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Alimentos são 
direito, não 
mercadoria,
diz ONU

Os alimentos devem ser vis-
tos como um direito humano, 
não como uma mercadoria, dis-
se o secretário-geral das Nações 
Unidas, Antonio Guterres, nesta 
quinta-feira. A declaração foi feita 
na Cúpula de Sistemas Alimenta-
res da ONU, que reuniu agricul-
tores e pescadores, jovens, povos 
indígenas, chefes de estado e de 
governo e outros, em um esforço 
para transformar o setor e colocar 
o mundo de volta no caminho pa-
ra alcançar todos os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) até 2030.

“Todos os dias, centenas de mi-
lhões de pessoas vão para a cama 
com fome. Crianças morrem de 
fome. Três bilhões de pessoas não 
podem pagar uma dieta saudável. 
Dois bilhões estão acima do pe-
so ou são obesas. Quatrocentos e 
sessenta e dois milhões estão abai-
xo do peso. E quase um terço dos 
todos os alimentos produzidos 
são perdidos ou desperdiçados”, 
continuou ele.

“Ao longo de todo o processo, 
precisamos fortalecer a resiliência 
dos sistemas alimentares locais a 
choques externos, como confli-
tos, mudanças climáticas e pande-
mias”, disse Guterres.

O secretário-geral disse que em-
bora os sistemas alimentares ge-
rem um terço de todas as emissões 
de gases de efeito estufa e sejam 
responsáveis por até 80% da perda 
de biodiversidade, “eles podem e 
devem desempenhar um papel de 
liderança” na abordagem de todos 
os desafios que o mundo enfrenta 
para realizar a ODS até 2030.

Arrecadação atípica de exportação 
de commodities turbina receita
Tributos passam de R$ 1,1 tri e batem recorde

O governo arrecadou R$ 
146,463 bilhões em 
agosto, com aumento 

de 7,25% acima da inflação em 
valores corrigidos pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), segundo dados da 
Receita Federal. O valor é o maior 
para meses de agosto desde o iní-
cio da série, em 1995, em valores 
corrigidos pela inflação. Nos oito 
primeiros meses do ano, a arre-
cadação federal soma R$ 1,199 
trilhão, com alta real de 23,53%, 
também recorde para o período.

Influiu no recorde o recolhi-
mento atípico de cerca de R$ 5 
bilhões em agosto em Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e em 
CSLL por grandes empresas liga-
das à exportação de commodities. 
Nos oito primeiros meses do ano, 
os recolhimentos atípicos somam 
R$ 29 bilhões, contra apenas R$ 
2,8 bilhões no mesmo período de 
2020.

As compensações tributárias, 
quando um contribuinte pede 
abatimento ou desconto em tribu-
tos a pagar, caíram R$ 6,2 bilhões 
em agosto, também contribuindo 
para o recorde.

O crescimento da arrecadação 
sobre o mesmo mês do ano ante-
rior, porém, está se desacelerando. 
As atividades econômicas come-

çaram a se recuperar em agosto 
do ano passado, o que elevou o 
pagamento de impostos. Isso au-
menta a base de comparação, di-
minuindo a alta da arrecadação 
em relação a agosto de 2020.

Também em agosto do ano 
passado, começaram a deixar de 
vigorar o adiamento de diversos 
tributos suspensos no início da 
pandemia, como as cotas do Sim-
ples Nacional e das contribuições 
patronais para a Previdência So-
cial. O pagamento de tributos di-
feridos (adiados) caiu de R$ 17,1 
bilhões em agosto do ano passa-
do, para R$ 5 bilhões em agosto 
deste ano.

Ocupa Bolsa de Valores
MTST protesta contra fome e desigualdade social

Em agosto, o Movimento 
dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST) foi ao mer-

cado financeiro, com uma oferta 
pública de distribuição de Certi-
ficados de Recebíveis do Agro-
negócio (CRA). Na tarde desta 
quinta-feira, outra entidade, o 
Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST), optou pela 
presença física: ocupou o prédio 
da Bolsa de Valores (B3), na re-
gião central da capital paulista.

Em seu Twitter, o MTST infor-
mou: “Ocupamos a Bolsa de Va-
lores de São Paulo, maior símbolo 
da especulação e da desigualdade 

social. Enquanto as empresas lu-
cram, o povo passa fome e o tra-
balho é cada vez mais precário. 
Quem segura o Bolsonaro lá são 
os donos do mercado! #TáTudo-
Caro #AculpaÉdoBolsonaro”.

No salão da B3, geralmente são 
realizados os leilões na bolsa de 
valores. Além de bandeiras ver-
melhas com o símbolo do MTST, 
os ativistas carregavam uma ban-
deira com as cores nacionais com 
a palavra “fome” estampada.

“A ação está sendo realizada em 
protesto contra a carestia e a fome 
provocadas pela política econô-
mica aplicada por Paulo Guedes 

e Bolsonaro. Os lucros recordes 
dos bancos, o aumento de gran-
des fortunas e o surgimento de 42 
novos bilionários no mesmo país 
onde a insegurança alimentar atin-
ge mais de 116 milhões de pes-
soas e a fome já é uma realidade 
para mais de 19 milhões precisa 
acabar”, acrescentou o MTST nas 
redes sociais.

Em nota, o Ministério da Fa-
zendo disse que não irá se mani-
festar. A B3 afirmou que manifes-
tação ocorreu de forma pacífica e 
já foi encerrada, “não tendo havi-
do impacto para as operações de 
mercado”.

Governo 
dos EUA se 
prepara para 
paralisação

O Governo Joe Biden está se 
preparando para uma possível 
paralisação do governo caso o 
financiamento atual acabe em 30 
de setembro, disse a secretária 
de imprensa da Casa Branca, Jen 
Psaki, nesta quinta-feira.

“Não se trata de uma orien-
tação formal, é apenas um lem-
brete, estamos a sete dias e pre-
cisamos estar preparados, é claro, 
em qualquer caso de qualquer 
contingência. Portanto, vemos 
isso como uma etapa de rotina 
e apenas para esteja preparado 
para qualquer eventualidade do 
que possa acontecer”, afirmou a 
secretária de imprensa.

“O fato é que as paralisações 
são incrivelmente caras, perturba-
doras e prejudiciais. Os esforços 
diretos de saúde pública geral-
mente podem prosseguir duran-
te uma paralisação porque estão 
isentos, e essa é certamente a nos-
sa intenção”, disse Psaki.

Os comentários foram feitos 
depois que a Câmara dos Repre-
sentantes dos Estados Unidos 
aprovou, na noite desta terça-
-feira, após muitos debates, um 
projeto de lei que evitaria uma 
paralisação do governo federal 
e suspenderia o limite da dívida 
para empréstimos do governo até 
dezembro de 2022.

O projeto segue para o Senado, 
onde os republicanos promete-
ram bloqueá-lo. O líder da mino-
ria no Senado, Mitch McConnell, 
sinalizou na segunda-feira que os 
republicanos só ajudariam a apro-
var um projeto de lei de financia-
mento do governo de curto prazo 
se os democratas o separassem de 
um plano para suspender o limite 
da dívida.

“Dependendo do que acontecer 
lá, manteremos o governo aberto 
até 30 de setembro, que é a nossa 
data, e continuaremos a conver-
sa sobre o teto da dívida”, disse 
a presidente da Câmara, Nancy 
Pelosi, nesta quinta-feira em en-
trevista coletiva, acrescentando 
que o Congresso encontrará uma 
maneira de evitar uma paralisação 
do governo na próxima semana.

Pelosi, ao lado do líder demo-
crata no Senado, Chuck Schu-
mer, e a secretária do Tesouro, 
Janet Yellen, anunciaram que 
alcançaram um acordo no Con-
gresso sobre como financiar o 
pacote de US$ 3,5 trilhões pro-
posto pelo presidente Joe Biden 
em investimentos sociais e foca-
dos no combate à mudança cli-
mática.

Reprodução Twitter MTST
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Salário (dos policiais): uma bomba-relógio
Por Dirceu 
Cardoso Gonçalves

A Polícia Militar de 
São Paulo, o mais 
rico dos estados, 

paga o 26º menor salário 
entre as congêneres das 27 
unidades federadas. Esse é 
o resultado de pelo menos 
10 anos sem reajuste algum 
e, muitos deles, até sem a 
reposição inflacionária, exi-
gida por lei.

Há vários governos – des-
necessário nominar quais 
– onde os executores da 
política salarial para a cor-
poração criaram artifícios e 
variáveis que só remuneram 
pontualmente os policiais 
da ativa e não incorporam 
essa remuneração para fins 
de aposentadoria e pensão. 
É um flagrante desrespeito 
à legislação que, pela especi-

ficidade da área, determina 
salários iguais para ativos e 
inativos. Esse procedimen-
to de penduricalhos que-
bra a necessária unidade da 
tropa, separando-a perni-
ciosamente. É uma divisão 
maléfica aos objetivos cor-
porativos e não pode preva-
lecer.

O salário insuficiente – 
que há muito leva o PM a 
trabalhar no “bico”, que é 
perigoso e ilegal, mas tole-
rado – já levou muitos com-
panheiros de farda a perde-
rem a saúde e até a vida. O 
governo-patrão, para dar a 
sensação de estar pagando 
melhor ao policial, o indu-
ziu a “vender” seus dias de 
folga na discutível Função 
Delegada; com isso, além 
de acalmar o profissional 
mal remunerado, ainda abis-
coitou junto à população a 
imagem de possuir mais po-

liciais do que os existentes.
Mas o policial, que dei-

xou de descansar é que 
sofre as consequências fí-
sicas desse “bico oficial”. 
Sentindo o presente ruim e 
o futuro incerto, muitos já 
pediram baixa e foram bus-
car melhores oportunidades 
na iniciativa privada ou em 
outras instituições públicas. 
Por conta disso, a cada dia, 
crescem os claros – vagas 
não preenchidas – nos qua-
dros da corporação.

