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Cloroquina. As vendas de ivermectina e hidroxicloroquina vêm crescendo, com a nova alta dos 
casos de covid-19. A procura pelos remédios do chamado kit covid, que não têm eficácia compro-
vada contra o coronavírus, voltou a subir em maio, como ocorreu em outros momentos de alta.NACIONAL

PT não tem moral para falar de nada neste país. 
nem da Petrobras

Deputado Marco Feliciano (PL-SP) sobre petistas ba-
bando por controlar a empresa

D ados oficiais do governo mostram 
que de 2020 a 2021 os salários 
dos diretores da Petrobras sal-
taram de US$2,8 milhões para 

US$6,1 milhões (R$31 milhões), segundo 
a Secretara de Controle das Estatais, do 
Ministério da Economia. Isso dá razão às 
alegações do presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, sobre a insensibilidade de sua 
diretoria. Tudo lastreado nos sucessivos 
aumentos dos combustíveis em meio à cri-
se da pandemia e da guerra na Ucrânia, in-
flando os obesos contracheques. 

Não faz diferença
O preço na bomba não importa para quem 

recebe R$3 milhões a cada mês. Já o caminho-
neiro paga R$4 mil para encher o tanque.

Vai aumentar
No primeiro trimestre, a Petrobras lucrou 

meio bilhão de reais por dia. Lira lembrou que 
a margem da Petrobras é de 31% e a da Shell 
é 6%.

Elite se esbalda
Lira indagou quanto a Petrobras gasta com 

suas viagens. Em 90 dias, foram R$6,8 mi-
lhões em diárias e passagens, 122 em classe 
executiva.

Farra é ampla
As 46 estatais controladas pelo governo fe-

deral, incluindo a Petrobras, distribuem R$10 
bilhões/ano em benefícios e regalias como 14º 
salário.

Voto de confiança
Tanto Lira quanto Bolsonaro têm ouvido 

ponderações por um voto de confiança ao 
futuro presidente da Petrobras, Caio Paes de 
Andrade.

Fogueira da oposição
No fim da tarde desta segunda-feira (20), 

apenas políticos de oposição aplaudiam a 
ideia de CPI da Petrobras. É a gasolina de que 
precisam.

Ideia de jerico
A máxima “todo mundo sabe como come-

ça uma CPI, mas ninguém sabe como termi-

Petrobras: lucros dão até R$31 milhões a diretores

O PODER SEM PUDOR
Figura muito popular em Teixeira, mu-

nicípio paraibano, Zé da Onça certa vez 
abordou João Agripino, que visitava a cida-
de: “Preciso da sua proteção, governador.” 

Agripino impôs condição: “Ande direito e 
pode contar comigo”. Zé da Onça dispen-
sou: “Precisa mais, não. Andando direito, 
não preciso da ajuda e ninguém.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Ajuda dispensada

Renúncia de Coelho, o breve, 
enfraquece CPI
Após a renúncia de José Mauro 
Coelho da presidência da Petro-
bras, perdeu força a proposta de 
criação de CPI para “investigar” 
a política de preços ou privilé-
gios na empresa. A proposta do 
chefe do governo e a exigência 
de renúncia, pelo presidente da 
Câmara, deputado Arthur Lira 
(PP-AL), levaram Coelho a jogar 
a toalha. Eventual CPI ameaça o 
próprio governo, em ano eleito-
ral, e atrapalha a futura gestão. 
Mas a proposta continua sobre 
a mesa, encampada por deputa-
dos governistas.

na”, de Ulysses Guimarães, também é válida 
nesse caso.

Exploração em 1º lugar
Não deixa de ser irônico o conselho de ad-

ministração da Petrobras, empresa acusada 
de explorar os brasileiros, designar o diretor 
de Exploração, Fernando Borges, como presi-
dente interino.

Farsa desmascarada
A fila de 2,8 milhões de pessoas à es-

pera do Auxílio Brasil desmascara a “pes-
quisa” indicando que 33 milhões de bra-
sileiros estariam passando fome. Se isso 
fosse verdade, a fila no Auxílio Brasil se-
ria bem maior. 

