
Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,3111
Dólar Turismo R$ 5,4600
Euro R$ 6,2119
Iuan R$ 0,8184
Ouro (gr) R$ 297,50

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,66% (agosto)
 0,78% (julho)
IPCA-E
RJ (jun.) 0,69%
SP (jun.) 0,81%
Selic 5,25%
Hot Money  0,63% a.m.

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Quinta-feira, 23 de setembro de 2021
Ano CVII l Número 28.962

MEGALEILÃO
DOS CORREIOS
Valores iniciais dos lotes variam entre  
R$ 1.303,00 e R$ 85.050,00.  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

IMPACTO DO ALUMÍNIO 
NA INDÚSTRIA NAVAL
Versatilidade e variedade das aplicações 
faz com que o metal saia na frente.  
Por Luiz Henrique Caveagna, página 2

O PAPEL DO
CONSELHO DE SAÚDE
Resolução 01 dá prazo para esclarecer 
reajustes de planos coletivos.  
Por Guilherme Jaccoud, página 2

Brasileiro ignora 
Bolsonaro e é o que 
mais valoriza vacinas

O Brasil é o país que mais va-
loriza a imunização entre oito 
nações estudadas em um levanta-
mento global feito pelas empresas 
GSK e Kantar. Segundo o levan-
tamento, divulgado pela Agência 
Brasil, o índice de brasileiros que 
consideram importante manter a 
vacinação em dia ficou em 83%. 
A vacinação é valorizada por 67% 
dos canadenses; 65% dos italia-
nos; e 64% dos japoneses.

A Covid-19 aumentou a valori-
zação da vacinação entre os bra-
sileiros. Antes da pandemia, 59% 
deles consideravam importante 
manter essa prática em dia, per-
centual que pulou para 83% após 
a chegada do coronavírus, mesmo 
com a postura do Governo Bolso-
naro contrária à vacinação.

Câmara debate 
adequar IR a 
tamanho da família

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos 
Deputados debateu, nesta terça-
-feira, proposta do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos para adoção de um no-
vo método para o cálculo do Im-
posto de Renda (IRPF) que consi-
dere a realidade de cada família e 
a sua capacidade contributiva. O 
método, chamado de “splitting”, 
é adotado em alguns países euro-
peus.

O representante da Associação 
de Desenvolvimento da Família 
(Adef), Rodolfo Canônico, disse 
que na França, contribuintes sol-
teiros com renda anual de € 80 mil 
pagam € 11 mil de IR; os casados 
com dois filhos pagam € 4 mil.

Juros sobem 
1 ponto e 
caminham 
para 8%

Como esperado pelo mercado 
financeiro, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central elevou a taxa Selic – juros 
básicos da economia – em 1 pon-
to percentual (p.p.), para 6,25% 
ao ano. É o nível mais alto desde 
julho de 2019, quando estava em 
6,5%. Esse foi o quinto reajuste 
consecutivo.

Em comunicado, o BC infor-
mou que deverá elevar novamente 
a Selic em um ponto percentual 
na próxima reunião, no fim de 
outubro. “O Copom considera 
que, no atual estágio do ciclo de 
elevação de juros, esse ritmo de 
ajuste [1 p.p.] é o mais adequado 
para garantir a convergência da 
inflação para a meta no horizonte 
relevante e, simultaneamente, per-
mitir que o Comitê obtenha mais 
informações sobre o estado da 
economia e o grau de persistência 
dos choques”, destacou o texto.

O comunicado do Banco Cen-
tral vai ao encontro da previsão 
feita ao Monitor Mercantil pelo 
economista-chefe do Banco Alfa, 
Luis Otavio Leal, na terça-feira. 
“Para a reunião de outubro, a ex-
pectativa é de uma nova alta de 
1 p.p., o que levaria a Selic para 
7,25%. Já para dezembro projeta-
mos uma desaceleração do ritmo 
para 0,75 p.p., com a Selic fechan-
do 2021 em 8%.”

Fed segue com 
juros zero
e incerteza 
sobre ativos

Os mercados financeiros tive-
ram alívio nesta quarta-feira, após 
anúncio de um acordo de curto 
prazo da incorporadora chinesa 
Evergrande, mesmo com o Fede-
ral Reserve (Fed) dos EUA indi-
cando que pode começar a reduzir 
as compras de ativos em breve.

As Bolsas norte-americanas 
fecharam com altas em torno de 
1%. A Bolsa brasileira teve alta 
pelo segundo dia consecutivo. O 
Ibovespa subiu 1,84%.

O banco central dos EUA man-
teve sua taxa de juros de referên-
cia no nível próximo a zero. Por 
outro lado, sinalizou que pode 
começar a diminuir as compras de 
ativos em breve, apesar de a va-
riante Delta aumentar a incerteza 
econômica.

Tesouro espera que dividendos 
banquem Bolsa Família em 2022
IOF não financiará aumento do programa no ano que vem

O aumento recente no 
Imposto sobre Ope-
rações Financeiras 

(IOF) não pretende financiar a 
ampliação do Bolsa Família em 
2022, disse o secretário espe-
cial de Tesouro e Orçamento do 
Ministério da Economia, Bruno 
Funchal. Segundo ele, a medida 
deve fornecer recursos somente 
para a criação do Auxílio Brasil, 
novo nome do programa, em 
novembro.

“Isso nunca entrou no radar do 
governo”, declarou Funchal, em 
entrevista coletiva para explicar o 
Relatório Bimestral de Avaliação 
de Receitas e Despesas, documen-
to que orienta a execução do Or-
çamento.

Em relação aos próximos anos, 
Funchal disse que a expansão do 
Bolsa Família deverá ser custea-
da pela tributação de dividendos, 
parcela do lucro das empresas dis-
tribuídas aos acionistas. A propos-

ta consta da reforma do Imposto 
de Renda aprovada pela Câmara 
dos Deputados e em tramitação 
no Senado.

Segundo o secretário, o paga-
mento de um benefício médio 
de R$ 300 e a expansão do pro-
grama de 14,7 milhões para 17 
milhões de famílias custará R$ 
5 bilhões em 2021, valor a ser 
financiado com a elevação do 
IOF, e R$ 26 bilhões por ano a 
partir de 2022.

China privilegia infraestrutura de
informação para crescimento sustentável
XIV Plano Quinquenal destaca inovação

A China formulou um pla-
no para uma nova infra-
estrutura para estimular 

a demanda doméstica, a transfor-
mação econômica e o crescimento 
sustentável. A reunião executiva 
do Conselho de Estado presidida 
nesta quarta-feira pelo primeiro-
-ministro Li Keqiang adotou o 
XIV Plano Quinquenal para o 
Desenvolvimento de Novas In-
fraestruturas.

Durante o período do XIV Plano 
Quinquenal (2021–2025), será reali-
zado um layout bem calibrado para 
o desenvolvimento de novas infra-
estruturas apoiadas em redes de 
informação e inovação tecnológica. 
Isso vai facilitar a sustentabilidade 
do crescimento, a readequação da 
estrutura e o benefício das pessoas.

O desenvolvimento da infra-
estrutura de informação será 
acelerado. Redes de backbone 
nacionais e redes em áreas me-
tropolitanas serão reforçadas com 
maior largura de banda de forma 
coordenada. As redes de fibra 
óptica gigabit serão remodeladas 
para fornecer uma conexão mais 
rápida. A Internet das Coisas ge-
neralizada e colaborativa será de-
senvolvida.

Uma plataforma de internet 
industrial multicamadas será 
incentivada para promover a 
inovação colaborativa. Acom-
panhando o impulso por uma 
nova urbanização, a infraestru-
tura inteligente será incorporada 
ao transporte, logística, energia 
e empresas públicas urbanas. A 

agricultura será posteriormen-
te digitalizada. A infraestrutura 
relacionada à vida das pessoas, 
como telemedicina e educação 
online, será impulsionada.

“O investimento do gover-
no, como o investimento do 
orçamento central e títulos de 
finalidade especial do governo 
local, deve ser melhor usado 
para mobilizar o investimento 
do setor privado e impulsionar 
o desenvolvimento de novas 
infraestruturas de uma forma 
bem calibrada e ritmada”, disse 
Li, segundo a agência de notí-
cias Xinhua. O setor privado e 
investidores estrangeiros serão 
apoiados para participar do in-
vestimento e operação da nova 
infraestrutura.

Li Keqiang: apoio a setor privado e investidores estrangeiros

Ding Lin/Xinhua
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O papel do Conselho de Saúde
Por Guilherme 
Jaccoud

Mantido em hi-
bernação, sabe-
-se lá por que 

razão, por longos anos, o 
Conselho Nacional de Saú-
de Suplementar (Consu), 
órgão colegiado que fun-
ciona no âmbito do Minis-
tério da Saúde, mas é inte-
grado por representantes 
de outros ministérios, co-
meça a mostrar a que veio. 
E, pelo que fez até o mo-
mento, o seu desempenho 
merece aplausos.

No último dia 2 de se-
tembro, o Consu, atenden-
do a um pedido do Procon 
de São Paulo, baixou a sua 
Resolução número 01, esta-
belecendo prazo de 60 dias 
para que a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS) adote medidas para 
aumentar a transparência 
dos reajustes aplicados pe-
los Planos de Saúde, so-
bretudo aqueles referentes 
a contratos coletivos, que 
não seguem regras especí-
ficas ditadas pela agência 
reguladora.

Com a medida, os pla-
nos coletivos, cujos rea-
justes haviam sido de até 
200%, deverão agora ter 

os seus amentos revistos, 
dentro de parâmetros mais 
que permitam ao segurado 
um mínimo de previsibili-
dade quanto aos serviços 
de saúde que contrata, ain-
da que de forma indireta, 
por meio de sindicatos, 
associações e outras enti-
dades de classe. O episódio 
é por si só importante pelo 
que trouxe de imediato co-
mo resultado prático para 
segurados e beneficiários 
de planos de saúde, mas 
também pelo que sinaliza 
quanto ao que deverá ser o 
papel do Consu.

Revitalizado pelo Decre-
to 10.236 de 2020, o Consu 
é integrado por represen-
tantes de outras pastas mi-
nisteriais, além de Saúde, 
entre elas, Justiça e Casa 
Civil. Pelo que foi divulga-
do após as suas primeiras 
reuniões, o Conselho será 
a instância, dentro do Exe-
cutivo, onde serão defini-
das as diretrizes e os eixos 
de um novo marco legal do 
setor de Saúde Suplemen-
tar.