E o mais trágico é que 
perdemos grandes qua-
dros, capacitados a en-
frentar difíceis concursos 
e a ter sucesso nas profis-
sões escolhidas. As baixas 
ocorrem de soldados a ofi-
ciais e tornam preocupan-
te o futuro. Os que pedem 
baixa agora poderão, den-
tro de alguns anos, fazer 
falta para compor a linha 

de frente da corporação.
É impróprio politizar o 

tema. O salário dos poli-
ciais é uma questão exclusi-
vamente econômica. O que 
São Paulo – e vários outros 
estados – pagam a seus po-
liciais não é suficiente para 
se viver condigna e segu-
ramente. É preciso que os 
governantes e seus execu-
tores da política econômica 
e salarial reconheçam essa 
realidade e se esforcem para 
solucionar as distorções.

É injusto que o Estado 
invista consideráveis somas 
na admissão, formação e 
treinamento das tropas e 
depois condene-as à dificul-
dade financeira na vida pro-
fissional e, com isso, acabe 
perdendo-as para outros 
segmentos.

O policial – tanto civil 
quanto militar – é um ser-
vidor diferenciado. Tem de 

ganhar o suficiente para 
poder morar em segurança 
com sua família, não ter de 
dividir o transporte público 
com os transgressores que 
combate no seu dia a dia, 
e poder cumprir suas obri-
gações pessoais e familiares 
sem depender de favores 
de quem quer que seja. Sua 
atividade exige essa inde-
pendência e requer salários 
compatíveis.

Não é só São Paulo. To-
dos os estados deveriam 
ter salários compatíveis aos 
seus policiais. Só isso será 
capaz de pacificar a classe e 
motivá-la a esmerar-se cada 
dia mais em suas atividades. 
Da forma que têm sido tra-
tados, os profissionais que 
não implodem (cometendo 
o suicídio por más condi-
ções de vida) ou explodem 
(praticando excessos em 
suas atividades) fatalmente 

caem em depressão ou, pe-
lo menos, na desmotivação.

A grande prejudicada, 
nessa situação, é a corpora-
ção e, na ponta, a comuni-
dade. Os que têm oportu-
nidade já estão deixando as 
corporações, o que também 
é prejudicial a todos os que 
carecem de segurança, pois 
não a terão.

O policial precisa de sa-
lário justo e legal. Nada de 
bônus, auxílios e outros ar-
tifícios que servem apenas 
para acalmá-lo num mo-
mento pontual e o deixam 
desamparado para o futuro. 
A política salarial divisionis-
ta é uma verdadeira bomba 
atômica que pode sair do 
controle.

Dirceu Cardoso Gonçalves é tenente, 
dirigente da Associação de Assistência 

Social dos Policiais Militares de São 
Paulo (Aspomil).

Até breve, Luis Gustavo, Marita Vinelli e José Eduardo
Por Paulo Alonso

O último fim de se-
mana foi marcado 
por uma tristeza 

absolutamente profunda. 
Três personagens dos mais 
queridos se foram, dei-
xando uma lacuna imensa 
em todos nós que, com o 
passar dos anos e décadas, 
aprendemos a admirá-los, 
pela construção dos seus 
trabalhos.

Luis Gustavo, ator má-
gico e dono de uma versa-
tilidade notável, partiu, e 
com ele um enorme vazio 
foi aberto no mundo das 
artes; Marita Vinelli, poeta 
das mais sensíveis e delica-
das, titular de várias aca-
demias de letras, também 
nos deixou; assim como o 
empresário José Eduardo 
Guinle, um homem visio-
nário e que sempre esteve 
à frente do seu tempo e 
que conhecia tudo de tu-
rismo, hotelaria e marke-
ting, morreu.

Intérprete dos eternos 
Mário Fofoca e Tio Vavá, 
dentre tantos outros incrí-
veis personagens que encar-
nou, Luis Gustavo, tio dos 
atores Tato Gabus Mendes 
e Cássio Gabus Mendes, era 
um homem sem vaidades, 
generoso, simples e dono 
de um talento extraordiná-
rio e, por sua longa traje-
tória, merece naturalmente 

um capítulo especial, quan-
do o assunto é a televisão 
brasileira.

Nascido na Suécia, filho 
de pais espanhóis, Tatá, 
como era conhecido, vi-
veu personagens de todos 
os tipos, cômicos e trági-
cos e fez sua estreia, como 
ator, no teleteatro TV de 
Vanguarda em Mas Não se 
Matam Cavalos, de Horace 
McCoy. Sua primeira novela 
foi Se o Mar Contasse, na TV 
Tupi, em 1964. Também na 
emissora, atuou em O Sor-
riso de Helena, O Direito de 
Nascer, O Amor Tem Cara de 
Mulher e Estrelas no Chão.

No teatro, ganhou o prê-
mio de melhor ator da As-
sociação Paulista de Críti-
cos de Teatro pela atuação 
em Quando as Máquinas Pa-
ram, de Plínio Marcos.

O ator deu vida a outros 
personagens importantes, 
como o costureiro Aricle-
nes Almeida/Victor Valen-
tin, em Ti Ti Ti, o músico 
cego Léo, em Te Contei?, e 
o playboy Ricardo, em An-
jo Mau, todas escritas por 
Cassiano Gabus Mendes, 
que era seu cunhado. Seus 
últimos trabalhos na TV 
Globo foram Brasil a Bordo 
e Malhação: Vidas Brasileiras, 
ambos exibidos em 2018, 
além dos eternos Mario Fo-
foca, de Elas por Elas, Vavá, 
de Sai de Baixo, e Beto Ro-
ckfeller.

E foi esse grande ator que 
tive a honra e a satisfação 
de conhecer pessoalmente, 
entrevistando-o em várias 
ocasiões. Sempre alegre, di-
vertido, de bem com a vida, 
Luis Gustavo encantava a 
todos com sua generosida-
de e forma leve de viver. 
Um dos grandes atores bra-
sileiros, tem certamente o 
seu nome guardado no Pan-
teão dos Grandes Artistas 
do país. Seu talento e arte 
serão lembrados para sem-
pre, até porque artistas são 
imortais, pois suas obras 
atravessam os tempos.

Inspiração e delicadeza 
são duas palavras que de-
finem a queridíssima poe-
ta Marita Vinelli, titular da 
Academia Luso-Brasileira 
de Letras, da Academia Ca-
rioca de Letras, da Socieda-
de Eça de Queiroz e do Pen 
Clube do Brasil e uma das 
mais importantes intelectu-
ais brasileiras, que partiu no 
último sábado.

Entre ensaios, como 
Encontro marcado com Eça 
de Queiroz, e os livros de 
poesia: No vale verde do meu 
sonho; Tu chegaste, primavera; 
Vou cantar até morrer; e Meus 
poemas azuis; além de deze-
nas de prefácios, posfácios, 
conferências e discursos de 
posse, a poeta, com raro ta-
lento, inteligência lúcida e 
brilho permanente, foi um 
exemplo para todos, pois 

sua alegria de viver, juven-
tude e eloquência eram con-
tagiantes, empolgando a to-
dos os que com ela tiveram 
o privilégio de conviver

E é essa poeta sensível e 
delicada chamada Marita Vi-
nelli, a quem conheci ainda 
criança, “de calças curtas”, 
como ela sempre mencio-
nava, na casa do professor 
Dagmar Aderaldo Chaves, 
médico ortopedista reno-
mado e integrante de qua-
se 30 academias de letras, 
artes, cultura e medicina, e 
de Rosinha, amigos de toda 
a vida dos meus pais, Cezar 
Alonso e Margarida, que 
me saudou, com imenso ca-
rinho, quando ingressei na 
Academia Luso-Brasileira 
de Letras, tornando-se mi-
nha “madrinha”.

Aliás, nos saraus promo-
vidos por Dagmar, em seu 
apartamento da Avenida 
Atlântica, Marita costuma-
va declamar seus versos, 
interpretando-os com senti-
mento, alma e paixão, emo-
cionando sempre a todos. 
Vinelli era emoção, cultura, 
delicadeza, alegria e genero-
sidade. Viva Marita Vinelli. 
Saudade e gratidão.

José Eduardo Guinle, 
que esteve na direção-geral 
do Copacabana Palace até 
sua venda, em 1989, tam-
bém partiu, no último fim 
de semana. Quanta tristeza! 
Amigo fraterno, com o qual 

convivi de forma estreita 
durante vários anos, fazen-
do com que o Copacabana 
Palace fosse quase que um 
quintal da minha casa. Lá, 
trabalhei, como editor do 
Copa News, um house organ 
do hotel, cobrindo mensal-
mente as festas e eventos 
que ocorriam nesse lendário 
e para lá de charmoso hotel. 
Lá permaneci até o estabe-
lecimento ser vendido. Um 
aprendizado estar ao lado 
de um homem íntegro, ho-
nesto, ético, bem-nascido 
e rico, mas que sempre se 
mostrava discreto e gentil.

O trabalho de José Edu-
ardo Guinle no Copacaba-
na Palace teve início, ainda 
na sua adolescência, aos 17 
anos, quando ele ainda era 
estagiário. Cursou Econo-
mia na PUC-RJ e foi, após, 
para a Espanha se aprimo-
rar no estudo sobre o ramo 
hoteleiro; quando voltou, 
assumiu a Diretoria de Ma-
rketing do hotel. Cinco anos 
depois, assumiu a Diretoria-
-Geral do Copacabana Pala-
ce, promovendo a maior re-
estruturação administrativa 
e serviços, desde a funda-
ção do Hotel, em 1922.

