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Florestas. 40% das commodities agrícolas do mundo não são adquiridas pelos grandes comerciantes diretamente dos produtores, 
o que impede o rastreamento para garantir que não venham de áreas desmatadas. O estudo mapeou o comércio de 4 produtos em 
regiões de desmatamento alto: a soja da América do Sul, o cacau da Costa do Marfim, o dendê da Indonésia e o gado do Brasil.NACIONAL

O NGs ambientalistas e políticos 
‘verdes’ deveriam utilizar os re-
sultados brasileiros como exem-
plo mundial. O País reduz emis-

sões de dióxido de carbono desde 2014, 
dois anos antes do Acordo de Paris, quando 
os 195 países das Nações Unidas concorda-
ram em reduzir emissões para evitar as mu-
danças climáticas. O Brasil é o único país 
do BRICS (Rússia, Índia, China e África do 
Sul) que reduz gases que prejudicam o meio 
ambiente.

Redução significativa
Em 2014, o Brasil emitiu mais de 520 

milhões de toneladas de CO2. Em 2020 já 
havia caído para 460 milhões, diz o JRC, da 
União Europeia.

Responsável de verdade
A China é responsável por quase um terço de 

toda a poluição mundial (31,3%) por ano. O país 
nunca diminuiu as emissões de CO2.

Nunca diminuiu
A Índia, assim como a China, nunca reduziu 

emissões de CO2. Na verdade, o país dobrou a 
quantidade de poluição nos últimos 15 anos.

País do meio ambiente
Desde a assinatura do Acordo de Paris, o Brasil 

reduziu as emissões em 2,1% e responde por ape-
nas 1,3% das emissões de CO2 mundiais.

Nominal e proporcional
Em relação ao preço na bomba, a fatia da Pe-

trobras subiu 22,6%. Em 2016, a estatal ficava 
com 31% do valor da bomba. Hoje embolsa 38%.

Fez o filme e vazou
Após implantar a cruel política lucros na Pe-

trobras, Parente foi para uma empresa que vende 
frangos, mas ali a “paridade” ficou longe.

Quase quebrou o País
A política de Parente, de julho de 2016, após 204 

aumentos sucessivos, provocou a greve dos cami-
nhoneiros de 2017 que quase quebrou o País.

Agressão covarde
Jean Willis, o ignorante, ofendeu os catarinen-

Emissões de CO2 caem no Brasil desde 2014

O PODER SEM PUDOR

Lutero Vargas, filho de Getúlio, aceitou 
convite para passar uns dias em Fortaleza. O 
anfitrião, Renato Solden, era boêmio conhecido 
na cidade e amigo sincero do visitante. Num 
banquete oferecido por Menezes Pimentel ao 
filho do ditador, Lutero resolveu brincar com 

Renato: “Faça um pedido que eu dou um jeito 
de ele ser atendido”. Com a língua enrolada pela 
bebida farta, Solden levantou-se, solene: “Ami-
go Lutero, quero mesmo pedir uma coisa...”. 
“Pois não. É só falar que eu atendo”. “Quero ser 
nomeado Bispo Auxiliar desta zona...”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
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Pedido de bebum

Só gasolina aumentou lucro 
da Petrobras em 147%
A política de Preço de Parida-
de Internacional (PPI), intro-
duzida pelo ex-presidente da 
Petrobras Pedro Parente em 
2016, com objetivo de fabri-
car lucros com exploração 
dos consumidores, fez o fa-
turamento da estatal disparar 
147% em cada litro vendido. 
Dados da própria estatal mos-
tram que a empresa ficava 
com R$1,14 de litro vendido em 
2016 e hoje fatura R$2,81, gra-
ças à jogada de extrair petró-
leo no Brasil, pagar impostos e 
salários em reais, mas atrelar o 
valor dos produtos ao dólar.

ses ao publicar post afirmando que muitos “ale-
mães nazistas” se esconderam no interior do Esta-
do para “não pagar pelos seus crimes”. Após fugir 
do Brasil, Willis se homiziou na Alemanha, como 
lembrou a deputada Carol DeToni (PL-SC).

Nem os jovens
No Tik Tok, rede social que mais faz sucesso 

entre os jovens, com mais de um bilhão de do-
wnloads no planeta, o perfil “Lulaverso”, o único 
oficial da campanha do ex-corrupto na rede, Lula 
tem só 1,9 mil seguidores.