Devemos reconhecer 
que os ajustes no arcabou-
ço legal setorial são impres-
cindíveis para que o Siste-
ma de Saúde Suplementar 
(rede privada) continue a 

prestar serviços de quali-
dade a quase 50 milhões 
de brasileiros. Ressalte-se 
que, no combate à pande-
mia de Covid-19, o Siste-
ma Suplementar teve um 
papel decisivo. Basta dizer 
que dos 45,8 mil leitos de 
UTIs existentes no Brasil, 
mais da metade (23 mil), 
de acordo com a Associa-
ção de Medicina Intensiva 
Brasileira (Amib), estão na 
rede particular, que atende 
a 48 milhões de pessoas.

De antemão, vale salien-
tar que os papéis de Consu 
e ANS não se confundem. 
A agência é o órgão inde-
pendente e autônomo que 
regula e fiscaliza o setor. Já 
ao Consu cabe a formula-
ção de políticas setoriais e 
ainda sugestões de ajustes 
no marco legal, propon-
do medidas que venham a 
garantir a sustentabilidade 
de todo o sistema, com o 
objetivo final de garantir 
a manutenção de serviços 
de saúde privados de qua-
lidade para a população. É 
preciso salientar que este é 
um setor complexo e muito 
peculiar, cuja regulação e a 
regulamentação são igual-
mente atípicas.

A rede de saúde privada 
denominada Sistema Su-

plementar de Saúde fun-
ciona com 698 operadoras 
de planos e uma rede de 
mais de 4 mil prestadores 
de serviços, entre hospitais, 
clínicas, casas de saúde, la-
boratórios de diagnóstico 
suplementar e outros pres-

tadores, além de dezenas 
de milhares de empresas 
fornecedoras e milhões de 
profissionais.

Esses números por si só 
explicam a importância do 
setor e justificam a neces-
sidade de se aperfeiçoar o 
seu arcabouço regulatório, 
a fim de garantir a susten-
tabilidade econômico-fi-
nanceira de cada elo de sua 
cadeia. Todavia, os desafios 
são grandes, justamente de-
vido às suas peculiaridades. 
Convém lembrar que o ob-
jeto da agência regulatória 
são os planos de saúde, mas 
quem efetivamente presta 
os serviços são os hospitais, 
demais estabelecimentos e 
profissionais do setor.

Além disso, quem con-

trata o plano (o segurado) 
muitas vezes não é aquele 
que utiliza os serviços. Ao 
longo do tempo, nem sem-
pre essas características fo-
ram devidamente conside-
radas por ocasião da edição 
das normas e diretrizes que 
disciplinam o sistema, pos-
sivelmente porque tenha 
faltado, durante todo este 
tempo, um colegiado com a 
missão que o Consu acaba 
de assumir. Na ausência de 
uma instância moderado-
ra como o Consu, não ra-
ro, regras que favoreceram 
unilateralmente um “ator” 
acabaram por prejudicar o 
sistema como um todo.

As distorções eram po-
tencializadas pelo fato de 
este mercado ser um “oli-
gopsônio”, ou seja, há mui-
ta concentração do lado 
contratante (operadoras de 
planos) e grande oferta do 
lado contratado (hospitais 
e prestadores de serviços 
em geral), o que potenciali-
za desequilíbrios contratu-
ais. Em outras palavras, de 
nada adianta, por exemplo, 
uma norma flexibilizar a 
atuação de operadores de 
planos se, na ponta final, 
prestadores de serviços 
(hospitais, clínicas etc.) sa-
em de alguma forma preju-

dicados – e vice-versa.
Para que as regras fun-

cionem, preservando a 
qualidade do atendimento 
aos usuários, a rigor, a ra-
zão de ser de todo setor de 
saúde privado, as soluções 
devem ser sistêmicas, vol-
tadas para o “organismo” 
como um todo e não ape-
nas para um de seus “ór-
gãos”. Caberá, portanto, ao 
Conselho Nacional de Saú-
de Suplementar (Consu), 
de agora em diante, criar 
políticas públicas e estabe-
lecer diretrizes que levem a 
consecução deste objetivo.

Agindo assim, o Con-
selho servirá também de 
referência para a própria 
atuação da ANS, cuja inde-
pendência fica preservada. 
As perspectivas são as me-
lhores possíveis, mas para 
que se concretizem, deve-
mos todos contribuir apre-
sentando nossas sugestões 
dentro de um debate fran-
co, transparente e demo-
crático. Mãos à obra.

Guilherme Jaccoud é presidente do 
Sindicato dos Hospitais, Clínicas 

e Casas de Saúde do Município 
do Rio de Janeiro (SINDHRio) 

e da Federação dos Hospitais e 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde 
do Estado do Rio de Janeiro (Feherj).

O impacto do alumínio na indústria naval
Por Luiz Henrique 
Caveagna

A indústria naval está 
presente no Brasil 
desde os tempos 

coloniais. A posição geo-
gráfica das terras brasileiras 
e a qualidade da madeira e 
de recursos do país, fizeram 
com que os portugueses, ao 
chegarem no país, instalas-
sem estaleiros, tanto para 
reparações de embarcações, 
como para a construção 
de novos transportes ma-
rítimos. Hoje, mais de 500 
anos depois, este segmento 
tem buscado seu espaço na 
economia brasileira, sendo 
uma das grandes portas pa-
ra geração de empregos no 
país.

Um levantamento reali-
zado pela Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplica-
da (Ipea), apontou que, de 
2004 a 2014, o segmento re-
gistrou um crescimento de 

19,5% ao ano. Este cenário 
resultou na construção de 
600 mil embarcações e tam-
bém na criação de 80 mil 
empregos diretos e 400 mil 
indiretos, segundo dados da 
Sindicato Nacional da In-
dústria da Construção e Re-
paração Naval e Offshore 
(Sinaval).

Apesar dos índices posi-
tivos nos anos 2000, o seg-
mento enfrentou uma crise, 
e ainda de acordo com a 
Sinaval, de 2014 para cá, os 
postos de trabalho da área 
diminuíram mais de 80%; 
hoje temos menos de 15 mil 
empregos nos estaleiros do 
país.

Neste contexto, o grande 
desafio para indústria naval 
tem sido retomar o papel 
de destaque na economia 
nacional. Para isso, outros 
braços do mercado como 
a siderurgia e a metalurgia, 
têm sido fundamentais pa-
ra o desenvolvimento do 

setor, a partir da produção 
de ligas metálicas como o 
alumínio, utilizadas como 
matéria-prima na constru-
ção de embarcações.

Para o segmento naval, a 
versatilidade e a variedade 
das aplicações do alumínio, 
faz com que o metal saia na 
frente em comparação com 
os demais concorrentes, 
como o aço, por exemplo. 
O alumínio pode ser em-
pregado desde a parte es-
trutural de embarcações de 
pequeno e médio porte, ou 
até mesmo, no acabamento 
interno de qualquer embar-
cação, com a utilização dos 
laminados e perfis extruda-
dos de alumínio, incluindo 
perfis derivados de tarugos 
que constituem os mastros 
de navios e barcos.

As possibilidades de apli-
cações do metal são diversas. 
O alumínio pode aparecer 
ainda como artigo decorati-
vo e em estruturas leves de 

interiores, em perfis de aca-
bamento em barcos e lan-
chas, e até em detalhes mais 
mecânicos, como painéis de 
controles, instrumentação, 
compartimentos e sistemas 
de refrigeração e outras apli-
cações menores onde se re-
quer resistência à corrosão e 
boa condução térmica.

Além disso, na estrutura 
de embarcações náuticas, 
como o casco, por exemplo, 
o metal também é utilizado 
em suas ligas especiais em 
embarcações de pequeno e 
médio portes, como lanchas 
e barcos. Contudo, não é o 
material mais utilizado com 
essa finalidade, uma vez que 
sua utilização é mais onero-
sa comparado aos materiais 
concorrentes. Em contra-
partida, apresenta grande 
vantagem de durabilidade.

A leveza é um traço fun-
damental para o bom fun-
cionamento de um meio de 
transporte aquático. Nes-

se quesito, o alumínio se 
sobressai em comparação 
com os outros materiais. 
Por tratar-se de um metal 
extremamente leve, traz ga-
nhos sustentáveis significa-
tivos, ao gerar menor carga 
de poluentes na atmosfera e 
promover maior economia 
de combustível, nada dife-
rente da forma que vemos o 
alumínio em outros setores 
da economia.

A boa resistência à corro-
são – característica intrínse-
ca do alumínio – e a maior 
durabilidade também são 
características que justifi-
cam a escolha do metal na 
indústria naval. Um exem-
plo que comprova a supe-
rioridade do metal no setor 
é a experiência narrada por 
Amyr Klink, velejador bra-
sileiro conhecido por suas 
viagens à Antártida. Klink 
relata que seu barco (desen-
volvido com propriedades 
do alumínio) suportava um 

número de viagens bem 
maior do que os dos vele-
jadores de outros países, 
que precisavam trocar suas 
embarcações com mais fre-
quência.

O fato é que o alumínio 
tem dominado diferentes 
esferas da economia mun-
dial. Não é difícil encon-
trar este metal nas áreas de 
construção, refrigeração, 
automotivo e eletricidade, 
além de, é claro, espaços 
com maior tecnologia, co-
mo o setor aeronáutico e 
aeroespacial. Na indústria 
naval o cenário não seria di-
ferente. Diante disso, é pre-
ciso estimular cada vez mais 
o investimento do Alumí-
nio no segmento naval, para 
que assim, esses dois seto-
res possam caminhar juntos 
para suprir as necessidades 
mais exigentes do mercado.

Luiz Henrique Caveagna é diretor-
geral da Termomecanica.
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Engie valerá R$ 2,5 bi a mais 
após acordo com Aneel

Semana passada, o Monitor noticiou que a proposta 
da Aneel de repactuação do risco hidrológico (GSF) 

deixaria a conta a ser paga pelo pequeno cliente empre-
sarial e o residencial. Como explicou o diretor do Ilumina 
Roberto Pereira D’Araujo, GSF é um fator que calcula a 
diferença entre a energia efetivamente gerada pelas usinas 
hidrelétricas e a sua Garantia Física. “O número não é 
físico e muito menos garantido. Se fosse garantido, não 
haveria risco”, ironiza D’Araujo. “No Brasil, geralmente, 
se há risco, sobra para o consumidor. Infelizmente, é o 
que a Aneel está comemorando.”