Depois, passou por di-
versos hotéis de todo o 
Brasil prestando serviços 
de consultoria no ramo de 
administração hoteleira. 
Também foi fundador do 
Rio Convention Bureau, 

secretário do Turismo e 
presidente da Riotur e da 
Associação Brasileira de 
Marketing.

Pertencente a uma das 
famílias mais tradicionais 
e poderosas do país do fim 
do século 19, filho de Do-
na Mariazinha e de Octávio 
Guinle, os Guinle foram 
vencedores de uma con-
cessão para modernizar o 
Porto de Santos, em 1888. 
A família construiu um 
verdadeiro império, sendo 
vinculados a empreendi-
mentos marcantes do Rio 
de Janeiro, como o pró-
prio Copacabana Palace, o 
Palácio Laranjeiras, atual 
residência do governador 
do Rio de Janeiro, o Jóquei 
Clube Brasileiro e a Granja 
Comary.

Com a morte do ator Luis 
Gustavo, da poeta Marita 
Vinelli e do empresário José 
Eduardo Guinle, todos em 
um mesmo fim de semana, 
a sensação de perda é imen-
sa, e a saudade é gigante. 
Que sigam seus caminhos, 
com muita luz e que seus 
exemplos sejam observados 
pelos que aqui ainda perma-
necem, pois os três deixam 
belíssimos legados para to-
dos nós, que apreciamos as 
artes, a poesia e a seriedade 
empresarial.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Uma Assembleia da  
ONU para ser esquecida

Causou um mal estar muito grande a recente ida do 
presidente Bolsonaro a Nova York. Sem estar vaci-

nado, foi obrigado a comer pizza na parte externa de um 
restaurante, almoçar atrás de um tapume numa churras-
caria, ser advertido pelo prefeito da cidade norte-americana 
e pelo primeiro ministro britânico.

Seu discurso na abertura da ONU, defendendo trata-
mento rejeitado pela OMS no tocante a Covid, se referindo 
à Venezuela como ditadura boliviariana e fazendo compa-
rações sem nexo de legislações existentes, além de dados 
inconsistentes, deixou o Itamaraty e o Brasil em situação 
cada vez mais fragilizada no âmbito internacional.

Ministro Queiroga  
em quarentena

Sem nenhuma justificativa plausível, o ministro da Saúde 
integrou também a delegação brasileira na ONU. Foi escol-
hido para participar da Assembleia Geral e, em função de 
ter testado positivo e permanecido mais de 12 minutos no 
local, todos os presentes foram advertidos, pois podem ter 
contraído a doença. Agora, ficará mais 14 dias em NYC, 
num dos hotéis mais caros, com diárias pagas pelo Erário. 
Mais um desgaste…

Venda de ‘passaportes  
de vacinas’ no RJ

Camelôs no Centro do Rio estão vendendo comprov-
antes de duas doses da vacina, por R$ 100, sem nenhuma 
fiscalização. O mesmo aconteceu na porta do Jeunesse 
Arena, onde o prefeito estava, durante o show do Diogo 
Nogueira.

Vacinação que preocupa

Embora a vacinação esteja avançando no mundo, onde 
quase 1/3 da população já foi imunizada, é preocupante 
a situação na África, onde menos de 10% dos habitantes 
recebeu a primeira dose, com exceção do Marrocos.

Thelma Innecco  
em Belo Horizonte

A artista plástica – que dirige a Modernistas em Santa 
Teresa – Thelma Innecco está em Belo Horizonte, para 
sua nova exposição, Uns sobre os outros, onde deixa claro a 
importância do barro para a arte. Com curadoria de Ana 
Emilia Lobo, poderá ser vista no Rio, em dezembro, na 
Casa de Cultura França Brasil.

Pensamento da semana

“Deixemos nosso coração passear pela imensidão do 
desconhecido que pode se tornar uma forma de amor, de 
vida sem pressa e ser um porto seguro. Sejamos abertos 
a novas possibilidades de encontros casuais. Um abraço e 
uma taça de espumante podem ser o início da construção 
de uma ponte. Que vai ser aos poucos conhecida. Esfor-
ços mútuos são necessários. Saibamos entender os sinais de 
que um mundo está para ser conquistado e estamos disp-
ostos a compartilhá-lo dentro das nossas possibilidades de 
amar, ser amado ou simplesmente buscar apaziguar nossa 
fé de poder conhecer. O mistério está no começo mas va-
mos deixá-lo acontecer.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
Campanha Salarial 2021/2022

O Presidente do Sindicato dos Contatos de Veículos de Comunicação 
e dos Agenciadores de Propaganda Autônomos do Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os 
integrantes da categoria pro�ssional, associados ou não, para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de outubro de 
2021, às 15h em 1ª convocação ou às 15h30 em segunda e última 
convocação, com qualquer número, à Avenida Beira Mar, 216 – Grupo 
801 parte – com a seguinte ordem do dia:
1 – Discussão e aprovação da proposta de Convenção Coletiva de 
Trabalho, para o período de 01/11/2021 a 31/10/2022, a ser enviada 
ao Sindicato Patronal, cláusula por cláusula;
2 – Autorização para a Diretoria do Sindicato celebrar Acordos 
Coletivos e/ou suscitar Dissídio Coletivo perante o TRT da 1ª Região, 
caso não haja concordância por parte do Sindicato Patronal;
3 – Assuntos Gerais. 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021
Nílandi Carneiro de Oliveira 

Presidente

Sindicato dos Contatos de Veículos de Comunicação
    e dos Agenciadores de Propaganda Autômonos
                       do Estado do Rio de Janeiro

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.

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS 

Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que 
o Conselho de Administração do Banco Modal S.A. (“Companhia”), 
em reunião realizada nesta data, aprovou a proposta da administração, 
ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, 
de distribuição e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, nos 
termos do parágrafo 2º, do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, 
com base no lucro apurado no período, no montante total bruto de 
R$ 15.999.605,29 (quinze milhões, novecentos e noventa e nove 
mil, seiscentos e cinco reais e vinte e nove centavos), equivalentes a 
R$ 0,023184 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,069552 por Unit), 
que após deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte 
(“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam o montante líquido 
de R$ 13.599.664,50 (treze milhões, quinhentos e noventa e nove mil, 
seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), equivalentes 
a R$ 0,019706 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,059119 por Unit), 
com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos. O valor dos Juros 
sobre o Capital Próprio por ação poderá sofrer pequena variação em 
decorrência do programa de recompra e a consequente alteração do 
número de ações em circulação. Nesse caso, a Companhia fará um novo 
Aviso aos Acionistas informando o valor final por ação. Farão jus aos 
Juros sobre o Capital Próprio, ora aprovados, os acionistas constantes 
da base acionária da Companhia em 27 de setembro de 2021 (inclusive). 
Dessa forma, a partir de 28 de setembro de 2021 (inclusive), as ações 
da Companhia serão negociadas “Ex-Juros Sobre Capital Próprio”. Os 
Juros sobre o Capital Próprio aprovados serão pagos a partir do dia 07 de 
outubro de 2021, e imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a 
serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício de 2021, sem 
nenhuma remuneração a título de atualização monetária.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

REQUERIMENTO DE LICENÇA
POSTO DE ABASTECIMENTO GALLENA LAGOA LTDA.,
CNPJ 11.398.725/0001-04, torna público que requereu à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação –
SMDEIS, através do processo nº 14/200.137/2020, Licença Ambiental
Municipal de Operação – LMO para comércio varejista de combustíveis
para veículos automotores, localizado na Av. Epitácio Pessoa, 1354,
Ipanema, Rio de Janeiro – RJ.

Reforma administrativa  
abre caminho para terceirização
Estabilidade só para servidores atuais

Mesmo mantendo 
a estabilidade e 
os direitos ad-

quiridos dos servidores atu-
ais, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 32/20, 
estabelece o critério de ava-
liação de desempenho de 
servidores, as regras para 
convênios com empresas 
privadas e gestão de desem-
penho, ou seja, princípios 
que norteiam os programas 
de terceirização no serviço 
público. 

Após quase seis horas de 
reunião, a Comissão Espe-
cial da Reforma Adminis-
trativa aprovou, por 28 vo-
tos contra 18, o substitutivo 

do deputado Arthur Olivei-
ra Maia (DEM-BA) à PEC 
32/20. Ainda é necessário 
votar 21 destaques ao texto, 
mas algumas das mudanças 
podem ser analisadas so-
mente no Plenário.

Arthur Oliveira Maia 
observou que seu relatório 
manteve a estabilidade e os 
direitos adquiridos dos ser-
vidores atuais. “Todas ex-
pectativas de direitos foram 
preservadas. Esta PEC não 
atinge nenhum servidor da 
ativa”, disse.

Oposição

Segundo a Agência Câ-

mara de Notícias, apesar da 
obstrução dos deputados 
da oposição, o relator disse 
que seu parecer aproveitou 
as contribuições de vários 
parlamentares contrários à 
proposta. “Este texto não 
é do Poder Executivo, mas 
uma produção do Legislati-
vo. Apesar das posições co-
locadas aqui de maneira tão 
virulenta, é uma construção 
coletiva.”

Entretanto, a sétima e últi-
ma versão do substitutivo de 
Maia retirou algumas conces-
sões que haviam sido feitos à 
oposição. O relator manteve 
os instrumentos de coopera-
ção com empresas privadas. 

