordam que a medida aprovada por agravar ainda mais sua situação de
caixa, no entanto, o processo para reverte-la não vem tendo muito sucesso.
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Iguatemi: Cia suspende operação do Shopping Center Iguatemi Esplanada

O Iguatemi informou ao mercado, através de fato relevante que em virtude da evolução do COVID-19 no país e seguindo a
reclassificação do Governo Estadual das cidades de Sorocaba e Votorantim à Fase 1, a área vermelha do Plano São Paulo e
o Decreto do Município de Votorantim nº 5976, de 26 de junho de 2020, a partir de hoje, 29 de junho de 2020, o Shopping
Center Iguatemi Esplanada permanecerá aberto no horário reduzido de 12h às 20h apenas para o funcionamento das
operações essenciais: farmácias, clínicas de atendimento na área de saúde, bancos, supermercados e restaurantes/ praça
de alimentação.

As demais lojas do shopping deverão permanecer fechadas. A companhia reforça que a operação especial de drive thru,
que surgiu como uma alternativa de venda via Whatsapp, para apoiar comerciantes e clientes, está mantida das 12h às 20h,
diariamente.

Impacto: Negativo. O Shopping Center Iguatemi Esplanada havia sido reaberto, mas devido a novas medidas do Governo Estadual,
teve que retroceder de fase, abrindo agora apenas para atividades essenciais, o que torna a situação para os lojistas e
consequentemente para o shopping, mais complicada em termos de desempenho e cobrança de aluguel e condomínio.

JBS: Ministério da Agricultura suspende exportação de unidade à China

O Ministério da Agricultura suspendeu autorização de exportação da unidade de Passo Fundo (RS) para a China.

A suspensão ocorreu após casos de coronavírus entre os trabalhadores da planta produtora de carne de frango.

Segundo o Valor, a expectativa é que novas unidades sejam suspensas pelo ministério nos próximos dias.

A medida do Ministério da Agricultura vai em linha com o pedido do governo chinês, o qual reportou a governos para que
suspendam exportação de produtos alimentícios cujos estabelecimentos produtores tenham identificado funcionários
infectados.

Impacto: Negativo. Os frigoríficos brasileiros já apresentaram diversos casos de contaminação por coronavírus em suas unidades. A
partir do momento que o ministério passa a suspender exportações de tais frigoríficos para o maior parceiro comercial atual do país,
as empresas tenderão a sentir os danos em seus volumes embarcados nos próximos resultados.

Natura: Cia levanta quase a totalidade dos R$2 bilhões pretendidos

Em seus aumento de capital, 62.347.090 ações da Natura foram subscritas, e com isso, a companhia levantou
R$1.995.106.880.

A Natura buscava levantar R$2 bilhões com a quantidade máxima de ações que estava autorizada a emitir.

Sendo assim, os 0,24% dos papéis não subscritos serão leiloados na B3 hoje, às 16h15, a R$32,00 por papel.

Impacto: Cunho informativo.
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Setor de Shoppings: Parte dos lojistas contou com queda de 90% do faturamento após reabertura em SP

Nos dias 10 e 11 de junho, o comércio de rua e de shoppings teve autorização para retomar suas atividades, seguindo as
recomendações de segurança e operando em horário reduzido.

De acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), com pesquisa feita entre os dias 24 e 26 de junho,
o faturamento de um terço dos comerciantes (32%) do estado de SP caiu 90% desde a reabertura.

Para 41% dos lojistas, o valor obtido com as vendas diminuiu cerca de 80%, e para 24%, a queda foi de 70%.

Outro ponto analisado no levantamento, foi a taxa de conversão de clientes, que consiste no número de pessoas que
efetivamente levam algum produto após visitar a loja, 59% dos empresários informaram que este índice ficou bastante
abaixo do registrado no mesmo período, antes da pandemia.

De acordo com o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, o prejuízo do setor já se aproxima dos R$ 35 bilhões.

Em nota ao mercado, a associação acrescenta que 10% das lojas da Grande São Paulo não terão condições de reabrir,
mesmo quando a pandemia estiver em um nível controlado.

O e-commerce vem sendo uma boa oportunidade a ser explorada pelos varejistas nesse momento. No entanto, para 41%
dos associados, esse tipo de venda ainda não traz retorno significativo.

Impacto: Negativo. O setor de varejo foi um dos grandes impactados com a crise do coronavírus. As companhias vinham tentando
operar através do meio digital para compensar o fechamento das lojas físicas. Agora, com a reabertura gradual as expectativas
estavam mais positivas quanto ao desempenho destas, mas segundo a pesquisa, os fluxos estão fracos e bastante inferiores aos
observados pré-crise.
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Agenda econômica

Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos 

Participação dos investidores

Saldo de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 0.841 milhões na B3 na quarta-feira, dia 24. No mês de Junho, o
saldo acumulado está positivo em R$ 1.386 milhões. No acumulado do ano, este saldo está negativo em R$ 75.462 milhões.

Saldo Participação Por Invest.           