Nesta quarta-feira, a XP divulgou análise sobre o inter-
esse da Engie Brasil em aceitar a proposta da Aneel para 
encerrar a disputa, que vem desde 2015, relacionada à re-
pactuação do GSF, prorrogando a concessão de 11 usinas 
hidrelétricas por 2,4 anos, em média.

“Vemos a notícia como positiva, pois, como não há 
outorga associada a esta prorrogação, estimamos um 
aumento de R$ 2,5 bilhões no valor para o acionista, o 
que adicionaria R$ 3 por ação ao nosso preço alvo, ou 8% 
do atual valor de mercado da Engie. Mantemos a nossa 
recomendação Neutra em Engie, com um preço-alvo de 
R$ 48/ação”, afirma a XP.

Reino dos apps

Os aplicativos foram o tipo de programação mais citado nos 
certificados de registro de software, segundo o Insight Report 
de setembro/2021 da Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação no Paraná (Assespro-PR), que traz os 
indicadores de depósitos de registros de softwares (programas 
de computador) no Brasil a partir de dados do Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial (INPI).

Foram cerca de 1.350 requisições, representando 44% 
do total de pedidos de depósitos, enquanto softwares de 
“planejamento” tiveram 5,2%, “controle” 4,5% e, “au-
tomação”, 4,4%. São Paulo foi o estado com mais pedi-
dos de registro (25%), seguido por Minas Gerais (12%), 
Paraná (9%) e Rio de Janeiro (8%).

Farda e jaleco

O general Pazuello ocupou o Ministério da Saúde entre 
maio de 2020 e março de 2021. Nos 10 meses, o Brasil 
chorou 283 mil mortos por Covid. O médico Queiroga 
assumiu em seguida e lá está até hoje. Em seis meses, 
foram mais 293 mil mortes.

Rápidas

O prazo para regularização das dívidas dos Microem-
preendedores Individuais (MEI) termina em 30 de setem-
bro. Dilma Rodrigues, diretora de RH da Attend afirma 
que 1,8 milhão tem obrigações e tributos em atraso *** A 
Fundação Estudar abriu inscrições para o Conexão Mer-
cado Jurídico, que acontecerá em 27 e 28 de outubro. A 
organização selecionará 200 universitários, recém-forma-
dos ou em início de carreira. Inscrições: conteudos.naprat-
ica.org.br/conexao-mercado-juridico-2021 *** A Enerzee, 
empresa criada e comandada pelo ex-piloto da Fórmula 
Indy Alexandre Sperafico, participará da “Cuiabá Solar 
Expo – Feira de Energia Solar Fotovoltaica de Cuiabá”, de 
23 a 25 de novembro, no Centro de Eventos da Acrimat 
*** O The Climate Reality Project, representado aqui pelo 
Centro Brasil no Clima, está com inscrições abertas para o 
Climate Reality Leadership Corps, entre 16 e 24 de outu-
bro. Inscrições em bit.ly/Climate-Reality-Training

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) 

CNPJ/ME nº: 08.912.127/0001-99 - NIRE: 33.3.0032904-8 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE AGOSTO 
DE 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 25 dias do mês de agosto de 
2021, às 10:00 (dez) horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, 
portanto, realizada na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Ladeira da Glória, nº 26, casa VIII, Glória, CEP 22.211-120, nos termos 
da instrução normativa do departamento de registro empresarial e integração 
nº 79, de 14 de abril de 2020 (“Instrução DREI”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de edital de convocação, tendo em vista a presença dos 
acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social votante da 
Companhia, detentores da totalidade das ações ordinárias, nos termos do §4º do 
artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), conforme assinaturas 
lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Mesa: Presidente: Felipe Demori 
Claudino; Secretário: Fernanda Araceli Ferreira Robles. 4. Ordem do Dia: 
Reuniram-se os acionistas presentes da Companhia para deliberar sobre as 
seguintes matérias: (i) apreciação do relatório da administração e a demonstração 
financeira relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;  
(ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; e (iii) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia. 
5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, resolvem: 5.1. Aprovar o relatório anual e as contas da administração, 
bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro, nos dias 26 de julho de 2021 à folha 4 e no Monitor Mercantil, no dia 24, 
25 e 26 de julho de 2021, à folha 9. 5.2. Tendo em vista que a Companhia não 
apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
não foram distribuídos dividendos aos acionistas. 5.3. Aprovar o montante global 
de remuneração anual dos administradores da Companhia no montante de até  
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a 
praticar todos os atos necessários para implementação das matérias aprovadas na 
presente Assembleia. 5.5. Lavrar a presente ata sob a forma de sumário e autorizar 
sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do 
artigo 130, §§ 1º e 2º, da LSA. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a assembleia, que atendeu a todas as formalidades legais previstas, 
incluindo as previstas na Instrução Drei, lavrando-se esta ata em forma de sumário 
dos fatos ocorridos, que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. Mesa: Felipe Demori Claudino – Presidente. Fernanda Araceli 
Ferreira Robles – Secretário. Acionistas Presentes: Landmark Properties Ltda. 
e Gustavo Feitosa Felizzola. Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2021. Mesa: Felipe 
Demori Claudino, Presidente. Fernanda Araceli Ferreira Robles , Secretário.  
Jucerja nº 4450038, em 03/09/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

DM LINGERIE S.A.
CNPJ: 32.291.486/0001-50 - NIRE 33.3-0002596-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. Diretoria.

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - parte - Penha, nesta cidade, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. A Diretoria.

Senado aprova reforma 
eleitoral sem coligações
Mulheres e pessoas negras terão vantagens dos fundos partidários

O Plenário do Sena-
do aprovou nes-
ta quarta-feira a 

proposta de emenda à Cons-
tituição da reforma eleitoral 
(PEC 28/2021), mas rejei-
tou a volta das coligações 
nas eleições proporcionais. 
Entre os trechos aprovados 
está um dispositivo para 
incentivar candidaturas de 
mulheres e pessoas negras. 
Aprovada em agosto pela 
Câmara dos Deputados, a 
proposta segue agora para 
promulgação. O texto pre-
cisa ser promulgado até 2 
de outubro para que as re-
gras tenham validade nas 
eleições de 2022. Foram 70 
votos contra 3 na votação 
em primeiro turno, e 66 a 
3 na votação em segundo 
turno.

Segundo a relatora, a 
senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), as coligações 
distorcem a vontade do 
eleitor, ao eleger candidatos 
com orientações políticas 
diferentes daqueles esco-
lhidos, além de aumentar a 
fragmentação partidária e 
dificultar a governabilidade. 
As coligações em eleições 
proporcionais estão proibi-
das desde a promulgação da 

Emenda Constitucional 97, 
de 2017, e já não valeram 
nas eleições municipais de 
2020.

De acordo com a Agên-
cia Senado, entre os trechos 
aprovados pelos deputados 
e que foram bem recebidos 
pelos senadores, está a con-
tagem em dobro dos votos 
dados a candidatos mulhe-
res e pessoas negras, para 
efeito da distribuição dos 
recursos dos fundos parti-
dário e eleitoral nas eleições 
de 2022 a 2030.

O texto aprovado man-
tém mudança na regra de 
fidelidade partidária en-
caminhada pela Câmara, 
constitucionalizando a fide-
lidade partidária. Pela nova 
regra, deputados federais, 
estaduais e distritais e vere-
adores que saírem do par-
tido pelo qual tenham sido 
eleitos não perderão o man-
dato se a legenda concordar 
com a saída.

Hoje, ao trocar de par-
tido, esses parlamentares 
mantêm o mandato apenas 
em caso de “justa causa”, 
que inclui, segundo a Lei 
9.096, de 1995, “mudança 
substancial ou desvio rei-
terado do programa parti-

dário; grave discriminação 
política pessoal; e durante o 
período de 30 dias que ante-
cede o prazo de filiação exi-
gido em lei para concorrer à 
eleição”.

Entre outros pontos, a 
PEC prevê uma regra pa-
ra impedir que, em caso de 
incorporação de partidos, 
eventuais sanções aplicadas 
ao partido incorporado se-
jam transferidas para o par-
tido incorporador nem aos 
seus novos dirigentes, exce-
to aos que já integravam o 
partido incorporado.

A PEC define ainda a 
realização de consultas po-
pulares sobre questões lo-
cais junto com as eleições 
municipais. Essas consultas 
teriam que ser aprovadas 
pelas câmaras municipais 
e encaminhadas à Justiça 
Eleitoral até 90 dias antes 
da data das eleições. As ma-
nifestações dos candidatos 
sobre essas questões não 
poderão ser exibidas duran-
te a propaganda gratuita no 
rádio e na televisão.

Simone Tebet manteve 
no texto a mudança do dia 
da posse do presidente da 
República para 5 de janeiro 
e da posse dos governado-

res para o dia 6, a partir das 
eleições de 2026. Hoje, as 
posses do presidente e dos 
governadores ocorrem no 
dia 1º de janeiro. 

Os candidatos eleitos 
para a Presidência da Re-
pública e para os governos 
estaduais em 2022 tomarão 
posse normalmente em 1º 
de janeiro de 2023, entre-
tanto, seus mandatos dura-
rão até a posse de seus su-
cessores, em 5 e 6 de janeiro 
de 2027.

A previsão do texto origi-
nal de que, para valerem na 
eleição seguinte, as regras 
eleitorais definidas pelo 
STF ou TSE teriam que ser 
publicadas um ano antes — 
à semelhança do que Cons-
tituição já exige para qual-
quer mudança legislativa 
na lei eleitoral — foi outro 
item excluído por Simone. 
Para a relatora, colocar is-
so na Constituição poderia 
inviabilizar a interpretação 
e adequação das normas 
vigentes pelos tribunais, já 
que é frequente que as leis 
eleitorais sejam modificadas 
no limite do prazo, o que 
deixaria os tribunais sem 
tempo para adequar as re-
gras à nova lei.