Esta era uma das principais 
críticas da oposição, que en-
tende que os convênios po-
deriam desviar recursos da 
Saúde e da Educação e preju-
dicar a qualidade de serviços 
públicos.

Outro ponto muito cri-
ticado foram as regras para 
contratações temporárias, 
por até dez anos. O relator 
destacou que os contratos 
temporários terão proces-
so seletivo impessoal, ain-
da que simplificado, e os 
contratados terão direitos 
trabalhistas. O processo se-
letivo simplificado só é dis-
pensado em caso de urgên-
cia extrema.

Média do reajuste salarial em agosto fica abaixo da inflação 

No mês de agosto, 
o reajuste salarial 
mediano no país 

ficou 1,4 ponto percentual 
abaixo da inflação, conside-
rando como base o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC). Apenas 
9,5% das negociações resul-
taram em ganhos reais, de 
acordo com o boletim Sa-

lariômetro, divulgado nesta 
quinta-feira pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe).

O reajuste médio nego-
ciado foi de 8,5% em agos-
to, enquanto o INPC, no 
acumulado de 12 meses, 
ficou em 9,9%. O piso sa-
larial mediano – modelo 
que corrige discrepâncias – 

negociado foi de R$ 1.255 
em agosto, enquanto o piso 
médio foi de R$ 1.396.

O Salariômetro analisa os 
resultados de 40 negociações 
salariais coletivas, que são de-
positados no Portal Medidor, 
do Ministério da Economia. 
Segundo a Agência Brasil, 
não houve aumento media-
no real como resultado das 

negociações em nenhum dos 
últimos 12 meses, conforme 
a fundação. Desde setembro 
do ano passado, o índice tem 
oscilado de -1,4% a zero.

Segundo a Fipe, a infla-
ção projetada para as pró-
ximas datas-base ficará per-
to dos 10%, o que deverá 
comprimir o espaço para 
ganhos reais no futuro.

CPI da Pandemia ainda tem muito a apurar

Na reta final dos 
trabalhos a Co-
missão Parla-

mentar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia teve uma 
quinta-feira agitada durante 
o depoimento do empresá-
rio Danilo Trento, diretor 
institucional da Precisa Me-
dicamentos, empresa apon-
tada de contatar o deputado 
Ricardo Barros (PP-PR), 
líder do governo na Câma-
ra, para discutir detalhes 
de uma medida provisória 
que autorizava a compra de 
imunizantes caso a agência 
indiana tivesse aprovado a 
vacina em questão.

Trento foi apontado pelo 
suposto lobista Marconny 
Faria como o verdadeiro 
“dono” da Precisa, aquele 
com quem as conversas so-
bre as intenções da Precisa 
em contratos com o Minis-
tério da Saúde eram trata-
das. De acordo com o se-
nador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), vice-presidente 
da Comissão, foram rece-
bidas informações de que 
“Danilo e Maximiano viaja-
ram juntos à Índia para as 
negociações em torno dos 
testes de Covid e da vacina 
Covaxin”.

O depoente respondeu 

a poucas perguntas, atitude 
que irritou os senadores, 
mas negou ter participado 
da negociação da Covaxin. 
O depoimento também foi 
marcado por bate-boca e 
troca de ofensas entre os 
senadores Jorginho Mello e 
Renan Calheiros, relator da 
CPI.

A CPI também aprovou 
a convocação do empresá-
rio Luciano Hang, além da 
advogada Bruna Morato, 
que representa os médicos 
que produziram um dos-
siê com denúncias sobre a 
Prevent Senior. Tudo indi-
ca que os trabalhos da CPI 

da Pandemia, com término 
marcado para o fim deste 
mês avancem até outubro. 
Isso porque, investigações 
paralelas descobertas na co-
missão e que não foram ex-
ploradas poderão ter outro 
destino. Segundo a CNN, as 
investigações sobre desvios 
nos hospitais federais do 
Rio de Janeiro deverão ser 
desmembradas em órgãos 
como Ministério Público 
Federal (MPF), Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
e Polícia Federal (PF). O 
montante de acordos sem 
licitação somava R$ 28,8 
milhões.
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Presidente da Alerj  
garante acordo para 
reajuste dos servidores

O empenho do presiden-
te da Alerj, deputado 

André Ceciliano (PT), foi 
fundamental para a aprovação 
esta semana da lei que garante 
a recomposição salarial dos 
servidores do estado. Ele é 
um dos autores da proposta, 
ao lado do deputado Luiz 
Paulo (Cidadania). Antes da 
votação em plenário, Ceciliano conseguiu um acordo 
com o governador Cláudio Castro para que os reajustes 
sejam postos em prática, garantindo, já no início de 2022, 
uma reposição de 50% nos salários dos servidores, sem 
reajuste deste 2017. Outros 43 deputados entraram como 
coautores da lei.

Alerj discute ampliação  
de energia solar

A CCJ da Alerj deu parecer favorável ao projeto de lei 
do deputado Jair Bittencourt (PP) para ampliar a utilização 
da energia solar em propriedades no Estado. Hoje, o con-
sumidor só pode adquirir um equipamento por CPF. A lei 
acaba com essa limitação. Assim, será possível a instalação 
do equipamento em mais de um imóvel de um mesmo pro-
prietário. A medida é mais uma ação para ampliar o uso da 
energia solar como alternativa aos altos custos da energia 
elétrica fornecida pelas concessionárias.

Lei estimula ônibus elétricos
O governador Cláudio Castro (PL) sancionou esta se-

mana a lei aprovada na Alerj que incentiva a renovação da 
frota de ônibus movidos a diesel por veículos elétricos. A 
lei autoriza o Executivo a criar programa para promover a 
troca gradativa da frota por ônibus que não emitem gases 
poluentes e ruído excessivo. A lei propõe a redução de 50% 
de coletivos que emitem dióxido de carbono (CO2) em oi-
to anos, e de 100% ao final de 20 anos. A proposta também 
pede isenção de IPVA nos elétricos por 20 anos.

Niterói sai na frente
Antes mesmo da sanção da lei para adotar veículos elé-

tricos no transporte de passageiros, Niterói iniciou o pro-
cesso para substituir 10% de sua frota urbana por ônibus 
elétricos. Desde a última terça, um ônibus elétrico circula 
diariamente na cidade. A licitação para a compra dos pri-
meiros 40 elétricos da cidade está prevista para o primeiro 
semestre do ano que vem.

CPF como documento único
O deputado federal Júlio 

Lopes (PP-RJ) tenta desde 
2002 transformar o CPF em 
documento único no Brasil, 
substituindo todos ou outros, 
como carteira de identidade, 
carteira funcional, carteira de 
motorista, título de eleitor etc. 
No início da semana, ele con-
seguiu do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, a garantia 
que ano que vem o cartão 
do SUS será substituído pelo 
número do CPF, facilitando 
a vida dos segurados. Júlio Lopes argumenta ainda que o 
documento único vai acabar com a emissão em duplicidade 
de documentos nos estados, pondo fim a fraudes.

  André Ceciliano

Alerj

  Júlio Lopes

Gustavo Sales/Câmara Deput.

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.

Prorrogada a CPI dos 
royalties por 30 dias
A Assembleia Legis-

lativa do Estado 
do Rio de Janeiro 

(Alerj) aprovou em discus-
são única, nesta quinta-feira, 
a prorrogação por 30 dias 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) destinada a 
investigar a queda na arreca-
dação do Estado do Rio de 
Janeiro referente às receitas 
compensatórias da explo-
ração de petróleo e gás. O 
pedido foi feito através do 
requerimento 226/21, de 
autoria dos deputados que 
compõem a comissão.

Na justificativa do texto, 
eles afirmam que a pror-
rogação do prazo se deve 

à complexidade da matéria 
e aos vários documentos 
requisitados que ainda es-
tão sendo recebidos pela 
comissão, que servirão de 
base na elaboração de um 
relatório propositivo com o 
objetivo de aumentar a arre-
cadação do Estado.

“Esse prazo de 30 dias é 
única e exclusivamente em 
função do volume do ma-
terial que chegou essa se-
mana, fruto dos ofícios de 
indagação à Agência Nacio-
nal do Petróleo e a Secre-
taria de Fazenda”, comen-
tou o deputado Luiz Paulo 
(Cidadania), que preside a 
CPI. “Essa comissão está 

destampando uma caixa de 
Pandora, hermeticamente 
fechada, com o cálculo dos 
descontos nas participações 
especiais”, completou.

Os royalties são uma 
compensação financeira 
paga mensalmente à União 
pelas concessionárias de 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural, co-
mo forma de compensar 
a utilização e exploração 
destes recursos naturais 
não renováveis e escassos. 
Já a participação especial é 
a compensação financeira 
extraordinária devida pe-
las empresas que exploram 
campos com grande volu-

me de produção e/ou gran-
de rentabilidade.

Após a apuração, a parti-
cipação especial é distribuí-
da trimestralmente aos entes 
beneficiários, na proporção 
de 50% para a União, 40% 
para os estados produtores 
e 10% para os municípios 
produtores.Também fazem 
parte da CPI os deputados 
Chico Machado (PSD), 
como vice-presidente, e 
Márcio Pacheco (PSC), co-
mo relator. Os membros 
efetivos são os deputados 
Noel de Carvalho (PSDB), 
Martha Rocha (PDT), Célia 
Jordão (Patriota) e Waldeck 
Carneiro (PT).

Receita apreende 
mercadorias piratas 
avaliadas em R$ 1 mi

Servidores da Receita 
Federal realizaram 
nesta quinta-feira a 

Operação Game Over, em 
lojas no centro do municí-
pio do Rio de Janeiro, para 
combate à pirataria de apa-
relhos de videogame e aces-
sórios.