Ativismo primário
Aqueles que passaram vergonha ten-

tando politizar a morte de Dom Phillips 
e Bruno Pereira, passaram a reclamar das 
motociatas, talvez para não terem de di-
vulgar o passeio desastroso de Lula no 
Nordeste.

Com o pé esquerdo
O ex-terrorista e novo presidente da Co-

lômbia, Gustavo Petro, anunciou em seu pri-
meiro discurso como presidente eleito que 
quer “libertar todos os jovens presos”. Far-
santes chamam assim os amigos terroristas.

Cores para lacrar
O Senado aprovou a campanha “junho ver-

de”, para alertar sobre o meio-ambiente. Ju-
nho já é vermelho, para a doação de sangue, e 
laranja, para a “conscientização sobre anemia 
e leucemia”.

Ótima pergunta
O senador Alvaro Dias (Pode-PR) lembrou 

que dos 193 países membros das Nações Uni-
das, só o Brasil não tem prisão após condena-
ção em segunda instância: “Quem está certo? 
O Brasil ou os demais países?”.

Pulga atrás da orelha
A decisão do STJ de autorizar três pessoas 

cultivarem maconha para extrair canabidiol 
para uso medicinal ligou alerta. Para especia-
lista em direito médico Daniela Ito, necessi-
dade de regulamentação é “evidente”.

Boa notícia
Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica confirmou alta de 1,2% no consumo 
de energia no mês de maio em relação a 2021. 
Segundo a entidade, o motivo é alta no consu-
mo da indústria e grandes empresas.

Pensando bem...
...para pré-candidato oportunista, seques-

tro deixou de ser crime hediondo e virou ape-
nas um “erro”.

Segundo especialistas, o poder de transmissão da doença por vias respiratórias é baixo

FOTO DADO RUVIC/REUTERS

Senado ouve Univaja 
e ministro da Justiça 
nesta quarta-feira

A Comissão Temporária 
Externa do Senado criada 
para acompanhar os des-
dobramentos do aumento 
da violência na Região 
Amazônica e os assassina-
tos do indigenista Bruno 
Pereira e do jornalista 
britânico Dom Phillips 
aprovou nesta segunda-
-feira (20) o seu plano de 
trabalho. As audiências co-
meçam amanhã (22) com 
depoimentos dos represen-
tantes da União dos Povos 
Indígenas do Vale do Javari 

(Univaja) às 10h e, às 14h, 
do ministro da Justiça, An-
derson Torres, convidado a 
participar.

Além do ministro da 
Justiça, entre as autorida-
des também chamadas à 
comissão, ainda sem data 
definida, estão o procu-
rador-geral da República, 
Augusto Aras, que está na 
região do Vale do Javari, o 
presidente da Funai, Mar-
celo Xavier, e o prefeito de 
Atalaia do Norte (AM), 
Denis Paiva.

O estado do Rio registrou 
o segundo caso de varíola dos 
macacos em um paciente de 
25 anos que mora em Mari-
cá, cidade que fica a cerca de 
40 km da capital fluminense. 
Com isso, sobe para oito o 
número de casos da doença 
no Brasil. Dos oito casos con-
firmados, quatro são de São 
Paulo, dois do Rio Grande do 
Sul e dois do Rio de Janeiro.

O primeiro caso foi regis-
trado em 8 de junho em São 
Paulo em um homem de 41 
anos que viajou para Espa-
nha e Portugal. Além desses, 
outros seis casos estão em 
investigação. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, todos os 
pacientes estão isolados e em 
monitoramento.

No segundo caso regis-
trado no Rio, o paciente não 
apresentou histórico de via-
gens para o exterior. No en-
tanto, afirma que teve contato 
com estrangeiros. A pasta diz 
que o Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas, 
da Fiocruz, e as secretarias da 
Saúde estadual e municipal 
estão monitorando o jovem, 
que apresenta quadro clínico 
estável. “Todas as medidas 
de contenção e controle fo-
ram adotadas imediatamente 
após a comunicação de que 
se tratava de um caso sus-
peito de monkeypox [nome 
em inglês da doença], com o 
isolamento do paciente e ras-
treamento dos seus contatos”, 
disse, em nota, o Ministério 
da Saúde.