CCJ: Incentivos para combustível sustentável de aviação

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ) 

da Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira 
o Projeto de Lei 9321/17, 
do Senado, que cria o Pro-
grama Nacional de Bioque-
rosene. O objetivo é estimu-
lar o uso desse combustível 
sustentável pelas empresas 
aéreas brasileiras.

O querosene de aviação 
(QAV) é o combustível mais 
usado por aeronaves com 

motores a turbina, no mer-
cado brasileiro. A proposta 
seguirá agora para a sanção 
do presidente da República, 
a menos que haja recurso 
para que seja votada antes 
pelo Plenário da Câmara. O 
texto já havia sido aprovado 
pela Comissão de Minas e 
Energia.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, conforme 
o projeto, a pesquisa, a pro-
dução, a comercialização e o 
uso do bioquerosene devem 

ser fomentados por meio de 
incentivos fiscais do governo 
federal e pela destinação de 
recursos federais, em condi-
ções especiais, para progra-
mas nessa área.

O relator, deputado De-
legado Pablo (PSL-AM), 
recomendou a aprovação 
da matéria. A análise na 
comissão ficou restrita aos 
aspectos constitucionais, 
jurídicos e de técnica le-
gislativa.

Ao apresentar a matéria, 

o autor, senador Eduardo 
Braga (MDB-AM), esclare-
ceu que, além de incentivar 
a aviação brasileira a dar sua 
contribuição à sustentabili-
dade ambiental, a proposta 
busca possibilitar a expan-
são da aviação regional e re-
duzir o valor das passagens 
aéreas, principalmente nos 
trechos que ligam as cida-
des do interior da Amazô-
nia, tornando viável a in-
teriorização do transporte 
aéreo no Brasil.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Megaleilão dos Correios 
tem 61 mil objetos

Os Correios vão realizar, no próximo dia 27, me-
galeilão de objetos classificados como refugos, 

aqueles que não foram entregues ao destinatário ou 
foram devolvidos ao remetente, após todas as tenta-
tivas de entrega e terminado o prazo de direito à re-
clamação. Serão leiloados 61 mil itens, entre peças de 
vestuário, microinformática, equipamentos eletrôni-
cos, acessórios para veículos, bijuterias e livros, entre 
outros. Os valores iniciais dos lotes variam entre R$ 
1.303,00 até R$ 85.050,00.

Para participar do leilão, os interessados devem se 
cadastrar na plataforma licitacoes-e.dc.bb.com.br/
aop/index.jsp. Após a conclusão dessa etapa, pesso-
as físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de 
forma eletrônica para participar da disputa online.

O edital com todas as informações está disponível 
no link https://www2.correios.com.br/institucio-
nal/licitacoes/resultado_abertas1.cfm. Basta fazer a 
busca por modalidade. Os lotes estão armazenados 
no bloco 1 do edifício dos Correios em São Paulo, lo-
calizado na Rua Mergenthaler, 592. Visitas aos bens 
devem ser agendadas pelo telefone (11) 4313-8150.

Casa em Campo Grande
Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) anuncia leilão 

de casa em Campo Grande. O imóvel se localiza em local 
com variedade de comércio, próximo a escolas e a posto de 
saúde, com boa infraestrutura de transporte público, rua 
asfaltada, com calçada e atendida com entrega domiciliar 
dos Correios. Terreno designado por lote 49, da quadra 32, 
situado na Rua Soldado José Barbosa Filho, na freguesia 
de Campo Grande. Avaliação: R$ 100.000,00. Leilão: 30 de 
setembro.

Cobertura triplex  
em Copacabana

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) divulga leilão de 
cobertura triplex de 311m² na Av. Atlântica, 2788/1201, 
Copacabana/RJ. O imóvel fica entre as Ruas Santa Clara 
e Constante Ramos, de frente para o mar, com vista do 
posto 1 ao posto 6. Com direito a 1 vaga de garagem na 
escritura, portaria 24 horas, toda a casa com aquecimento 
solar. Outras características: ar-condicionado, armário de 
cozinha, armário embutido, banheira, blindex, closet, co-
zinha grande, escritório, gás encanado, janelas de alumínio, 
janelas grandes, lavabo, ofurô, piso de madeira, sala de jan-
tar, sala grande, varanda e vista panorâmica. Avaliação: R$ 
10.500.000,00. Leilão em andamento.

Oportunidades com  
venda de 18 veículos

Leonardo Schulmann (schulmannleiloes.com.br/leilao) 
está promovendo leilão de 18 veículos disponibilizados em 
seu site. Destaque para Randon sem reboque, avaliado em 
R$ 120.000,00. A venda será realizada pela melhor oferta, 
sendo o preço mínimo de R$ 60.000,00. Os bens estão 
localizados na Rua Francelina Rocha, s/n, Quadra E, Lote 
3, Sol Y Mar, Macaé (RJ). Leilão em andamento.

Oferta de apto  
na Torre na Barra

Andrea Rosa Costa (andrealeiloeira.lel.br) informa so-
bre leilão do apto 1902 da Torre A, Center 9, c/ direito 
a 1 vaga de garagem, situado na Av. das Américas, 1245 
– Barra da Tijuca/RJ. Ocupação residencial, constru-
ção de 1992, Edifício Torre Charles Gaulle. Dotado de 
área de lazer com piscina adulto e infantil, sauna, acade-
mia, churrasqueira, salão de jogos e servido de elevado-
res. Abertura dos lances: 4/10/2021. Lance inicial: R$ 
330.000,00.

Leilão do 5G pode atrasar chegada da 
tecnologia em 95% dos municípios

O texto atual do edi-
tal que vai guiar 
o leilão para im-

plementação da rede mó-
vel de quinta geração (5G) 
pode deixar mais de 5,5 mil 
municípios brasileiros a ver 
navios quando a tecnologia 
desembarcar no país – pelo 
menos por alguns anos. O 
alerta é feito pela Iniciati-
va 5G Brasil, consórcio de 
provedores regionais que 
atendem cerca de 95% das 
cidades e que poderão não 
participar de forma com-
petitiva do certame caso o 
edital não passe por ajustes. 
Na visão desses empresá-
rios, o documento privilegia 
operadoras de grande por-
te, negligencia o interior do 
país e compromete a mo-
dernização do agronegócio, 
atendidos, na sua maioria 
(média de 80%), pelos pro-
vedores regionais.

Desde o início das dis-
cussões sobre o leilão, os 
provedores regionais de in-
ternet (ISPs) apontam que 
a formatação do processo 
licitatório não recebeu a de-
vida atenção no âmbito das 
discussões técnicas, mesmo 
após inúmeras audiências 
públicas. Isso porque, em-
bora o Governo Federal 
argumente que as empresas 
regionais estão contempla-
das no texto, na prática não 
há condições de disputa 
frente às operadoras multi-

nacionais, o que deve inibir 
a participação de novos en-
trantes no processo.

A entrada desses prove-
dores ampliaria o potencial 
de exploração do 5G para 
os municípios do interior do 
país onde eles já atuam de 
forma abrangente, mas que 
não são economicamente 
vantajosos para as grandes 
empresas com sedes e inves-
timentos nas capitais.

Diante deste cenário eco-
nômico e social, a Iniciativa 
5G Brasil pleiteou junto ao 
Governo Federal que fosse 
permitido o roll out (per-
missão de implantação do 
5G do interior para as ca-
pitais e vice-versa), roaming 
obrigatório, e que a faixa de 
700 MHz fosse atrelada à 
de 3,5 GHz, mudança que 
permitiria a participação das 
empresas no leilão de forma 
competitiva. Os ajustes, no 
entanto, foram negados pela 
Anatel, sob o argumento de 
que não haveria tempo hábil 
para as correções.

No entanto, para atender 
as recomendações do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), o relator do edital, 
conselheiro Emmanoel 
Campelo, acompanhado 
pelo presidente da Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), Leonardo 
Euler de Morais, apresen-
tou ao Conselho Diretor 
da agência, em reunião ex-

traordinária na última se-
gunda-feira (13), mudanças 
análogas ao ajuste que foi 
pleiteado pela iniciativa. Do 
ponto de vista jurídico-re-
gulatório, o novo cálculo de 
preço da faixa de 26 GHz e 
a modificação nos lotes de 
400 MHZ têm efeito admi-
nistrativo semelhante ao da 
solicitação dos provedores.

O Ministério das Comu-
nicações argumenta, ain-
da, que a participação dos 
ISPs estaria garantida na 
frequência de 26 GHz. No 
entanto, a frequência tem li-
mitações e não é suficiente 
para a exploração plena da 
tecnologia e para que essas 
empresas 100% brasileiras 
se posicionem como opera-
dora nacional no mercado, 
um dos objetivos do grupo.

Outro argumento que 
parte do Governo é que a 
presença dos provedores 
estaria garantida no leilão 
dos lotes de frequências 
regionais. Teoria que, na 
visão dos provedores, tam-
bém não se sustenta, dado 
o histórico de leilões ante-
riores, em que as empresas 
detentoras de frequências 
regionais acabaram absor-
vidas por operadoras nacio-
nais devido à inviabilidade 
econômico-financeira e a 
dificuldade de roaming na-
cional.

A iniciativa 5G Brasil 
considera que a pressa pa-

ra a aprovação do proces-
so de licitação impedirá o 
acerto desses detalhes que 
ampliam o mercado aos 
provedores regionais e ain-
da colaboram para a demo-
cratização da implantação 
da tecnologia no país. Mo-
vimentos recentes, como o 
cancelamento da reunião 
extraordinária do Conselho 
Diretor da Anatel no último 
dia 10, juntamente com ru-
mores de pressão realizada 
sobre os conselheiros e o 
pedido de vista por Moisés 
Moreira demonstram que 
não há consenso na agência 
reguladora sobre as deci-
sões tomadas até o momen-
to no processo licitatório.

Os provedores regionais 
são estratégicos para in-
fraestrutura de rede móvel 
e conexão de internet no 
interior do país, seja para 
usuários, seja para a mo-
dernização do agronegócio 
por meio de IoT (internet 
das coisas, na sigla em in-
glês). Essas empresas le-
vam rede aos lugares onde 
o custo-benefício não inte-
ressa às grandes empresas 
de telecomunicação. Ao 
todo, os provedores regio-
nais somam 14 mil empre-
sas presentes em 100% dos 
municípios do Brasil que 
possuem instalação de fibra 
óptica, sendo responsáveis 
por 60% desse tipo de aces-
so (dados da Anatel).