Foram apreendidos na 
operação 170 volumes de 
mercadorias, avaliadas em 
cerca de R$ 1 milhão, en-
globando videogames e 
acessórios, roteadores, car-
regadores de celulares, rá-
dios portáteis do tipo HT 
(intercomunicadores), es-
sências de cigarro eletrôni-

co e lanternas com armas 
de choque.

A ação foi resultado do 
trabalho da Divisão de Vigi-
lância e Repressão ao Con-
trabando e Descaminho da 
Receita Federal na 7ª Região 
Fiscal, que compreende os 
estados do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, e contou 
com apoio da Delegacia de 
Repressão aos Crimes Con-
tra a Propriedade Imaterial, 
da Polícia Civil fluminense.

Participaram da Opera-
ção Game Over 19 servido-
res da Receita Federal e oito 
agentes da Polícia Civil do 
Rio de Janeiro.

Indústrias da hipertensão 
devem movimentar  
R$ 22 bi em 2021

Uma projeção feita 
pela Associação 
Brasileira da In-

dústria de Alta Tecnologia 
de Produtos Para Saúde 
(Abimed) para 2021 sobre 
Consumo Aparente, rea-
lizada em conjunto com a 
IN3 Inteligência, mostra 
que o mercado deve mo-
vimentar cerca de R$ 22,3 
bilhões, com destaque nos 
segmentos de Diagnóstico 
por Imagem, Cardiovascu-
lar, Oftalmologia, Audiolo-
gia e Ortopedia. A estima-
tiva de Consumo Aparente 
do setor considera a mo-
vimentação dos valores de 
importação, exportação e 
produção nacional ao longo 
do período de quatro anos, 
sendo 2018 a 2021.

De acordo com o Re-
latório Setorial divulgado 
recentemente às empresas 
associadas à entidade, o 
setor de Diagnóstico por 
Imagem é o que mais de 
destaca, com estimativa de 
realizar este ano 28,7 mi-
lhões de procedimentos, se-
guido pelo setor Cardiovas-
cular, com 20,2 milhões. Na 
Oftalmologia, são previstos 
3 milhões de procedimen-
tos, enquanto em Audiolo-
gia a estimativa chega a 2 
milhões de procedimentos. 
Na Ortopedia, as projeções 
apontam um número de 
281 mil.

Segundo o presidente 
executivo da Abimed, Fer-
nando Silveira Filho, “é de 
grande relevância analisar 
os números desses cinco 
segmentos destacados no 
levantamento pela repre-
sentatividade dento do se-
tor, mas outros serão con-
siderados nas próximas 
edições do estudo”, diz.

Em relação à movimen-

tação financeira, a estimati-
va também será maior para 
o segmento de Diagnóstico 
por Imagem comparado 
aos demais, com estimati-
va de movimentar R$ 2,2 
bilhões em 2021. No item 
Cardiovascular, essa estima-
tiva está em R$ 440 milhões, 
em Audiologia R$ 54,9 mi-
lhões, Oftalmologia R$ 39,9 
milhões e, por fim, a Orto-
pedia com R$ 10,7 milhões.

Ao considerar os impac-
tos da pandemia, o setor de 
equipamentos médicos co-
mo um todo os sentiu, mas 
não foi nem o mais, nem o 
menos afetado. Houve um 
consumo aparente no mer-
cado brasileiro com decrés-
cimo de 2.7% em dólar e 
2.2% em reais.

Com relação a proce-
dimentos ambulatoriais 
e hospitalares em todos 
os anos de estudo (2018 a 
2020), o estado de São Pau-
lo é o que mais os realizou 
dentro dos segmentos estu-
dados. No acumulado, fo-
ram realizados cerca de 55,6 
milhões de procedimentos, 
representando 31% do total 
pelos estados em geral.

Financeiramente, os pro-
cedimentos ambulatoriais e 
hospitalares devem movi-
mentar R$ 2 bilhões e 754 
milhões neste ano, respecti-
vamente.

O relatório setorial de 
2021 foi construído basea-
do nas informações públicas 
coletadas nas pesquisas PIA 
(Pesquisa Industrial Anual) 
e PIM (Pesquisa Industrial 
Mensal), reportadas pelo 
IBGE, dados do MDIC de 
Importações e Exportações, 
reportados pelo Governo 
Federal, DataSUS e SISCO-
RI, disponibilizados pela Re-
ceita Federal.
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (ELEITORAL)
ANO ELEITORAL DE 2021

Eleições diretas para o biênio 2022/2023
EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS

O Presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra
– ADESG, no uso de suas atribuições, comunica aos associados efetivos
adimplentes e aos remidos que, do dia 24 (vinte e quatro) de setembro ao
dia 01 (primeiro) de outubro do corrente ano, na sede da Associação,
Avenida Augusto Severo, 176/4º andar, Glória, Rio de Janeiro, RJ, estarão
sendo aceitas as inscrições para registro, em modelo oficial fornecido pela
Secretaria Executiva, dos candidatos aos cargos eletivos abaixo. - Direto-
ria Executiva: Chapa Eleitoral; - Conselho Fiscal: Chapa Eleitoral; e Conselho
Superior: Individual – serão eleitos 10 (dez) Conselheiros. Por dispositivo
regulamentar, o domicílio eleitoral dos candidatos deve ser o da sede da
Associação (Região Metropolitana do Rio de Janeiro). As eleições para o
biênio serão em sufrágio direto e secreto dos eleitores. A apuração dos
votos acontecerá em Assembléia Geral Eleitoral, no dia 01 (primeiro) de
dezembro próximo, a partir das 14h (quatorze horas), no Auditório da Liga de
Defesa Nacional, Avenida Augusto Severo, 5 / 304, Glória, Rio de Janeiro, RJ.
Pela alternância prevista no Estatuto, em seu artigo 136, parágrafo II, a Presi-
dência da Diretoria Executiva, no biênio considerado (2022/2023) será exercida
por um representante militar ou civil. Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021.

Prof. Dr. Antonio Carlos Alonso Del Negro
Presidente

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.

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.

DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.
CNPJ nº 05.886.614/0036-66

EDITAL
DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S.A., com sede à Av. Henry 
Ford, 643, Presidente Altino, cidade de Osasco/SP, CEP: 06.210-905, NIRE 
35.30033366-7, e unidade armazenadora cadastrada na JUCERJA, localizada 
à Estrada de Miguel Pereira, nº 125, Galpão 2 - Armazém Geral, Carretão 
- Condomínio Empresarial Golgi Seropédica, Bairro São Miguel, cidade de 
Seropédica/RJ, CEP: 23.893-890, NIRE 33.9.0133205-1, apostila em sua 
carta de matrícula a nomeação do Sr. Marcio Fonseca Chaer Borges, CPF: 
276.502.118-00, que assinou em 14/09/2021, o Termo de Responsabili dade 
de Fiel Depositário do processo 00-2021/147529-7, arquivado como 
“Documento de Armazéns Gerais” sob o nº 00004370976 em 17/08/2021, 
nos termos do art. 1º, parágrafo 2º do Decreto Federal nº 1.102, de 21/11/1903. 
Sergio Tavares Romay - Presidente JUCERJA - Id. Funcional 5012208-8.

SINTUR - SINDICATO DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS
DE TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Rua Sete de Setembro, 98 – Cob 01 e 02
Edital de Convocação- O SINTUR - Sindicato dos Trabalhadores e
Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro,  de
acordo com art. 16 Capítulo I, Título III do Estatuto, convoca os
trabalhadores das empresas Cia Caminho Aéreo Pão de Açúcar e Pão
de Açucar Empreendimentos Turísticos, para  Assembleia Geral
Extraordinária no dia 30/09/2021, às 11:30 horas em primeira
convocação, com a presença de 2% dos sócios, e em segunda com
qualquer número às 12:00 horas,  na forma virtual em função da
pandemia, para  deliberarem a  seguinte ordem do dia: 1)  DEBATER,
AVALIAR E  DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA  DE ACORDO COLETIVO
APRESENTADA PELAS EMPRESAS. 2- DISCURÇÃO DE TERMO ADITIVO
EMERGENCIAL SOBRE PANDEMIA AO ACORDO COLETIVO, 3-
ASSUNTOS GERAIS,  Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2021.

Fabricio Santos Guimarães- Presidente - SINTUR.

Três perguntas: o novo aumento  
da Selic e os investimentos
Por Jorge Priori

Por unanimidade, o 
Copom aumentou 
a Selic em 1 ponto 

percentual, passando a taxa 
básica de juros para 6,25% 
ao ano. O Comitê tam-
bém informou que “an-
tevê outro ajuste da mesma 
magnitude” para a próxima 
reunião, que será realizada 
nos dias 26 e 27 de outu-
bro. Conversamos sobre 
o impacto do aumento da 
Selic nos investimentos 
com Mauro Rached, head 
de investimentos do Banco 
Daycoval.

Segundo Mauro, “o Day-
coval espera que a Selic seja 
elevada ao pico de 9% até o 
final do primeiro trimestre 
de 2022. O cenário de risco 
para essa previsão depende 
dos preços de commodities 
e do comportamento do 
câmbio no ano que vem, es-
pecialmente por conta das 
eleições no Brasil e do fim 
dos estímulos monetários 
nos EUA.”

Neste momento, o que 
é mais indicado? Títulos 
prefixados ou pós-fixa-
dos? Quais títulos estão 
mais interessantes? Caso 
um investidor opte por in-
vestir em títulos de renda 
fixa, ele deveria montar 
uma estratégia conside-
rando qual prazo?