24/06/2020 Junho

Inves. Estrangeiro -841 1.386 -75.462 47%

Institucional -586 -5.102 32.835 25%

Pessoa Física 1.335 3.792 39.060 24%

Instit. Financeira 18 -479 -674 4%

Emp. Priv/Publ 75 385 3.964 1%

Outros 0 17 276 0%

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem

Fonte: B3; Realização: Guide Investimentos

Tipo de Investidor (R$MM) Junho Acumulado no ano

Evento Período de Referência Projeções do Mercado Anterior
29/jun

8:00 Brasil Sondagem da Indústria Jun - -

IGP-M (MoM %) Jun 1.53% 0.28%

IGP-M (YoY %) Jun 7.20% 6.51%

8:25 Brasil Boletim Focus 26-jun - -

14:30 Brasil Resultado do Tesouro Nacional (em R$) Mai - -92.9b

- Brasil Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED ) Mai - -860503

6:00 Z. do Euro Indicador de Confiança na Economia Jun 80.2 67.5

9:00 Alemanha CPI Harmonizado (YoY%) Jun P 0.6% 0.5%

11:00 EUA Vendas Pendentes de Moradias (MoM % a.s.) Mai 18.9% -21.8%

11:30 EUA Sondagem Industrial / Dallas Jun -29.5 -49.2

12:00 EUA Discurso de M. Daly (Fed S. Francisco) - - -

16:00 EUA Discurso de J. Williams (Fed Nova Iorque) - - -

22:00 China PMI Composite Jun - 53.4

Sondagem Industrial PMI Jun 50.5 50.6

PMI Serviços Jun 53.7 53.6
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Proventos

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Agenda corporativa

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Stock Guide

Confira tambémnossoGuia deAções (aqui)

Data Ticker Nome Evento Observações

02/07/2020 BRML3 BR Malls Participacoes SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

08/07/2020 EQTL3 Equatorial Energia SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

09/07/2020 PETR4 Petroleo Brasileiro SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária
17/07/2020 EGIE3 Engie Brasil Energia SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

20/07/2020 GGBR4 Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

22/07/2020 PETR4 Petroleo Brasileiro SA Reunião Corporativa Reunião Anual
22/07/2020 RAIL3 Rumo SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

23/07/2020 CYRE3 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Reunião Corporativa Reunião Anual

24/07/2020 GOAU4 Metalurgica Gerdau SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária
24/07/2020 CIEL3 Cielo SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

27/07/2020 CPFE3 CPFL Energia SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

28/07/2020 BRDT3 Petrobras Distribuidora SA Reunião Corporativa Reunião Extraordinária

28/07/2020 BRAP4 Bradespar SA Reunião Corporativa Reunião Anual
29/07/2020 ELET3 Centrais Eletricas Brasileiras SA Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

29/07/2020 COGN3 Cogna Educacao Reunião Corporativa Reunião Anual e Extraordinária

29/07/2020 CSAN3 Cosan SA Reunião Corporativa Reunião Anual
31/07/2020 KLBN4 Klabin SA Reunião Corporativa Reunião Anual

Data "com" Data "ex" Ticker Nome Tipo Valor Líq % Yield Data Pgto

26/06/2020 29/06/2020 WEGE3 WEG SA JCP 0,033R$     0,07% 12/08/2020

26/06/2020 29/06/2020 HYPE3 Hypera SA JCP 0,249R$     0,74% n/a

30/06/2020 01/07/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 03/08/2020

30/06/2020 01/07/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 03/08/2020

30/06/2020 01/07/2020 VIVT3 Telefonica Brasil SA JCP 0,425R$     0,87% n/a

30/06/2020 01/07/2020 VIVT4 Telefonica Brasil SA JCP 0,467R$     0,96% n/a

30/06/2020 01/07/2020 B3SA3 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao JCP 0,125R$     0,23% 07/08/2020

01/07/2020 02/07/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,08% 03/08/2020

01/07/2020 02/07/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,08% 03/08/2020

08/07/2020 10/07/2020 EQTL3 Equatorial Energia SA Dividendo 0,320R$     1,42% 31/12/2020

23/07/2020 24/07/2020 CYRE3 Cyrela SA Empreendimentos e Participacoes Dividendo 0,257R$     1,17% n/a

28/07/2020 29/07/2020 BRDT3 Petrobras Distribuidora SA Dividendo 0,043R$     0,20% 30/12/2020

29/07/2020 30/07/2020 ELET3 Centrais Eletricas Brasileiras SA Dividendo 1,591R$     5,25% n/a

29/07/2020 30/07/2020 ELET5 Centrais Eletricas Brasileiras SA Dividendo 2,248R$     - n/a

29/07/2020 30/07/2020 ELET6 Centrais Eletricas Brasileiras SA Dividendo 1,750R$     5,57% n/a

31/07/2020 03/08/2020 ITUB3 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 01/09/2020

31/07/2020 03/08/2020 ITUB4 Itau Unibanco Holding SA Dividendo 0,015R$     0,06% 01/09/2020

03/08/2020 04/08/2020 BBDC3 Banco Bradesco SA JCP 0,015R$     0,08% 01/09/2020

03/08/2020 04/08/2020 BBDC4 Banco Bradesco SA JCP 0,016R$     0,08% 01/09/2020

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Stock%20Guide%20-%20Guide%20Investimentos%20111119.xlsb
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representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e
estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes
prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada
investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades,
valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a
alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não
aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes
limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N° 598/2018, que: (I) Quaisquer
recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide
Investimentos S.A. Corretora de Valores. “
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