Mais de 1/3 das mortes no  
trânsito envolvem motociclistas

O Brasil ocupa a 
quinta posição no 
ranking mundial 

de vítimas de trânsito, atrás 
apenas da Índia, China, 
EUA e Rússia, com cerca 
de 22 mortes por 100 mil ha-
bitantes e mais de um terço 
dessas ocorrem por aciden-
tes envolvendo motociclistas. 
Esses dados encontram-se 
na edição especial temática 
do boletim Radar de núme-
ro 67, publicado pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), por ocasião 
durante a Semana Nacional 
do Trânsito.

O primeiro artigo do 
Radar, “Mortalidade por 
acidentes de transporte 
terrestre e desigualdades 
interestaduais no Brasil”, 
faz um panorama dos aci-
dentes por estado e explica 
por que alguns estados bra-
sileiros apresentam índice 
de mortes muito superiores 
a outros. O artigo destaca 
a escalada de mortes por 
motocicletas no país, prin-
cipalmente em localidades 
com maior vocação rural 
ou mais pobres, por con-
ta deste veículo ser finan-
ceiramente mais acessível. 
De acordo com o modelo 
criado pelo Ipea, para cada 
ponto percentual de au-
mento de domicílios com 
posse de motocicleta, as 
taxas de mortalidade por 
acidente de transporte au-
mentam, em média, cerca 

de quatro mortes por 100 
mil habitantes.

Outra variável importante 
para o estudo é a renda mé-
dia. A medida em que a ren-
da média da população au-
menta, a taxa de mortes por 
acidente de transporte ter-
restre também aumenta em 
uma relação de 0,3 mortes 
por 100 mil habitantes para 
cada R$ 100 de aumento de 
renda média da população 
dos estados. Maior renda 
significa mais mobilidade e 
viagens realizadas, e, portan-
to, maior probabilidade das 
pessoas se envolverem em 
acidentes. Por outro lado, 
quanto maior for a popula-
ção ou o contingente policial 
do estado, menor tendem a 
ser as taxas de mortes por 
acidentes.

O estudo informa que o 
aumento de um policial no 
efetivo reduz em média 0,3 
mortes por 100 mil habitan-
tes nos estados. Isso indica 
uma dificuldade a mais para 
os estados mais pobres, visto 
que ha mais restrições finan-
ceiras para ampliar o núme-
ro de policiais. Já, quanto ao 
crescimento populacional, 
há um paralelo com o con-
gestionamento de vias, que 
pode aumentar o volume de 
acidentes, que, porém, são 
menos graves, por ocorre-
rem em menor velocidade.

Já o segundo artigo, 
“Perspectiva da segurança 
viária frente à dinâmica do 

transporte na pandemia de 
Covid-19”, revela que os 
acidentes não diminuíram na 
mesma proporção que a re-
dução das atividades durante 
o isolamento social provoca-
do pela pandemia. O artigo 
também destaca o número 
de acidentes envolvendo 
motociclistas. Enquanto a 
relação entre mortos e invá-
lidos envolvidos em aciden-
tes com automóveis é de um 
morto para dois inválidos, 
para os motociclistas, essa 
relação vai de um para dez.

Os problemas na segu-
rança viária foram ainda 
agravados pelo uso de mo-
tos nas entregas na pande-
mia. A acidentalidade e a 
mortalidade nesses veículos 
se acirraram em um contex-
to em que já se estima quase 
uma morte a cada 100 mo-
tos, anualmente. Isso e re-
sultado de um veículo mais 
perigoso aliado a falta de 
habilitação e de habilidade, 
ainda que cada vez mais fa-
ça parte do hábito e da con-
dição de vida do brasileiro.

Os outros três artigos 
do Radar passam a debater 
os instrumentos de políti-
ca pública e de que forma 
o Estado poderia melhorar 
a segurança do trânsito. O 
primeiro artigo, “Com a ex-
tinção do Seguro de Danos 
Pessoais Causados por Veí-
culos Automotores de Vias 
Terrestres (Dpvat), quem 
vai pagar essa conta?” trata 

da importância que o Dpvat 
tem para o Sistema Único 
de Saúde (SUS), já que 45% 
da arrecadação do seguro 
era destinado a cobrir des-
pesas deste. O futuro da 
qualidade e da capacidade 
de atendimento do SUS, 
portanto, estaria compro-
metida com a extinção do 
seguro. Além disso, o fim 
do Dpvat isentara da inde-
nização dos custos os res-
ponsáveis pelos sinistros, 
o que irá transferir a conta 
para o cidadão comum.

O quarto texto desta edi-
ção argumenta que a im-
plantação de um programa 
de inspeção veicular periódi-
ca traria grandes benefícios, 
não só para a sociedade, mas 
também para a economia e 
para o meio ambiente. Usan-
do como base a estimativa da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), de que aproximada-
mente, 6% dos sinistros em 
rodovias federais são causa-
dos por falhas mecânicas, os 
benefícios de se manter uma 
frota mais atualizada, seriam 
maiores que os custos para 
a inspeção técnica. A com-
binação da inspeção técnica 
com políticas de renovação 
de frota traria, além da gera-
ção de empregos e da maior 
segurança, uma redução da 
idade da frota, o que geraria, 
somente com o IPVA, um 
aumento de 2,5% da arre-
cadação (R$ 1,25 bilhão) ao 
ano.
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Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária 
realizadas cumulativamente em 28.4.2021

Data, Hora, Local: Em 28.4.2021, às 18h30, na sede social, Praça Quinze 
de Novembro, 20, 11o andar, sala 1.101, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20010-010. Mesa: Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: 
Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. 
Presença Legal: Administrador da Sociedade e representante da empresa 
KPMG Auditores Independentes. Publicações Prévias: Os documentos 
de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da 
Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações 
Contábeis relativos ao exercício social findo 31.12.2020, foram publicados 
em 18.3.2021 nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, 
páginas 7 a 12, e “Monitor Mercantil”, páginas 9 a 14. Disponibilização de 
Documentos: Os documentos citados no item “Publicações Prévias”, as 
propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela 
regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação do 
acionista. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de 
conformidade com o disposto no § 4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. 
Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária: Aprovada, sem 
qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na 
Reunião daquele Órgão de 19.4.2021, dispensada sua transcrição, por 
tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o estatuto 
social, no “caput” do artigo 7o, elevando de 14 (quatorze) para 
16 (dezesseis) o número máximo de membros da Diretoria; e no artigo 9o, 
excluindo as alíneas “c” e “e”, renumerando-se as demais. Em consequência, 
as redações dos mencionados dispositivos passam a ser as seguintes, 
após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 7o) 
A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia 
Geral, com mandato de 3 (três) anos, estendendo-se até a posse dos 
novos Administradores eleitos, composta de 4 (quatro) a 16 (dezesseis) 
membros, distribuídos nos seguintes cargos: Diretor Geral, Diretor 
Vice-Presidente, Diretor Gerente e Diretor. Artigo 9o) Compete à Diretoria, 
reunida e deliberando de conformidade com o presente Estatuto: 
a) deliberar sobre as condições das operações ativas e passivas; 
b) estabelecer o limite de endividamento da Sociedade; c) cuidar para que 
os negócios sociais sejam conduzidos com probidade, de modo a preservar 
o bom nome da Sociedade; d) fixar a orientação geral dos negócios da 
Sociedade, inclusive deliberar sobre a constituição e o funcionamento de 
carteiras operacionais; e) limitado ao montante global anual aprovado pela 
assembleia geral, realizar a distribuição das verbas de remuneração e 
previdenciária aos administradores; f) autorizar a concessão de qualquer 
modalidade de doação, contribuição ou auxílio, independentemente do 
beneficiário; g) aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos 
fiscais; h) submeter à assembleia geral propostas objetivando aumento ou 
redução do capital social, grupamento, bonificação, ou desdobramento de 
suas ações, operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas 
estatutárias da Sociedade.” Assembleia Geral Ordinária: I) tomaram as 
contas dos Administradores e aprovaram as Demonstrações Contábeis 
relativos ao exercício social findo em 31.12.2020; II) aprovaram, sem 
qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na 
Reunião daquele Órgão de 3.2.2021, dispensada sua transcrição, por 
tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro 
líquido do exercício encerrado em 31.12.2020 no valor de R$234.930.666,02, 
conforme segue: R$11.746.533,30 para a conta “Reserva de Lucros - 
Reserva Legal”; R$164.781.671,64 para a conta “Reserva de Lucros - 
Estatutária”; e R$58.402.461,08 para distribuição ao Banco Bradesco S.A., 
sendo que: R$41.026.275,11 como dividendos, os quais deverão ser pagos 
até 30.6.2021; e R$17.376.185,97 como juros sobre o capital próprio, os 
quais já foram declarados em 28.2.2020 e pagos em 31.3.2020; 
III) elegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: Diretor 
Vice-Presidente: Rogério Pedro Câmara, brasileiro, casado, bancário, 
RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; Diretores: Oswaldo 
Tadeu Fernandes, brasileiro, solteiro, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, 
CPF 088.897.978/94; e Vinicius Urias Favarão, brasileiro, casado, 
bancário, RG 19.674.792-2/SSP-SP, CPF 177.975.708/50, todos com 
endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, 
CEP 06029-900. Os diretores eleitos: 1) declararam sob as penas da lei, 
não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra 
a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, cujas 
declarações ficarão arquivadas na sede da Sociedade; 2) terão: a) seus 
nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que 
tomarão posse de seus cargos; b) mandato coincidente com o dos demais 
diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023. Em 
consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos 
novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no ano de 2023, fica assim composta: Diretor Geral: Eurico 
Ramos Fabri, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 
248.468.208/58; Diretores Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo 
Noronha, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 
360.668.504/15; André Rodrigues Cano, brasileiro, casado, bancário, RG 
8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; Cassiano Ricardo Scarpelli, 
brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 
082.633.238/27; Rogério Pedro Câmara, brasileiro, casado, bancário, RG 
16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; Diretor Gerente: Moacir 
Nachbar Junior, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, 
CPF 062.947.708/66; João Carlos Gomes da Silva, brasileiro, casado, 
bancário, RG 13.097.633-7/SSP-SP, CPF 044.972.398/45; Diretores: 
Antonio José da Barbara, brasileiro, casado, bancário, RG 18.114.666-6/
SSP-SP, CPF 083.858.728/33; Oswaldo Tadeu Fernandes, brasileiro, 
solteiro, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94; José 
Gomes Fernandes, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/
SSP/SP, CPF 135.834.253/91; Marlos Francisco de Souza Araujo, 
brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 
274.447.478/90; Nairo José Martinelli Vidal Júnior, brasileiro, casado, 
bancário, RG 18.496.678-4/SSP-SP, CPF 116.088.168/50; Renata Geiser 
Mantarro, brasileira, casada, bancária, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 
074.432.258/81; Carolina Salomão Fera, brasileira, casada, bancária, 
RG 33.848.146-1/SSP-SP, CPF 306.935.498/07; Vinicius Urias 
Favarão, brasileiro, casado, bancário, RG 19.674.792-2/SSP-SP, CPF 
177.975.708/50, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de 
Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e Agnaldo Donizetti do 
Prado, brasileiro, casado, bancário, RG 17.467.488-0/SSP-SP, CPF 
100.668.518/90, com endereço profissional na Praça Quinze de Novembro, 
20, 11o andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010; IV) fixado, para 
o exercício de 2021, os valores destinados a custear, para seus 
administradores, a remuneração global, a verba previdenciária e as 
contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que sejam 
ônus da Sociedade, sendo: a) até R$2.793.000,00, dos quais: (i) até 
R$2.280.000,00 como remuneração fixa e variável; e (ii) até R$513.000,00 
como contribuição ao INSS, que sejam ônus da Sociedade; b) até 
R$1.650.000,00 para custeio do plano de previdência dos administradores. 
A distribuição das verbas de remuneração e do plano de previdência será 
deliberada em reunião da Diretoria, conforme determina a letra “e” do Artigo 
9o do Estatuto Social. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações 
tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se 
encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, 
sendo aprovada por todos os presentes e assinada, inclusive pelo 
representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 
1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi. aa) Presidente: Antonio 
Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Marcelo de 
Araújo Noronha; Acionista: Banco Bradesco S.A. representado por seus 
Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André 
Rodrigues Cano; Auditor: Carlos Massao Takauthi. Declaração: Declaro 
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro 
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. 
aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. 
Certidão: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Banco 
Losango S.A. - Banco Múltiplo. NIRE: 33.300.316.906. Certifico o 
arquivamento em 16.9.2021 sob número 00004455661.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO - CIA ABERTA.
CNPJ 05.495.546/0001-84 - NIRE: 33300271406