Quando se fala em in-
vestimentos, a palavra de 
ordem é sempre diversifica-
ção. Uma característica do 
Banco Daycoval é sempre 
indicar produtos e aloca-
ções que sejam totalmente 
aderentes ao perfil de risco 
de nossos clientes. Em nos-
so último relatório de Es-
tratégia e Alocação para os 
nossos clientes, publicado 
no começo de setembro, 
recomendamos para nossos 
clientes de perfil conserva-
dor uma maior exposição a 
títulos e fundos indexados 
ao CDI e estávamos atentos 
à curva de juros prefixados 
e de juros reais para voltar 
a recomendar aplicações 
oportunamente.

Após a reunião do Co-
pom de quarta-feira, e com 
o avanço das negociações 
para uma arrumação do 
trinômio Precatórios, Re-
forma do IR e Auxilio 
Brasil, estamos mais con-
strutivos com as aplicações 
prefixadas e indexadas ao 
IPCA, especialmente as de 
crédito privado e isenção de 
IR para pessoas físicas, co-
mo LCI/LCA, CRA/CRI e 
Fundos de Debêntures In-
centivadas.

Para todos os perfis, tra-
balhamos com um prazo 
entre dois e três anos, pois 
acreditamos que o cenário 
macroeconômico e político 
atual ainda pode reservar 

períodos de volatilidade.

Considerando os fun-
dos de renda fixa e renda 
variável, quais fundos se-
riam uma boa opção de 
investimento e quais de-
veriam ser evitados nesse 
momento?

O atual cenário político 
e econômico ainda inspira 
cuidados e uma certa dose 
de cautela. Definições so-
bre a política fiscal devem 
ser tomadas no curto prazo 
e servirão para clarear a rota 
da economia do Brasil no 
médio prazo. Por enquanto, 
preferimos fundos de renda 
fixa com duração média 
mais curta e com prazo de 
resgate até 30 dias. Fundos 
de ações e multimercados 
atrelados a ativos interna-
cionais, com baixa correla-
ção com os mercados lo-
cais, são boas opções nesse 
momento.

Já para classe de ações, o 
momento é mais oportuno 
para fundos de estratégias 
Equity Hedge e Long & 
Short, uma vez que não há 
uma clara tendência de val-
orização expressiva do mer-
cado acionário no médio 
prazo (ainda que tenhamos 
expectativa de uma recupe-
ração técnica das ações nas 
próximas semanas).

Conversamos sobre tí-
tulos e fundos de renda 

fixa e variável. Além des-
sas aplicações, quais se-
riam outras opções de 
investimento, inclusive 
com exposição externa, 
que seriam interessantes 
nesse momento?

Felizmente, o mercado de 
capitais e serviços financeiros 
vem ampliando progressi-
vamente a variedade de al-
ternativas de investimento. Já 
temos uma indústria relativa-
mente desenvolvida de hedge 
funds, ou seja, os fundos 
multimercados, cujo guarda-
chuva é muito abrangente e 
abriga inúmeras estratégias, 
técnicas de gestão, naturezas 
de ativos, mercados e geogra-
fias.

Dentre essa miríade de 
alternativas, destacamos 
duas teses de investimento 
nesse momento (mas que 
valem para qualquer mo-
mento também): fundos 
de investimento em ativos 
no exterior e fundos quan-
titativos. Essas teses per-
mitem a busca de rentabi-
lidades muito interessantes 
e, ao mesmo tempo, uma 
correlação muito baixa, ou 
até negativa, com os ativos 
brasileiros. Isso permite 
ampliar a diversificação e 
otimizar os retornos da car-
teira de investimentos no 
longo prazo. A plataforma 
do Banco Daycoval oferece 
bons fundos dessas duas es-
tratégias.

Fitch: ‘AAA (bra)’ à Proposta de  
Emissão de Debêntures da Localiza
Recursos serão utilizados para recomposição do caixa da empresa

A Fitch Ratings atri-
buiu o Rating Na-
cional de Longo 

Prazo ‘AAA (bra)’ à propos-
ta de 18ª emissão de debên-
tures da Localiza Rent a Car 
S.A. (rede brasileira de lojas 
especializadas em aluguel 
de carros), no montante de 
R$1,5 bilhão e vencimento 
final em 2026.

As debêntures serão da 
espécie quirografária, com 
garantia fidejussória adicio-
nal da subsidiária integral, 
Localiza Fleet S.A. (Localiza 
Fleet). Os ratings refletem a 
liderança do grupo no setor 
brasileiro de locação de ve-
ículos e frotas, sua grande 
escala e desempenho ope-
racional resiliente ao longo 
dos ciclos econômicos, ci-
tou o relatório da Fitch di-
vulgado nesta quinta-feira. 

A Localiza atua nas princi-
pais cidades e aeroportos do 
Brasil e também em diversos 
países da América Latina, co-
mo Argentina, Paraguai, Co-
lômbia e Equador.

Os recursos serão utiliza-
dos para recomposição do 
caixa da empresa. A Fitch 
já classifica a Localiza com 
IDRs (Issuer Default Ratin-
gs - Ratings de Inadimplên-
cia do Emissor) de Longo 
Prazo em Moedas Local 
‘BB+’ e Estrangeira ‘BB’ e 
a Localiza e a Localiza Fleet 
com o Rating Nacional de 
Longo Prazo ‘AAA (bra)’. 

A Perspectiva do IDR em 
Moeda Local e dos Ratings 
Nacionais é Estável e para o 
IDR em Moeda Estrangei-
ra, Negativa.

A análise incorpora a 
manutenção de modera-
da alavancagem financeira 
consolidada, apesar da ex-
pectativa de fluxo de caixa 
livre (FCF) negativo, devi-
do às perspectivas de cres-
cimento da companhia.” O 
grupo possui comprovado 
acesso a financiamento e 
forte liquidez. As classifi-
cações da Localiza e da Lo-
caliza Fleet são equalizadas 
devido aos forte vínculos 
entre ambas, em especial os 
vínculos legais. O IDR em 
Moeda Estrangeira é limita-
do pelo Teto-país do Brasil, 
e sua Perspectiva Negativa 
reflete a do soberano brasi-
leiro”, citou o relatório.

A Localiza lidera o setor 
de locação de veículos e 
frotas no mercado brasilei-
ro, sustentada por sua larga 
escala, comprovada experi-
ência operacional, presença 
nacional e forte operação de 
venda de veículos usados. 
Em junho de 2021, sua fro-
ta total, de 274.342 veícu-
los, dos quais 208.520 des-
tinados ao rent-a-car (RaC) 
e 65.822 a gestão de frotas 
(GTF), garantiu participa-
ções de mercado significa-
tivas nestes segmentos. A 
Localiza é líder em RaC e a 

segunda maior em GTF em 
termos de tamanho da frota. 
Como resultado, tem forte 
poder de barganha com os 
fabricantes de automóveis e 
é capaz de capturar melhor 
as economias de escala. Ao 
final de 2021 e 2022, a fro-
ta própria da Localiza deve 
totalizar aproximadamente 
284 mil e 320 mil veículos, 
respectivamente.

No cenário de rating da 
Fitch, o Ebitda da Loca-
liza alcança R$3,1 bilhões 
(margem de 28%/+36% 
no comparativo anual) 
em 2021 e R$3,6 bilhões 
(margem de 24%/+15% 
no comparativo anual) em 
2022, como resultado de 
uma forte demanda, tarifas 
de locação mais altas e mar-
gens crescentes de vendas 
de veículos usados. O dese-
quilíbrio temporário entre 
oferta e demanda por veícu-
los novos e serviços de lo-
cação deve perder força ao 
longo de 2022, mas alguns 
ganhos devem permanecer 
e manter margens mais altas 
do que as históricas.

A agência de classifica-
ção de risco, prevê um cres-
cimento mais lento do que 
o esperado em 2021 e 2022, 
devido à escassez global 
de veículos novos, ajuda-
rá a manter a alavancagem 
financeira em patamares 
moderados. A alavancagem 
líquida consolidada, medi-

da por dívida líquida total/
Ebitda, deve ser de 2,3 ve-
zes em 2021 e 2,7 vezes em 
2022, ante a média de 3,1 
vezes nos últimos quatro 
anos e 2,4 vezes no perío-
do de 12 meses encerrado 
em junho de 2021. À me-
dida que um crescimento 
mais forte for retomado, 
em meados de 2022, a ala-
vancagem deve aumentar 
ligeiramente, para 3,4 vezes, 
embora permanecendo em 
linha com os ratings atuais.

O fluxo de caixa das ope-
rações (CFFO) da Localiza, 
que considera os investimen-
tos em renovação da frota, 
deve ficar em R$ 52 milhões 
em 2021 e R$231 milhões 
em 2022. Estes montantes 
são insuficientes para atender 
os investimentos voltados a 
crescimento, de R$700 mi-
lhões e R$2,4 bilhões, respec-
tivamente, e o pagamento de 
dividendos anuais, de cerca 
de R$400 milhões.

Os FCFs negativos pre-
vistos, de R$1,0 bilhão em 
2021 e R$2,6 bilhões em 
2022, são administráveis, 
devido à forte flexibilidade 
financeira da empresa. No 
período de 12 meses encer-
rado em junho de 2021, co-
mo a frota total da Localiza 
foi ligeiramente reduzida, o 
CFFO, os investimentos e o 
FCF foram de R$1,1 bilhão, 
R$128 milhões e R$ 973 
milhões, respectivamente.

Proposta atualiza 
regulamentação sobre as 
cooperativas de crédito

Texto em análise na 
Câmara dos De-
putados promove 

uma série de modificações 
na Lei do Sistema Nacio-
nal de Crédito Cooperativo 
(SNCC), abordando o Pro-
jeto de Lei Complementar 
(PLP) 27/20 atualiza a re-
gulamentação sobre o refe-
rido sistema.