Única arma?
A inflação deve fazer a taxa de juros subir 1% 

na reunião do Copom da semana que vem e che-
gar a 12,75%. Segundo André Malucelli, diretor 
do Paraná Banco, a Selic ainda terá ajustes pon-
tuais até bater 13,25%.

Uma dá, a outra tira
Se a redução ainda maior do IPI, de 25% para 

35%, devido ao aumento da arrecadação foi óti-
ma notícia, o aumento da CSLL dos bancos é boa 
só no discurso, não para o bolso dos clientes, que 
vão pagar a conta.

Nem um pio
Enquanto Estados e municípios reclamam da 

redução de IPI, alegando falta de arrecadação, ne-
nhum deles falou mal dos R$ 7,7 bilhões, que vão 
receber da Petrobras por excedentes da cessão 
onerosa do pré-sal.

Demorou
O plenário da Câmara dos Deputados deve 

votar, na terça-feira (3), um projeto de lei que (fi-
nalmente) transforma o assassinato de crianças e 
adolescentes menores de 14 anos em crime he-
diondo.

Efeito Silveira
A comissão de Viação e Transportes será ins-

talada na próxima quarta (4), uma das últimas, e 
virou motivo de piada entre servidores. Se tiver o 
mesmo holofote da CCJ, só participa quem tiver 
carteira de motorista.

Bola com o Senado
Já está no Senado a MP do presidente, apro-

vada na Câmara esta semana, que devolve aos 
brasileiros o direito de despachar bagagem gra-
tuitamente em viagens aéreas. Precisa ser votada 
até 1º de junho.

Pensando bem...
...se é tão confiável, como proclama, a Justiça 

Eleitoral não precisa de defesa diária.

Jair Bolsonaro participa
de ato com STF em Brasília

A polarização eleitoral en-
tre Jair Bolsonaro (PL) e o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e a perspectiva 
de uma disputa acirrada leva-
ram a Polícia Federal a refor-
çar o esquema de segurança 
de candidatos à Presidência 
para este ano. Até 2018, a PF 
fazia a proteção dos candida-
tos com base em lei e portaria 
sucinta do Ministério da Justi-
ça, que tratava genericamente 
da necessidade de a corpora-
ção proteger aqueles que dis-
putassem o Planalto.

Após o pleito, marcado pela 
facada a Bolsonaro e amea-
ças à campanha de Fernando 
Haddad (PT), a polícia editou 
instrução normativa específica 
para a segurança dos candi-
datos à Presidência com dire-
trizes que devem ser seguidas 
pelos agentes e com recomen-
dações claras aos políticos que 
vão concorrer.

Para esta eleição, a polícia 
vai fazer uma análise de perigo 
sobre cada campanha, avalian-
do os aspectos que envolvem 
cada presidenciável. A partir 
disso, a PF vai definir o tipo e 
o tamanho de equipe que será 
colocada para cada um, num 
nível de risco de 1 a 5. A meto-
dologia que será utilizada prevê 
critérios objetivos para justifi-
car o número de pessoas envol-
vidas na segurança do político. 
Mais de 300 policiais estarão 
envolvidos no processo.

Outra medida prevista na 
instrução normativa que foi pu-
blicada estipula que os candida-
tos devem avisar suas agendas 
com 48 horas de antecedência 
para que os policiais possam 
analisar a periculosidade de 
cada evento e fazer varreduras 
em determinados locais, se ne-
cessário. Os presidenciáveis de-
vem fazer um “relato circuns-
tanciado de eventuais situações 

críticas ou relacionadas à cam-
panha eleitoral que ensejam 
um maior risco ao candidato”. 
A PF poderá desaconselhar a 
ida a um compromisso caso en-
tenda ser muito inseguro. Inte-
grantes da PF avaliam que essa 
é a eleição mais preocupante da 
história em termos de seguran-
ça em razão de todo o contex-
to no qual o país está inserido, 
para além de Lula e Bolsonaro.

A possibilidade de candida-
tura de Sergio Moro, hoje pra-
ticamente nula, também era 
motivo de preocupação. É a 
primeira vez na história recente 
que um ex-presidente será can-
didato. Policiais ouvidos pela 
reportagem dizem que as redes 
sociais ampliaram as formas de 
mobilização de apoiadores e 
adversários e que, no atual con-
texto, isso passou a exigir mais 
atenção à segurança.