Assembleia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam convocados os 
senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em Liquidação a participar da AGE 
a ser realizada em 14/10/2021, às 10h, de forma exclusivamente virtual via plataforma 
Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - APROVAÇÃO DA  
4ª PARTILHA ANTECIPADA DE ATIVO, NOS TERMOS DO ART. 215, §1º DA LEI  
Nº 6.404/76. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Litela, na sua página 
na internet (http://www.litelabrasil.com) e nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. (www.b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas 
na AGE. RJ,23/09/2021. Arthur Prado Silva. Presidente do Conselho de Adm.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPACÕES S.A. 

CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam 
convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA ADMI-
NISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se reunirem no 
dia 04 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na Av. Almirante Barroso, 91 - Sala 
1008, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: (i) dar continuidade à Assembleia Geral Ordinária iniciada e 
suspensa em 03/08/2021; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; (iii) deliberar sobre a destinação do resultado 
do referido exercício; e (iv) deliberar sobre a composição e remuneração da 
administração da Companhia. Informações Gerais: Poderão tomar parte na 
Assembleia Geral as pessoas que comprovarem a sua condição de acionis-
tas, mediante prova de titularidade das ações. Os instrumentos de mandato 
com poderes especiais para representação na Assembleia a que se refere 
este Edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no endereço 
acima indicado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da 
realização da referida Assembleia Geral.  Rio de Janeiro, 21 de setembro de 
2021.  PEDRO LANNA RIBEIRO - DIRETOR.

DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8

Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
social, à Av. Lobo Júnior, 1.672 - Penha, nesta cidade, os documentos a que 
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. A Diretoria.

Conseguro 2021 já tem mais de 3 mil inscritos
Conferência online, gratuita, interativa e traduzida para Libras

O número de ins-
crições para a 
Conseguro 2021, 

a conferência da Confede-
ração Nacional das Segu-
radoras (Cnseg,), superou 
a marca de 3.000 inscritos 
até agora. O maior evento 
do mercado segurador do 
Brasil está em sua décima 
edição e ocorrerá entre os 
dias 27 de setembro e 1 de 
outubro. Pela primeira vez, 
será totalmente online, gra-
tuita, interativa e traduzida 
para Libras, a Língua Brasi-
leira de Sinais.

Para debater os princi-
pais temas da atualidade, 
a Conseguro 2021 reunirá 
nomes que refletem o peso 
do setor segurador na eco-
nomia brasileira, com o seu 
volume anual equivalente a 
6,7% do Produto Interno 
Bruto (PIB) e geração de 
mais de 177 mil empregos 
diretos. Em 2020, os ativos 
financeiros do setor, que 
garantem os pagamentos 
das indenizações, alcança-
ram a marca histórica de R$ 
1,5 trilhão.

O presidente da CN-
seg, Marcio Coriolano, 
avalia que a Conseguro 
deste ano será um espa-
ço muito relevante para o 
debate dos grandes temas 
nacionais e desafios im-
postos pelo novo contex-
to social, ainda marcado 
pela pandemia. “O setor 
se mostrou extremamen-
te resiliente e a pandemia 
deixou ainda mais clara a 
importância da cultura da 
proteção contra o impon-
derável, para manter o 
equilíbrio dos compromis-
sos de indivíduos, famílias 
e empresas. Os produtos 
e serviços do setor segu-
rador estão na base dessa 
proteção”, comenta.

Especialistas, regula-
dores e representantes 
de poderes da República 
analisarão a atual conjun-
tura do país, as perspecti-
vas pós-pandemia e temas 
estratégicos para o setor 
segurador, como ASG, re-
gulação, open insurance, 
novas modalidades de se-
guro digital, diversidade, 
comunicação, tecnologias 
e inovação, futuro do tra-
balho e bem-estar. Serão 
mais de 130 painelistas, 
que vão participar de 26 
painéis. 

Programação

Para a abertura da Con-
seguro 2021, dia 27 de se-
tembro, às 10 horas, está 
confirmada a participação 
de Adolfo Sachsida, secre-
tário de Política Econômica 
da Secretaria Especial de 
Fazenda do Ministério da 
Economia; de Solange Pai-
va Vieira, superintendente 
da Superintendência de Se-
guros Privados (Susep); e 
de Paulo Roberto Rebello, 
presidente da Agência Na-
cional de Saúde Suplemen-
tar (ANS). Logo depois, às 
11 horas, os economistas 
Marcos Lisboa, presidente 
do Insper, Marcio Holland, 
professor da FGV, e Carlos 
Kawall, diretor do ASA In-
vestments, apresentarão su-
as visões sobre “O Brasil do 
amanhã” em painel mode-
rado por Marcio Coriolano.

Já o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, minis-
tro Luiz Fux, falará sobre 
“Segurança jurídica nos 
tempos atuais”, no último 
dia do evento, 1 de outubro, 
às 11horas. Na mesma da-
ta, às 11h40, Luana Génot, 
fundadora e diretora-execu-
tiva do Instituto Identida-

des do Brasil, vai abordar o 
tema “Diversidade e Inclu-
são: por que é importante 
falar sobre isso?”.  

Inovação

Com o desafio de realizar 
o seu primeiro congresso 
virtual, a CNseg está ino-
vando em diversos aspec-
tos. Os tradicionais painéis 
sobre temas densos, relacio-
nados ao setor segurador e 
à conjuntura social, política 
e econômica do país, serão 
enriquecidos por dinâmi-
cas e atividades leves que 
promoverão a interação e o 
bem-estar entre os partici-
pantes.

Para começar e terminar 
cada dia de trabalho, yoga e 
meditação online. Ao lon-
go da programação, quiz, 
podcasts, pílulas de conhe-
cimento, World Café – um 
espaço de diálogo sobre “O 
futuro do trabalho” – farão 
parte do ambiente virtual 
do evento. Uma playlist ex-
clusiva da Conseguro 2021, 
em streaming de música, 
será disponibilizada aos 
participantes. Para ouvir 
a seleção com o melhor do 
pop-rock, MPR e folk, bas-
ta acessar https://url.gra-
tis/wgnNpA.

Yoga e Meditação
O objetivo é trazer o 

bem-estar para a Conseguro 
2021 e para a vida de seus 
participantes, praticando 
junto com eles, virtualmen-
te, claro. A prática online de 
yoga ocorrerá durante 15 
minutos, para começar bem 
cada dia do evento. Fabíola 
Dellaretti Guimarães, que 
pratica yoga há 15 anos e 
é instrutora há oito anos, 
conduzirá esta atividade. 
Ela é corretora de seguros 
de vida e está no mercado 

segurador há mais de 20 
anos. Ao final de cada dia 
de conferências, uma sessão 
de meditação guiada terá 10 
minutos de duração.

Com o objetivo de am-
pliar as reflexões durante a 
Conseguro 2021, e dentro 
do Programa de Educação 
em Seguros da CNseg, um 
warm up (“esquenta”) está 
sendo proposto aos inscri-
tos. A Jornada do Conhe-
cimento é desenvolvida em 
três temas centrais: “Trans-
formação digital”, “Futuro 
do Trabalho” e “ASG”.

Tecnologia

A cada semana, desde13 
de setembro, os três módu-
los recebem novos e atu-
alizados conteúdos, entre 
artigos, podcasts, vídeos e 
matérias que aprofundam 
os temas. Cada playlist con-
tará com pelo menos 12 
conteúdos, que podem ser 
acessados semanalmente, 
na plataforma da Consegu-
ro 2021. 

Cada jornada é indepen-
dente e conta com um mé-
todo de avaliação e pontua-
ção. Todos que cumprirem 
os conteúdos de um dos 
módulos receberão um cer-
tificado exclusivo, emitido 
pela CNseg.