Para o autor do projeto, 
lei possui atualmente mui-
tas lacunas e imprecisões 
jurídicas. O projeto será 
analisado pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. Depois segui-
rá para o Plenário.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, a prin-
cipal mudança inclui no 
SNCC, também sob fisca-
lização do Banco Central 
(BC), as confederações de 
serviços constituídas por 
cooperativas centrais de 
crédito. Aquelas já existen-
tes deverão solicitar auto-
rização de funcionamento 
ao BC no prazo de 180 dias 
contados a partir da entrada 
em vigor da futura lei.

“A Lei Complementar 
130/09 possui atualmente 

muitas lacunas e impreci-
sões jurídicas que dificul-
tam a interpretação e a 
aplicação prática aos opera-
dores do direito, fazendo-os 
recorrerem constantemente 
à Lei do Cooperativismo”, 
disse o autor da proposta, 
deputado Arnado Jardim 
(Cidadania-SP).

Segundo o parlamen-
tar, as normas que regem 
o SNCC existem há mais 
de dez anos, e no período 
o Sistema Financeiro Na-
cional passou por várias 
mudanças. “Com o novo 
texto legal, as cooperativas 
de crédito poderão dispo-
nibilizar às pessoas físicas 
e jurídicas novos produtos, 
com mais agilidade e mo-
dernidade.”

Além disso, afirmou Ar-
naldo Jardim, o aprimo-
ramento da organização 
sistêmica e da governança, 
assim como melhor efici-
ência, serão consequências 
da futura lei. “Isso certa-
mente racionalizará custos, 
em linha com as melhores 
práticas no Brasil e em pa-
íses que são referência para 
cooperativas de crédito”, 
concluiu.
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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.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 15 DE SETEM-
BRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. 
Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas 
do dia 15 de setembro de 2021. 2. Convocação e Presença: Presentes os 
diretores Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro 
de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim 
Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, representando a totalidade dos 
membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ser-
gio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins 
Celestino. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos e 
juros sobre capital próprio, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberações: Após exame e discussão da matéria, 
os membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 26, Parágrafo 
Único, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, 
deliberaram o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante total de 
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), à razão de R$ 0,571371620 por ação, 
com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação vigente, 
exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou imunes, e 
o pagamento de dividendos no montante total de R$ 43.000.000,00 (quarenta 
e três milhões de reais), à razão de R$ 3,509854242 por ação, aos acionistas 
detentores de ações de emissão da Companhia em 20 de setembro de 2021, 
os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações 
negociadas a partir de 21 de setembro de 2021 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão serão considerados “ex-direito” aos juros sobre o capital próprio e aos 
dividendos. O pagamento será realizado a partir de 01 de outubro de 2021, 
observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente 
divulgado na imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-
nada por todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2021. 
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino 
- Secretária. Arquivado na JUCERJA em 21/09/2021 sob o nº 00004462950.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Companhia de Capital Aberto
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 10 DE SETEMBRO DE 2021, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

1. Data, Hora e Local: No dia 10 de setembro de 2021, às 11:00h, reuniram-
-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile Tech 
S.A. (“Companhia”), por vídeo conferência, sendo a reunião considerada 
na sede da Companhia, na Praia de Botafogo nº 518, 9º andar, Botafogo, 
CEP 22.250-040, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação 
e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, considerando 
a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, via vídeo conferência, a saber: Fiamma Zarife, Carlos Augusto 
Leone Piani, Francisco Tosta Valim Filho,  Lars Rabæk Boilesen e Pedro 
Santos Ripper. Participaram ainda, como convidado, o Sr. Atademes Branco 
Pereira, Diretor Jurídico da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Lars Rabæk 
Boilesen. Secretário: Atademes Branco Pereira. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) renúncia do diretor financeiro e de relações com investidores da 
Companhia, o Sr. Rodin Spielmann de Sá; (ii) eleição de novo diretor finan-
ceiro e de relações com investidores da Companhia; (iii) eleição de novo 
membro no Comitê de Auditoria e Risco da Companhia. 5. Deliberações: 
Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e dis-
cussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho 
de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quan-
to segue: 5.1. Tomar ciência da renúncia, efetiva a partir, exclusive, de 30 
de setembro de 2021, do Sr. Rodin Spielmann de Sá ao cargo de diretor fi-
nanceiro e de relações com investidores da Companhia, a quem o Conselho 
de Administração outorga a mais plena, rasa e ampla quitação com relação 
aos seus atos de gestão e agradece os relevantes serviços prestados à 
Companhia. 5.2. Eleger, a partir de 01 de outubro de 2021, inclusive, para 
ocupar o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores da Com-
panhia o Sr. André Pinheiro Veloso, casado, economista, inscrito no CPF/
MF sob o número 63510960149, portado do R.G. número 1495656, com 
prazo de gestão até a reunião do Conselho de Administração subsequente 
à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as contas do 
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021. 5.3. O Sr. André 
Pinheiro Veloso tomará posse em 01 de outubro de 2021, declarando nos 
respectivos termos de posse, consoante o disposto no artigo 147 da Lei das 
S.A. e as regras constantes da Instrução CVM nº 367/2002 e do Estatuto 
Social, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não está 
impedido de assumir o cargo para o qual foi eleito, nos termos do artigo 
37, inciso II, da Lei nº 8.934/1994, bem como não foi condenado 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; (ii) não está 
condenado a penas de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela 
Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para cargo de 
administração de companhia aberta; (iii) atende ao requisito de reputação 
ilibada estabelecido pelo artigo 147, §3º, da Lei das S.A.; e (iv) não ocupa 
cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia 
e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia. O 
Diretor ora eleito assumirá, ainda, o compromisso de sujeitar-se à cláusula 
compromissória prevista no Estatuto Social da Companhia. O Diretor ora 
eleito declarará, também, em documento próprio, estar integralmente ciente 
dos termos e condições da “Política de Divulgação de Informações e Nego-
ciação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia”, nos termos da 
Instrução CVM nº 358/2002. 5.4. Consignar que em virtude da modificação 
da composição da Diretoria da Companhia acima, a Diretoria da Companhia 
passará a ser composta, a partir de 01 de outubro de 2021, pelo Sr. André 
Pinheiro Veloso, já acima qualificado, e pelo Sr. Pedro Santos Ripper, bra-
sileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 08497980-
6, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 012.277.917-71, com 
endereço comercial na sede da Companhia, o qual ocupa o cargo de Diretor 
Presidente, todos com mandato até a reunião do Conselho de Administra-
ção subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que exami-
nar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021; 
5.5. Eleger para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, 
o Sr Rodin Spielmann de Sá, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade nº 389815, expedida pelo Serviço de Identificação da 
Marinha do Rio de Janeiro, e inscrito no CPF sob o nº 021.529.607-93, com 
endereço comercial no local da sede da Companhia,  consignando que seu 
mandato será iniciado em 01 de outubro de 2021 e se encerrará na reunião 
do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária 
da Companhia que examinar as contas do exercício de 31 de dezembro de 
2021. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário 
dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos 
os membros do Conselho de Administração. 7. Assinaturas: Mesa: Lars 
Boilesen (presidente); Atademes Branco Pereira (secretário). Conselheiros 
presentes: Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos Ri-
pper, Lars Boilesen e Francisco Tosta Valim Filho. Confere com o original la-
vrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021. Atademes 
Branco Pereira - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
- Certifico o arquivamento em 22/09/2021 sob o nº 00004469205. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.
CNPJ nº 05.886.614/0036-66