Já a Prefeitura de Maricá 
diz que o paciente buscou 
atendimento por conta pró-
pria no instituto, onde está 
em isolamento. A adminis-
tração municipal diz ainda 
que a Coordenação de Vi-
gilância em Saúde está ras-
treando e monitorando todas 

as pessoas com as quais o pa-
ciente teve contato.

Evolução
O primeiro caso da varíola 

dos macacos no Rio foi con-
firmado na última terça-feira 
(14). Trata-se de um homem de 
38 anos, morador de Londres, 
que chegou ao Brasil em 11 de 
junho e procurou atendimento 
no Instituto Evandro Chagas 
no dia seguinte da sua chegada. 
Depois que o caso foi confir-
mado, a Secretaria Municipal 
de Saúde passou a monitorar 
os passageiros que pegaram 
o mesmo voo que o paciente. 
A pasta também conta com a 
colaboração da Secretaria Esta-
dual de Saúde do Rio para rea-
lizar o monitoramento.

Transmissão
A varíola dos macacos é 

transmitida por meio de conta-
to próximo. A infecção pode ser 
por vias respiratórias, mas é pre-
ciso contato face a face perto por 
tempo prolongado. Outra forma 
de infecção é por meio das feri-

das, parecidas com bolhas, que 
a varíola dos macacos causa na 
pele. As feridas são um dos sin-
tomas da doença, que incluem 
também febre e dores no corpo.

O Centro de Controle de 
Doenças dos EUA (CDC), por 
exemplo, afirma que passar 
por uma pessoa com a doen-
ça em um supermercado não 
deve causar a transmissão, por 
exemplo. Justamente por ter 
uma menor chance de infecção 
por vias respiratórias, as pos-
sibilidades de transmissão em 
aviões são pequenas. O CDC 
explica que “nos casos em que 
pessoas com varíola dos maca-
cos viajaram de avião, nenhum 
caso conhecido de monkeypox 
ocorreu em pessoas sentadas 
ao seu redor, mesmo em longos 
voos internacionais”.

Mesmo assim, medidas de 
monitoramento são importan-
tes, principalmente em mo-

mentos iniciais de surto como 
o que se passa agora, afirma 
Raquel Stucchi, infectologis-
ta e professora da Universi-
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp). “Essa energia que 
está sendo gasta para investi-
gação dos passageiros, neste 
momento onde os primeiros 
casos aparecem no país, acho 
que se justifica”, diz.

Stucchi afirma que, nessas si-
tuações, uma medida que pode 
ser tomada é a adoção de um 
questionário ou um aplicativo 
em que os passageiros indicam 
diariamente se desenvolveram 
algum sintoma comum à varío-
la dos macacos, como febre ou 
lesões em formas de bolhas. A 
partir de medidas de monitora-
mento desses primeiros voos, é 
possível balizar se essa iniciati-
va deve realmente ser tomada 
para outros casos semelhantes, 
continua a infectologista.

Brasil registra, no RJ, oitavo 
caso de varíola dos macacos
Todos os casos estão nos estados de SP, RJ e RS. Segundo o Ministério
da Saúde, todos os pacientes estão hoje isolados e em monitoramento

MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 07.870.094/0001-07 - NIRE 23300047788