O World Café será uma 
atividade restrita a 200 
participantes inscritos pre-
viamente. Os interessados 
devem se inscrever pe-
la plataforma Conseguro.
cnseg.org.br para garantir 
uma vaga. A dinâmica será 
viabilizada por recursos de 
tecnologia e especialistas 
em facilitação de diálogo. 
Os inscritos serão divididos 
randomicamente em salas 
com seis pessoas cada, pela 
ferramenta Zoom.

Delphos oferece vistoria remota para os segurados

A Delphos oferece 
uma ferramenta 
tecnológica para 

o seguro e que, em linhas 
gerais, visa à melhoria e ace-
leração dos processos das 
vistorias de bens imóveis. 
Desenvolvido sob medida 
para as seguradoras e empre-
sas em geral, que necessitam 
desse serviço, o SvrDelphos 
é uma tecnologia utilizada 
com foco na otimização dos 
níveis de acordos de serviços 
(SLA’s), e que permite a redu-
ção dos custos operacionais. 
“O objetivo é proporcionar 
a excelência em preço e agi-
lidade no atendimento aos 
clientes”, sintetiza o diretor 
de Operações da Delphos, 
Henrique Albuquerque Ma-
cieira.

Ele lembra que, com a 
decretação do estado de 
pandemia e a exigência do 
isolamento da população, a 

vistoria remota passou a ser 
“uma necessidade”, uma vez 
que, além de atender ao dese-
jo de redução de prazo e de 
custos, agrega a necessidade 
de proteção da vida das pes-
soas envolvidas no assunto, 
sejam os profissionais que fa-
zem as vistorias presenciais, 
os segurados ou proprietá-
rios dos imóveis que preci-
sam ser vistoriados.

Macieira frisa ainda que, 
tratada via Web, a ferramen-
ta permite que os atendi-
mentos e vistorias possam 
ser realizados de forma re-
mota, eliminando a necessi-
dade de deslocamento dos 
profissionais. “O resultado 
traz ganhos para todas as 
partes envolvidas”, assegu-
ra o executivo.  

Como funciona.

Ele explica que o pro-

cesso se inicia com o con-
tato telefônico com o res-
ponsável pelo imóvel para 
agendamento da realização 
conjunta de todos os pro-
cedimentos necessários à 
efetivação da vistoria. O 
profissional presta todos 
os subsídios técnicos em 
relação às instruções de 
uso do sistema, e provi-
dencia o envio de um link 
que viabiliza a conexão 
através de um smartphone 
ou equipamento mobile.

Após a conexão, o usu-
ário passa a ser detalha-
damente orientado sobre 
como deve proceder e o 
que deve mostrar no decor-
rer da vistoria. “No ato da 
vistoria, podem ser regis-
tradas quantas fotos forem 
necessárias para a perfeita 
visualização daquilo que se 
espera da vistoria”, detalha 
Macieira. 

Nesse contexto, a ferra-
menta guia a vistoria a ser 
realizada em conjunto entre 
o profissional e o respon-
sável pelo imóvel, e conta 
com solução de suporte 
com vídeo e VoIP integra-
dos.  

Outro ponto relevante 
é que todo esse processo 
é feito sem a necessidade 
de instalação de aplicati-
vo no celular do interes-
sado. Basta acessar o link 
de Internet enviado por 
SMS ou WhatsApp. “Após 
finalizar a vistoria, o pro-
fissional revisa a filmagem 
e as fotos, e gera o laudo 
da vistoria. A ferramen-
ta conta com sistema de 
geolocalização e, ao final 
do processo, os links dos 
vídeos gerados são dispo-
nibilizados para consulta 
dos contratantes”, conclui 
o diretor da Delphos. 
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TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30 - NIRE 33.3.0027843-5

AVISO
REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAESA), CNPJ 07.859.971/0001-30, torna público que requereu junto 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Renovação da Licença de Operação Nº 
492/2005, de 29/02/2012, vinculado ao IBAMA sob o Processo nº 02001.007157/2003-32; referente ao empreendimento Linha 
de Transmissão LT 525 kV Londrina - Araraquara. MARCOS ANTONIO RESENDE FARIA - Diretor Técnico.

Padtec Holding S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44 - NIRE 3530055967-3 | Código CVM n° 01841-4

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de outubro de 2021
Convocamos os acionistas da Companhia para reunirem-se em AGE (“Assembleia”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, em 
1ª convocação, no dia 22/10/2021, às 10 hs., para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) Aprovar a criação 
do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção da Companhia. Instruções para Participação: Considerando as medidas e restrições 
adotadas em decorrência da pandemia da COVID-19, a Companhia optou pela adoção de um modelo exclusivamente digital de Assembleia, 
por meio da plataforma “Zoom”, que prevê a possibilidade de participação remota em tempo real. Nesse sentido, o acionista que desejar 
participar da Assembleia por meio da plataforma “Zoom” deverá enviar solicitação à Companhia até as 10 hs., do dia 20/10/2021 para o 
e-mail ri@padtec.com.br, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, a qual deverá ser devidamente acompanhada de 
toda a documentação necessária para participação, conforme orientações gerais deste Edital de Convocação. As demais instruções para 
participação desta Assembleia por meio da plataforma “Zoom” podem ser encontradas no Manual de Participação divulgado pela Companhia 
nesta data, disponível para consulta nos sites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa 
Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-holding/). Orientações Gerais para Participação na 
Assembleia: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., e do artigo 9°, §4°, do Estatuto Social da Companhia, para participar da Assembleia 
os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar à Companhia, além do documento de identidade (Carteira de Identidade 
Registro Geral “RG”, a Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais 
ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos societários 
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela 
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração 
das ações da Companhia, com, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da realização da Assembleia; e (b) na 
hipótese de representação do acionista, original ou cópia de procuração com firma reconhecida ou assinada digitalmente com certificado 
digital, devidamente regularizada na forma da lei e conforme as instruções previstas abaixo. O representante da acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou 
Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer 
à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa 
jurídica. Em relação aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à instituição administradora ou 
gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e 
ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima 
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, devidamente registrado no 
órgão competente. Com relação à participação por meio de procurador, a procuração com poderes de representação para participação na 
Assembleia deverá ter sido outorgada há menos de 1 ano, nos termos do artigo 126, §1°, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento 
ao disposto no artigo 654, §1° e §2° da Lei n° 10.406, de 10/01/2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do lugar 
onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão 
dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou certificado digital. Vale mencionar que (i) as pessoas 
naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador 
da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, §1°, da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que 
forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ 2014/3578, julgado em 4/11/2014, 
ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, 
sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os acionistas estrangeiros deverão apresentar 
a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração, que 
deverão estar notarizados, consularizados e/ou apostilados, conforme aplicável, devendo ser apresentada sua tradução juramentada para 
o português, exceto se o idioma for inglês. Nos termos da Instrução CVM nº 481, a administração da Companhia também disponibilizou 
aos seus acionistas modelo de procuração conforme Pedido Público de Procuração publicado nesta data. O acionista que desejar parti-
cipar utilizando-se desta procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@padtec.com.br até às 10 hs., do dia 20/10/2021, devidamente 
acompanhada da documentação necessária informada neste Edital de Convocação. Outras informações para o uso do Pedido Público de 
Procuração estão disponíveis no Manual de Participação disponibilizado pela Companhia. Os documentos e informações relativos à matéria 
a ser deliberada na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da Companhia (www.
padtec.com.br/investor/padtec-holding/), tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 (www.b3.com.br). Campinas, 
20 de setembro de 2021. Antonio Carlos Valente da Silva - Presidente do Conselho de Administração.

Três perguntas: o mercado de  
pagamento por serviços ambientais
Por Jorge Priori

Em janeiro deste 
ano, foi sancionada 
a Lei 14.119 que 

instituiu a Política Nacio-
nal de Pagamento por Ser-
viços Ambientais. Trata-se 
de uma forma de incentivo 
à conservação e desenvolvi-
mento sustentável pela re-
muneração em troca do 
bem preservado. A Lei ai-
nda não possui regulamen-
tação específica, mas já está 
movimentando o mercado 
criado.

O pagamento pelos ser-
viços ambientais pode ser 
feito de forma direta (mon-
etária ou não); prestação de 
melhorias sociais a comu-
nidades rurais e urbanas; 
compensação vinculada 
a certificado de redução 
de emissões por desmata-
mento e degradação; como-
dato; títulos verdes (green 
bonds), Cota de Reserva 
Ambiental (CRA) instituí-
da pelo Código Florestal e 
receitas obtidas com a co-
brança pelo uso de recursos 
hídricos (Lei 9.433/97).

Conversamos sobre este 
mercado e suas perspec-
tivas com Maria Fernanda 
Dozza Messagi, advogada 
especialista em Direito Am-
biental, do escritório Pineda 
e Krahn.

Como era a situação 
antes da Lei de Paga-
mento por Serviços Am-
bientais?

A conscientização da ne-
cessidade de proteção ambi-
ental não é algo recente no 
Brasil. Entretanto, somente 
se punia os degradadores, 
sem qualquer reconheci-
mento e retribuição àqueles 
que possuíam atitudes posi-
tivas ligadas ao meio ambi-
ente.

A primeira legislação es-
pecífica sobre o tema foi o 
Código Florestal de 1934 
que, apesar de já trazer con-
ceitos importantes, estava 
distante das regulamenta-
ções dos dias de hoje. Foi 
com a Política Nacional do 
Meio Ambiente, Lei 6.938 
promulgada em 1981, que 
se atribuiu ao poluidor o de-
ver de indenizar. O objetivo 
da lei era punir aquele que 
praticava qualquer ato con-
trário ao meio ambiente.

No entanto, tal ato 
acabava não surtindo o 
efeito desejado, já que por 
vezes o poluidor ponderava 
se valia a pena continuar 
com os atos degradadores, 
uma vez que estes geravam 
rentabilidade. A Constitu-
ição da República de 1988, 
por sua vez, trouxe a ideia 
da tríplice responsabiliza-
ção das condutas lesivas 

ao meio ambiente, ou seja, 
qualquer conduta con-
trária às normas ambientais 
poderá submeter o infrator 
à responsabilização civil, 
administrativa e penal.

Com a chegada da Lei 
de Pagamento por Serviços 
Ambientais, a discussão 
mudou de tom. A ideia é 
sair da repreensão e pas-
sar a privilegiar aqueles que 
preservam por meio de 
monetização da proteção 
ambiental.