A PF também está reforçan-
do equipamentos que serão 
utilizados. A Polícia Federal re-
cebeu nos últimos meses mais 
de 70 carros blindados que vão 
ser utilizados na segurança dos 
candidatos. “Os presidenciáveis 
têm direito ao aparato da PF a 
partir do momento em que ho-
mologam a candidatura, o que 
pode ser feito entre o período 
que começam as convenções, 
em julho, até o dia 15 de agosto.

A instrução deixa claro que 
eles também podem contar 
com esquema de proteção pri-

vado, caso queiram ou caso a 
PF aponte a necessidade.

A nova regra criada pela PF 
prevê ainda que a coordenação 
da equipe responsável pela pro-
teção do candidato caberá pre-
ferencialmente a um delegado 
com experiência em atividades 
relacionadas e será escolhido 
pela própria PF. O documento 
diz que os policiais designados 
deverão possuir treinamento 
específico e experiência com 
segurança de dignitários.

Hoje (2), a PF dará início a 
mais um curso básico de pro-
teção à pessoa, que vai formar 
mais 80 policiais que vão parti-
cipar do processo eleitoral. Em 
março, a Polícia Federal enviou 
aos partidos um ofício para tra-
tar do tema. No documento, o 
órgão afirma que decidiu ante-
cipar os processos de elabora-
ção do plano de proteção dos 
presidenciáveis em razão dos 
prazos apertados da campanha.

A PF ainda afirma que “um 
planejamento operacional 
bem elaborado eficiente de-
manda tempo razoável para 
sua confecção e constante diá-
logo” com os representantes 
da campanha e, por isso, já 
estava querendo iniciar as 
tratativas com os dirigen-
tes dos partidos que tiverem 
candidatos. A segurança dos 
políticos é motivo de preocu-
pação também nas legendas. 
Pessoas próximas a Bolsona-

ro relatam receio de que ele 
sofra novo ataque, como o de 
que foi alvo em 2018. 

Apesar do temor, Bolso-
naro faz passeios por Brasília 
e outras cidades sem estar 
em ambiente controlado e já 
andou de moto sem capace-
te. Em algumas ocasiões, em 
motociatas maiores, Bolsona-
ro vai com colete à prova de 
balas. O presidente da Repú-
blica conta com o aparato de 
segurança do GSI (Gabinete 
de Segurança Institucional) e 
não da PF, inclusive durante 
toda a campanha à reeleição.
No caso do ex-presidente 
Lula foi montado pelo parti-
do um núcleo para pensar a 
segurança do candidato.

Houve tentativa de con-
vencê-lo a não repetir via-
gens no esquema das cara-
vanas que fez pelo país em 
2018, antes de ser preso. Em 
março daquele ano, durante a 
pré-campanha, dois dos três 
ônibus da caravana do ex-
-presidente Lula (PT) foram 
atingidos por tiros, no Para-
ná. Ninguém ficou ferido e o 
Ministério Público do estado 
informou, no ano passado, 
que a investigação sobre o 
episódio foi inconclusiva.

Apesar dos apelos, Lula se 
mostrou irredutível e afirma 
que este fator não o impedirá 
de comparecer a atos. Desde 
que saiu da prisão, em 2019, o 
petista só participou de eventos 
em ambientes controlados, isto 
é, com a presença quase exclu-
siva de apoiadores. Em 2018, o 
petista Fernando Haddad tam-
bém registrou casos de ameaças 
a pessoas próximas a ele.

A campanha de Ciro Gomes 
(PDT-CE) também está atenta 
ao fator segurança. Dirigentes 
do PDT têm acompanhado os 
fatores de risco junto à mili-
tância do pré-candidato.

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) foi neste domin-
go (1º) a ato em Brasília 
com ataques ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e 
em desagravo ao deputado 
Daniel Silveira (PTB-RJ). A 
manifestação estava esvazia-
da. O presidente chegou ao 
local por volta das 11h30 e 
cumprimentou apoiadores.

“Vim cumprimentar o 
pessoal que está aqui na 
manifestação pacífica em 
defesa da Constituição, da 
democracia, e da liberdade. 
Então parabéns a todos de 
Brasília, bem como a todos 
brasileiros que hoje estarão 
nas ruas”, disse em live aber-
ta em suas redes sociais.