EDITAL
DIRECT EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA S.A, com sede à Av. Henry 
Ford, 643, Presidente Altino,cidade de Osasco/SP, CEP: 06.210-905, NIRE 
35.30033366-7, e unidade armazenadora cadastrada na JUCERJA, 
localizada à Estrada de Miguel Pereira, nº 125, Galpão 2- Armazém Geral, 
Carretão -Condomínio Empresarial Golgi Seropédica, Bairro São Miguel, 
cidade de Seropédica/RJ, CEP: 23.893-890, NIRE 33.9.0133205-1, pelo 
processo nº 00-2021/147516-5, de 04/06/2021, deferido por DecisãoSingular 
de 17/08/2021, arquivado como “Documento de Armazéns Gerais” sob o 
nº 00004375599, de17/08/2021, cancelou a nomeação como Fiel Depositário 
do Sr. Eneas José Bueno Zamboni, CPF:073.362.018-30. Em substituição 
ao Sr. Eneas José Bueno Zamboni, foi nomeado como fiel depositário o 
Sr. Marcio Fonseca Chaer Borges, inscrito no CPF sob o nº 276.502.118-00, 
através do processo 00-2021/147529-7, de 04/06/2021, deferido por decisão 
por Decisão Singular de 17/08/2021, arquivadocomo “Documento de 
Armazéns Gerais” sob o nº 00004370976, de 17/08/2021. Sergio Tavares 
Romay - Presidente JUCERJA - Id. Funcional 5012208-8.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2021. A Administração da 
MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 
101-A, parte, Leblon, CEP 22.430-060, com seus atos constitutivos registrados 
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 333.0010861-1, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92 e registrada na Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o có-
digo nº 00889-3 (“Companhia”), vem, nos termos do art. 124 da Lei n.º 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), convocar os 
acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordinária 
(“Assembleia”), a se realizar em 15 de outubro de 2021, às 09:00 horas, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) redução do capital social da 
Companhia, no montante de R$ 100.000.000 (cem milhões de reais), sem o 
cancelamento de ações, com a restituição de valor aos acionistas, na propor-
ção de sua participação no capital social, no montante de R$ 8,162451726 
por ação da Companhia, mediante, a critério do acionista: (a) a transferência e 
entrega de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão de Klabin S.A. 
atualmente de titularidade da Companhia, conforme proposta da administração; 
ou (b) pagamento em dinheiro (“Redução de Capital”); (ii) reforma do artigo 5º, 
caput, do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo capital social da 
Companhia, em caso de aprovação da Redução de Capital; e (iii) autorização 
para os administradores praticarem todos os atos necessários para efetivar as 
deliberações acima. A Companhia nota que, como a ordem do dia contempla 
a alteração de dispositivo do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia so-
mente será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas 
titulares de ações representativas de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital 
social. Se não for possível instalar a Assembleia em primeira convocação, no-
vos anúncios de convocação serão oportunamente publicados pela Companhia, 
sendo que, em segunda convocação, a Assembleia poderá ser instalada com 
a presença de acionistas titulares de qualquer número de ações com direito 
a voto. Para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus representantes 
legais, deverão apresentar, além de documento de identidade com foto e dos 
atos societários que comprovem a representação legal, conforme o caso: 
(a) comprovante expedido pela instituição escrituradora ou agente custodiante  
com até 4 (quatro) dias úteis de antecedência da data da Assembleia; (b) ins-
trumento de outorga de poderes de representação; e (c) para os acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas, extrato da respectiva 
participação, emitido pelo órgão competente. Serão aceitos os seguintes docu-
mentos de identidade, desde que com foto: Carteira de Identidade de Registro 
Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Registro Nacional de 
Estrangeiro (RNE), passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente 
reconhecida. O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar 
os seguintes documentos, devidamente registrados: (a) contrato ou estatuto 
social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à 
Assembleia, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente a acio-
nista. O representante de fundo de investimento, administradora ou gestora, 
observado o disposto no regulamento do fundo, além dos documentos acima 
relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples 
do regulamento, devidamente registrado. Os documentos expedidos no exterior 
devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, 
ser apostilados ou, caso o país onde o documento tenha sido expedido não 
seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados 
em consulado brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado em 
junta comercial e devidamente registrados. Para a participação por meio de 
procurador, a outorga dos poderes de representação deverá ter sido realizada 
há menos de 1 (um) ano, nos termos da Lei das S.A. e do Código Civil, sendo 
que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser 
representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador 
da Companhia, advogado ou instituição financeira; e (b) as pessoas jurídicas 
acionistas da Companhia poderão ser representadas em conformidade com 
seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil. Excep-
cionalmente, por força da pandemia de COVID-19, a Companhia aceitará a 
apresentação e envio de cópia simples dos documentos acima mencionados 
e necessários para habilitação e participação na Assembleia. Para melhor or-
ganização da Assembleia, a Companhia solicita o depósito prévio de cópia dos 
documentos necessários para participação na Assembleia com, no mínimo, 3 
(três) dias úteis de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações 
com Investidores (ri@monteiroaranha.com.br). Os documentos e informações 
relativos às matérias da Assembleia, incluindo a proposta da administração, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas 
eletrônicas da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), da CVM (www.cvm.
gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Rio de Janeiro, 
24 de setembro de 2021. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente do 
Conselho de Administração Monteiro Aranha S.A.

XP: Preços de ativos podem sofrer  
na atual turbulência de mercado
Demanda restrita por imóveis e acesso a crédito imobiliário

Um dia depois do 
aumento de 1 
ponto percentu-

al da taxa básica de juros, 
a Selic (agora em 6,25% ao 
ano), pelo Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom), a 
XP Investimentos apresen-
tou nesta quinta-feira um 
relatório sobre o impacto 
disso nos Fundos Imobiliá-
rios ((FIIs) e em outros in-
vestimentos. Os economis-
tas da corretora estimam 
que a Selic deve aumentar 
até atingir o patamar de 
8,0% a.a. no final deste ano. 

“Esse cenário de incerte-
zas não só aumenta o custo 
de capital como o ‘prêmio 
de risco’ dos ativos em geral, 
incluindo os fundos imobi-
liários. A definição do prê-

mio de risco seria a relação 
entre o rendimento de um 
determinado investimento 
e seu risco. Em outras pa-
lavras, a remuneração ‘exigi-
da1 por parte dos investido-
res também aumentou com 
a elevação dos Juros, e os 
preços dos ativos tendem 
a sofrer nesse ambiente de 
turbulência de mercado”, 
destaca o relatório.

“Na nossa visão, a alta da 
Selic nesses patamares não 
altera a visão construtiva 
dos fundos imobiliários”, 
destacou o relatório de au-
toria de Maria Fernanda 
Violatti, analista de fundos 
imobiliários e fundos lis-
tados; e Ronaldo Candiev, 
Head de FIIs & FIPs.

O relatório destaca que as 

incertezas sobre a economia 
brasileira cresceram com o 
aumento do risco fiscal e po-
lítico, além da crise hídrica. A 
pressão sobre a inflação cor-
rente está se mostrando mais 
persistente e disseminada. 

Para a XP, a demanda por 
imóveis e acesso a crédito 
imobiliário também invaria-
velmente fica mais restrita, 
o que faz com que os pre-
ços dos ativos no mercado 
imobiliário em geral fiquem 
mais deprimidos.

Atratividade

Apesar do cenário macro 
desafiador, os fundos imo-
biliários continuam uma 
excelente alternativa para 
investidores que se interes-

sam pelo mercado imobili-
ário e que buscam renda e 
valorização do seu patrimô-
nio, destacou o relatório.

Mesmo com a alta da Se-
lic, os títulos públicos de 
longo prazo (Tesouro Dire-
to), que são frequentemente 
usados como referência pa-
ra comparar a atratividade 
de um FII, já precificam a 
escalada nos juros. Com is-
so, ao compararmos o divi-
dend yield médio do IFIX, 
que está hoje em aproxi-
madamente 9,0%, com ju-
ros reais de longo prazo 
(NTNB com vencimentos 
longos, nesse caso NTNB 
2035), o prêmio de risco 
ainda permanece em pata-
mares saudáveis, em aproxi-
madamente 4,3 p.p.

China: Ampliar apoio 
à energia verde agrada 
banco de investimento

O Banco Asiático 
de Investimento 
em Infraestrutura 

(BAII) declarou que dá as 
boas-vindas ao anúncio da 
China de aumentar o apoio 
à energia verde e de baixo 
carbono em outros países 
em desenvolvimento e pa-
rar de construir novos pro-
jetos movidos a carvão no 
exterior.

“Este é um passo ousado 
e significativo para a China 
e para o resto do mundo. É 
também um sinal claro do 
compromisso concreto do 
país com os esforços glo-
bais para abordar uma das 
questões mais urgentes de 
nosso tempo”, afirmou Jin 
Liqun, presidente do BAII.

Jin disse que a comu-
nidade internacional deve 
continuar a trabalhar em 
conjunto para chegar a um 
acordo sobre um caminho 
claro para cumprir as metas 
do Acordo de Paris com um 
senso de urgência.

“O BAII está compro-
metido em trabalhar com 
a China e todos os nossos 
membros em seus esfor-
ços para implementar seus 
compromissos de Paris pa-
ra colocar nosso mundo no 
caminho de um futuro sus-

tentável”, ressaltou.

Financiamento ‘verde’

O banco declarou que 
estabeleceu a meta de in-
vestir metade de seu finan-
ciamento anual direto em 
projetos ligados à mitigação 
da mudança climática até 
2025. Em 2020, 41% do fi-
nanciamento total do banco 
foi para o financiamento 
climático.

Megaprojeto

Segundo a agência Xi-
nhua, em agosto, a China 
anunciou um megaprojeto 
de geração de hidrogênio a 
partir de energia solar e eó-
lica na região da Mongólia 
interior, no norte do país. O 
projeto contempla uma usi-
na de hidrogênio verde com 
capacidade para produzir 
quase 67 mil toneladas do 
combustível por ano. Para 
tanto, a usina contará com 
geradores eólicos e sola-
res com capacidade de 370 
megawatts e 1,85 gigawatts, 
respectivamente. A cons-
trução começará em outu-
bro e a expectativa é de que 
a usina esteja operacional 
em meados de 2023.

Webinar debate riscos e impactos orçamentários 
Desde meados da déca-

da passada vem ocorrendo 
retrocessos no âmbito fiscal 
com o que ficou conheci-
do na literatura de finanças 
públicas como “captura do 
orçamento”. Nesse con-
texto, o Instituto Brasileiro 
de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV 
IBRE) realiza o webinar 

“As emendas parlamentares 
e a captura do Orçamen-
to”, para debater os riscos e 
impactos disso para o orça-
mento. 

O evento será realizado 
dia 28 de setembro,10h, no 
canal da FGV no Youtube. 
São práticas que vão desde 
privilégios de algumas cor-
porações, até algumas re-

núncias tributárias de escas-
sa fundamentação técnica, 
com a apropriação crescen-
te de “pedaços” do Orça-
mento por mecanismos 
pouco transparentes ou 
pouco defensáveis. Segun-
do a FGV, essas emendas já 
representam 51% de todos 
os investimentos federais.

Os debatedores serão 

Fábio Giambiagi, pesqui-
sador-associado do FGV 
IBRE; Paulo Hartung, pre-
sidente do Instituto Bra-
sileiro de Arvores (Ibá) e 
ex-governador do Espírito 
Santo e Marcos Mendes, 
pesquisador-associado do 
Insper.

Os interessados podem 
se inscrever pelo link
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