Como você tem visto 
o funcionamento da Lei? 
O fato de ainda não ha-
ver regulamentação tem 
gerado algum tipo de 
problema?

A Lei reforça uma impor-
tante discussão: os recursos 
naturais são finitos, motivo 
pelo qual é preciso garantir 
a preservação ambiental. 
Ainda que a Lei necessite de 
regulamentação específica, 
já trouxe conceitos básicos 
que permitem aos interes-
sados buscar os meios ne-
cessários para o pagamento 
por serviço ambiental.

Grandes empresas nacio-
nais e internacionais já es-
tão em busca de conquistar 
a fama de empresas susten-
táveis. Isso traz uma maior 
credibilidade no mercado, 
além de efetivamente bus-

car meios de preservação ao 
meio ambiente. 

Por exemplo, é cada vez 
mais comum ver empresas 
aéreas, aplicativos de com-
pra e lojas online, que após 
a compra do consumidor, 
informam que o carbono já 
foi neutralizado. Ou seja, o 
mercado já recepcionou a 
ideia de que é possível gan-
har e preservar ao mesmo 
tempo.

Na sua opinião, quais 
são as perspectivas do 
mercado de pagamento 
por serviços ambientais?

A perspectiva é a adesão 
cada vez maior ao paga-
mento por serviços ambi-
entais. A ideia é de que em-
presas busquem essa opção, 
e que mais proprietários 
possam receber por esse 
serviço à coletividade. A Lei 
já prevê que os recebimen-
tos são isentos de qualquer 
imposto, o que por si só, já 
é um grande incentivo.

Além disso, a perspectiva 
é do incremento dos ser-
viços já existentes. Isso cer-
tamente acarretará aumento 
na geração de emprego e 
uma mudança na mentali-
dade do mercado. Se sem a 
regulamentação o mercado 
já está aquecido, com a reg-
ulamentação a adesão será 
ainda maior.

Nova taxa Selic pode afetar  
fundos imobiliários e ações
Copom confirmou projeção de alta de 1 p.p, a 6,25% a.a

O Comitê de Políti-
ca Monetária (Co-
pom) decidiu, por 

unanimidade, nesta quarta-
feira, elevar a taxa Selic para 
6,25% ao ano, um aumento 
de 1 ponto percentual sobre 
a taxa anterior, de 5,25%. O 
novo índice não foi novida-
de, pois o próprio BC vinha 
afirmando esse patamar de 
aumento. Para dezembro, 
quando haverá a próxima 
e última reunião do ano, o 
Comitê antevê outro ajuste 
da mesma magnitude. 

Apesar de a elevação da 
Selic não ser surpresa, a 
nova taxa terá impacto nos 
investimentos favorecen-
do alguns e influenciando 
negativamente outros. A 
reportagem do Monitor 
Mercantil reuniu alguns de-
poimentos sobre isso.

João Beck, economista e 
sócio da BRA Investimen-
tos, observou dois desta-
ques bem importantes no 
comunicado do Banco Cen-
tral, expedido logo após a 
divulgação do novo índice. 
“Primeiro, o reconhecimen-
to do Banco Central de que 
achou a nova velocidade de 
aperto, ou seja, de aumen-
to da taxa de juros. Esse 
aumento de 1 ponto per-
centual é a velocidade ade-
quada para todo balanço de 
risco atual. A gente vinha 

num aumento de 0,75 pon-
to percentual que foi acele-
rada para 1 ponto percentu-
al”, explica o economista. 

Segundo ele, o BC agora 
entende que essa velocidade 
é a nova velocidade de cru-
zeiro das altas subsequentes 
e já sinaliza alta de mais um 
ponto para reuniões seguin-
tes. “Isso é interessante por-
que o mercado imaginava 
que essa aceleração seria de 
1,25 ponto percentual e o 
Banco Central afirmou que 
continua sendo de 1 ponto 
percentual”.

Na opinião de João Beck, 
o outro ponto de destaque 
é que o Banco Central não 
faz nenhuma citação direta 
ao que está ocorrendo na 
China. Mas em dois mo-
mentos do comunicado faz 
certa alusão. No primeiro 
cita que no balanço de risco 
está considerando uma de-
saceleração das economias 
asiáticas e cita que é pelo 
motivo da variante Delta. 
“Em outro momento, con-
sidera uma redução do pre-
ço das commodities como 
fator favorável para a infla-
ção brasileira”, sublinha.

“No curto prazo, a alta de 
juros de 1 ponto percentual 
não agita tanto o mercado, 
pois já é um aumento pro-
jetado e também sinalizado 
no comunicado da penúltima 

reunião”, explica. Na opinião 
dele, o tipo de risco que ainda 
não está resolvido no Brasil é 
o hidrológico. “Isso ainda é 
uma incógnita. O volume de 
chuvas daqui para frente vai 
determinar se teremos mais 
inflação e combinada com 
eventual racionamento e de-
saceleração da economia por 
conta desse risco”, avalia.

João Beck lembra que o 
ciclo de alta da curva já se 
iniciou desde o início do 
ano. “A alta da inflação no 
Brasil que seria esperada 
por consequência da Co-
vid-19 foi surpreendida ain-
da por diversos eventos adi-
cionais como risco hídrico 
e geadas, o que fez o Brasil 
ter uma das maiores altas de 
taxas de juros do mundo. 
Com a economia em desar-
ranjo, o consumidor é im-
pactado de qualquer forma. 
Com alta de juros ou alta 
de inflação. Juros em alta é 
ruim para todos os setores, 
mas é um remédio amargo 
para conter o pior que é a 
inflação”, analisa.

Impacto

A análise de Jansen Costa, 
sócio-fundador da Fatorial 
Investimentos, com a Selic 
a 6,25%, é o impacto que 
isso terá no bolso do inves-
tidor. Segundo ele, a alta da 

Selic influencia no merca-
do de renda fixa porque ela 
fica mais interessante. “Os 
pós-fixados imediatamente 
começam a render mais com 
a alta da Selic. Já para o prefi-
xado e prefixado atrelado ao 
IPCA acredito que não vai 
mudar muita coisa, pois essa 
alta de juros já foi precificada 
anteriormente”. 

Para ele, o investidor já 
deveria ter se antecipado, já 
que o mercado está dando 
há um tempo algumas boas 
oportunidades no prefixado 
com taxas elevadas. “Como 
na semana passada o mer-
cado acreditava em uma al-
ta de 1,25% na Selic e essa 
expectativa mudou para 1% 
após a fala do presidente do 
Banco Central, quem apli-
cou em prefixado na sema-
na anterior está ganhando 
mais dinheiro do que apli-
cando agora”, cita Jansen 
Costa.

Um aspecto negativo da 
elevação da taxa de juros 
é o impacto negativo nos 
fundos imobiliários e ações. 
“Tendem a performar pior. 
Obviamente com os juros 
subindo, o investidor aca-
ba sendo atraído a trocar a 
renda variável por uma ren-
da fixa com uma taxa muito 
melhor do que estava em ja-
neiro, por exemplo”, avalia 
o consultor.

Documentação é entrave 
para concessão de crédito

O impacto da pande-
mia de Covid-19 ampliou 
a busca por crédito, prin-
cipalmente de pequenas e 
médias empresas. De acor-
do com estudo do Sebrae 
(2020), em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas, 
são 7 milhões de micro e 
pequenas empresas, e 10, 9 
milhões de MEI que, jun-
tos, representam 99% de 
todas as empresas do pa-
ís, responsáveis por cerca 
de 30% do PIB e 55% do 
estoque de empregos for-
mais.

Ao tratar sobre crédito 
empresarial, quase 33% dos 
donos de micro e pequenos 
negócios consideram o grau 
de exigência para concessão 
ou renovação de emprésti-
mos bancários alto, sendo 
que apenas 10% acreditam 
ser baixo.

Para Maurício Rodrigues, 
CEO da fintech de crédi-
to Openbox.ai (plataforma 
100% digital), o primeiro 

ponto para dar o pontapé 
inicial na busca por melho-
res linhas de crédito é ter 
todos os documentos atu-
alizados em mãos. “Apesar 
de cada instituição manter 
suas demandas específicas, 
é possível já ter em mente 
os documentos básicos que 
todo empreendedor precisa 
levar consigo, como con-
tratos, histórico de crédito, 
registro de operações finan-
ceiras, plano de negócios, 
investimentos e movimen-
tações financeiras”, reforça 
o CEO.

Na Openbox.ai, por 
exemplo, o empreendedor 
que chega com toda a do-
cumentação completa (ao 
todo, são oito documentos 
cadastrais básicos gerados 
pela própria empresa ou seu 
contador), aguarda cerca de 
dois dias para a liberação do 
crédito, por conta da expe-
riência menos burocrática e 
mais dinâmica que a fintech 
fornece.

Principal taxa de 
empréstimo da China 
segue inalterada

A principal taxa de em-
préstimos (LPR, na sigla em 
inglês) de um ano da China, 
uma taxa referencial base-
ada no mercado, ficou em 
3,85% nesta quarta-feira, 
permanecendo inalterada 
em relação ao mês anterior.

A LPR de mais de cinco 
anos, na qual muitos ban-
cos baseiam suas taxas hi-
potecárias, também perma-
neceu inalterada em relação 
à leitura anterior de 4,65%, 
de acordo com o National 
Interbank Funding Center 
(NIFC).

As principais taxas de 
empréstimo permaneceram 
inalteradas por 17 meses 
consecutivos desde abril de 
2020. O banco central da 
China reiterou que priori-
zará a estabilidade em sua 
política monetária e evitará 

mudanças repentinas em 
2021.

Segundo agência Xinhua, 
a LPR é calculada pelo NI-
FC com base em cotações 
bancárias, com adição de al-
guns pontos básicos à taxa 
de juros das operações de 
mercado aberto (referindo-
se principalmente à taxa da 
facilidade de empréstimos a 
médio prazo), servindo co-
mo referência de preço pa-
ra empréstimos bancários.

A LPR atualmente con-
siste em taxas com dois 
vencimentos - um ano e 
mais de cinco anos. Os ban-
cos qualificados apresen-
tam suas propostas de cota-
ções antes das 09h00 do dia 
20 de cada mês. O NIFC 
calcula e divulga a LPR às 
09h30 do mesmo dia ou no 
dia útil seguinte.
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