O presidente não fez 
discurso no ato em Brasília. 
A previsão é que participe, 
por vídeo, da manifestação 

prevista para esta tarde em 
São Paulo.

Aliados do presidente 
defendiam que ele não 
participasse dos atos em de-
sagravo ao deputado federal 
Daniel Silveira (PTB-RJ) 
neste domingo, por temor 
de discursos radicalizados 
que possam acentuar a crise 
entre os Poderes.

Já integrantes do Legisla-
tivo e do Judiciário, com ou 
sem a presença do chefe do 
Executivo, temiam que as 
manifestações possam ree-
ditar os atos de raiz golpista 
de 7 de Setembro do ano 
passado. Os discursos nos 
carros de som na Esplanada 
criticaram o STF, em espe-
cial o ministro Alexandre de 
Moraes, relator dos inquéri-
tos que tem Bolsonaro e seus 
aliados como alvo.

Quando alguns perdem a vergonha, envergo-
nham o Brasil

Senador Eduardo Girão sobre o ministro Lewandowski 
anular condenações da Lava Jato

Acirramento das eleições faz PF ampliar 
proteção a candidatos ao Planalto
Integrantes da PF avaliam que essa é a eleição mais preocupante da história em 
termos de segurança em razão de todo o contexto no qual o país está inserido

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
COGERH CONVOCAÇÃO 

Em conformidade com o disposto nos 124 da Lei no 6.404/76 e  
no Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e Art 11, II, 
bem  como para atender o disposto na Lei no 13.303/16, con-
vocamos  os acionistas da Companhia de Gestão dos Recur-
sos Hídricos –  COGERH para Assembleia Geral Extraordinária 
- AGE, a qual se realizará às 10h, do dia 11/05/2022 
(quarta-feira), a ser transmitida por videoconferência, a 
fim de deliberarem sobre o  seguinte assunto: I – Eleição do 
novo Membro do Conselho Fiscal.  João Lúcio Farias de Olivei-
ra - Diretor Presidente / COGERH.
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Um podcast formado só 
por mulheres, com conteúdo 
de qualidade e genuinamente 
cearense. Assim é o EmPO-
Deradas, um dos maiores 
programas de entretenimen-
to do Norte-Nordeste e que 
inicia sua segunda tempora-
da no dia 3 de maio. 

No comando da atração es-
tão as empresárias e influen-
ciadoras Cecília Lobo, Priscila 
Mari e Amanda Lima. “A ideia 
de criar o podcast surgiu de 
um observatório de mercado 
em relação ao crescimento de 
podcasts de entretenimento. 
Era algo muito forte em São 
Paulo. Decidimos trazer esse 
padrão para o Ceará. Tem 
dado muito certo”, explica 
Amanda Lima.

A grande novidade da se-
gunda temporada já caracte-
rizava um pedido do público: 
uma seleção de convidados, 
agora também homens, que 
trocarão ideias e permitirão 
uma conversa entre elas e elas 
e elas e eles. 

A empresária destaca que 
o objetivo é falar dos mais va-
riados perfis de talentos, com 
mulheres e homens. “É uma 
oportunidade para conver-
sarmos através de bate-papos 
despretensiosos e focados no 
entretenimento”, pontua.

Na segunda temporada, 

nomes como Edith Gomes, 
Mileide Mihaile, Ingra, Na-
than Reuel e Cremosinho 
sentarão na mesa do EmPO-
Deradas. O podcast vai ao ar 
todas as terças e quintas, fina-
lizando a temporada no dia 2 
de junho. Para acompanhar, 
basta assistir pelos canais no 
YouTube e Spotify.

Primeira temporada
Amanda Lima explica que 

a primeira temporada do Em-
PODeradas atingiu números 
surpreendentes. “Em todas 
as plataformas e redes sociais, 
os números somaram mais 
de 1,7 milhão de impressões. 
Nosso público e os convida-
dos abraçaram o projeto de 
forma singular”, comenta.

Na primeira temporada do 
podcast, participaram do ba-
te-papo Tamylle Oliveira, Re-
beca Thomaz, Izanara Feijó, 
Cintia Kedna, Mari Fernan-
dez, Thayse Teixeira, Solange 
Almeida e Thaís Leia.