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 20 de junho de 2022, às 10h00min, na sede da MOB Serviços de 
Telecomunicações S.A. (“Companhia”), localizada na Av. da Abolição, nº 4140, B, bairro Mucuripe, 
CEP 60.165-082, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a convocação, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Salim Bayde Neto (“Presidente”), tendo como secretário o Sr. Sayde Diogenes Bayde (“Secretário”).
ORDEM DO DIA: Conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Emissora (conforme 
abaixo definido), realizada em 20 de junho de 2022, deliberar, nos termos do artigo 9º, parágrafo 
2º, alínea “r” do Estatuto Social da Companhia, sobre (i) a outorga, pela Companhia, de garantia 
fidejussória na forma de fiança (“Fiança”), renunciando aos benefícios de ordem, direitos e 
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 
366, 368, 821, 827, 829, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, conforme alterada (“Código Civil”), e dos artigos 130 e 794 da Lei n.º 13.105, de 16 de março 
de 2015, conforme alterada (“Código de Processo Civil”), em garantia do fiel, pontual e integral 
pagamento do Valor Total da Emissão, da Remuneração e dos Encargos Moratórios (conforme 
definidos na Escritura de Emissão) aplicáveis, bem como das obrigações pecuniárias, principais ou 
acessórias, presentes e/ou futuras previstas na Escritura de Emissão (conforme abaixo definido), 
incluindo qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrida pelo Agente Fiduciário e/ou pelos 
titulares das Debêntures (“Debenturistas”) em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras 
medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas 
decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de Emissão e/ou do Contrato de Alienação Fiduciária 
(conforme definido na Escritura de Emissão), incluindo honorários e despesas advocatícias e/
ou, quando houver, verbas indenizatórias devidas pela Emissora, incluindo também, mas não se 
limitando, as remunerações do Agente Fiduciário, do Agente de Liquidação e Escriturador (conforme 
definidos na Escritura de Emissão) (“Obrigações Garantidas”), obrigações essas assumidas pela 
MOB PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, 
na Av. da Abolição, nº 4140, B, bairro Mucuripe, CEP 60.165-082, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 07.100.988/0001-00, com 
seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Ceará (“JUCEC”), 
sob o NIRE 23.3.0004093-7 (“Emissora”) no “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 
com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, da MOB Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrada 
entre a Companhia, a SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A., sociedade por ações sem registro 
de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade de Carmo, Estado do Rio de Janeiro, 
na Praça Presidente Getúlio Vargas, 148, 3º e 4º andares, Centro, CEP 28640-000, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 07.714.104/0001-07, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33300328980 (“Sumicity”) e a 
LIGUE MÓVEL S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com 
sede no município de Campo Mourão, estado do Paraná, na Av. Capitão Índio Bandeira, nº 1.836, 
Sala 02, Centro, CEP 87.300-005, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.442.435/0001-40, com seus 
atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (“JUCEPAR”), sob 
o NIRE 41300311129, na qualidade de fiadoras (“Ligue Móvel” e, em conjunto com a Sumicity e a 
Companhia, as “Fiadoras”), a Emissora e a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com domicílio na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 36.113.876/0004-34, que regulará os termos e condições da a 3ª (terceira) emissão de 
110.000 (cento e dez mil) debêntures simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, 
da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição 
pública, da Emissora, no valor total de R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), nos termos 
da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, da Lei n.º 12.431, de 24 
de junho de 2011, conforme alterada (“Lei 12.431”), do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, 
conforme alterado (“Decreto 8.874”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 
(“Debêntures”); (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e 
celebrar todos os documentos necessários à outorga e constituição da Fiança, incluindo, mas não se 
limitando, a celebração da Escritura de Emissão, na qualidade de fiadora; e (iii) ratificar todos os atos 
já praticados pela Diretoria com relação às deliberações acima. DELIBERAÇÕES: A totalidade dos 
acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram sem ressalvas todas as 
matérias constantes da ordem do dia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata na forma de sumário, conforme 
o disposto no art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada 
pelos presentes. Mesa: Presidente, Salim Bayde Neto; Secretário, Sayde Diogenes Bayde; Acionista: 
MOB PARTICIPAÇÕES S.A., representada por Salim Bayde Neto e Sayde Diogenes Bayde. Esta 
ata é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio. Fortaleza/CE, 20 de junho de 2022. Salim Bayde 
Neto - Presidente da Mesa, Sayde Diogenes Bayde - Secretário da Mesa.

Industria Brasileira de Sal S/A - Aviso aos Acionistas. Comunicamos aos senhores acionistas da 
Industria Brasileira de Sal S/A CNPJ (MF) nº 07.197.890/0001-12, que se encontram sua disposição 
para exame, na sede social sita nesta Capital, na Avenida Santos Dumont, nº 5753, 14º andar, sala 
1405, Complexo São Mateus Torre Office, bairro Papicu, CEP: 60.175-047, conforme Art. 133 da Lei 
nº 6.404/76 todos documentos exigíveis para realização da assembleia geral ordinária, desta CIA. 
Lourdes Maria Martins Gentil - Diretora Presidente.
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