Hapvida Participações e Investimentos S.A.
CNPJ 05.197.443/0001-38 - NIRE 23300039271

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2022
Data, Horário e Local: em 11 de fevereiro de 2022, às 19h30, na sede social da Hapvida Participações e 
Investimentos S.A., localizada no município de Fortaleza, estado do Ceará, na avenida Heráclito Graça, n.° 406, 
bairro Centro, CEP: 60.140-060 (Companhia). Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia, em 
razão da presença de todos os membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do art. 22, 
§1.°, do seu estatuto social. Composição da Mesa: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima, na qualidade de 
presidente, e Sr. Rafael Sobral Melo, na qualidade de secretário. Ordem do Dia: (i) eleger os membros do Comitê 
de Remuneração e Pessoas; (ii) extinguir o Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e destituir os seus 
membros; (iii) eleger os membros do Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance; e (iv) eleger 
os membros do Comitê de ASG (Meio Ambiente, Social e Governança). Deliberações: Após análise e discussão 
da ordem do dia, e tendo em vista a consumação, nesta data, da combinação de negócios entre a Companhia e 
a GNDI, que resultou na eficácia, também nesta data, do novo estatuto social da Companhia, nos termos da 
assembleia geral extraordinária realizada em 29 de março de 2021, os membros do conselho de administração, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram as seguintes matérias: (i) eleger as seguintes 
pessoas para compor o Comitê de Remuneração e Pessoas, todos com mandato até a primeira reunião do 
conselho de administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária de 2023: (a) Jorge Fontoura 
Pinheiro Koren de Lima, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de identidade RG nº 900010068-81 
SSP-CE e inscrito no CPF/ME sob nº 456.493.243-87 e no CRM-CE sob o nº 7462, com endereço profissional 
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060; (b) 
Cândido Pinheiro Koren de Lima, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de identidade RG nº 
95024000236 SSP-CE e inscrito no CPF/ME sob nº 367.228.638-91, com endereço profissional na cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060; (c) Cândido Pinheiro 
Koren de Lima Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 
96009023938 SSP-CE e inscrito no CPF/ME sob nº 368.999.413-68, com endereço profissional na cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060; (d) Lício Tavares 
Ângelo Cintra, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 291532214 SSP/SP e 
inscrito no CPF/ME sob o nº 214.487.188-48, com endereço profissional na cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060; (e) Márcio Luiz Simões Utsch, brasileiro, 
viúvo, advogado, portador da Cédula de identidade RG nº 1.167.351 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob nº 
220.418.776-34, com endereço profissional na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito 
Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060; (f) Irlau Machado Filho, brasileiro, casado, administrador, portador da 
Cédula de identidade RG nº 36.597.641-6 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob nº 032.584.526-36, com endereço 
profissional na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-
060, que ocupará o cargo de Presidente deste comitê; e (g) Cristopher Riley Gordon, americano, casado, 
investidor, portador do passaporte nº 466480959, com endereço profissional na cidade de Fortaleza, Estado do 
Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060. Os membros do referido Comitê deverão, 
em sua primeira reunião após a posse, elaborar a minuta do seu regimento interno, a ser submetido ao conselho 
de administração para aprovação. (ii) diante da eficácia, na presente data, do novo estatuto social da Companhia 
que determinou a criação de um comitê estatutário com funções similares às do Comitê de Auditoria, Riscos e 
Compliance, aprovar a extinção deste comitê e a destituição de seus atuais membros; (iii) eleger as seguintes 
pessoas para compor o novo Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance, todos com mandato 
até a primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária de 2023: 
(a) Geraldo Luciano Mattos Júnior, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de 
identidade RG nº 1.021.122 SSP-CE e inscrito no CPF/ME sob nº 144.388.523-15, com endereço profissional na 
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060, na qualidade 
de membro com reconhecida experiência em contabilidade societária; (b) Márcio Luiz Simões Utsch, conforme 
acima qualificado; (c) Wagner Aparecido Mardegan, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº 15.274.371-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 063.480.208-94, com endereço profissional na 
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060; (d) Maria 
Paula Soares Aranha, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG 
nº 7.779.372-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 035.859.048-58, com endereço profissional na cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060; (e) Plínio Villares Musetti, 
brasileiro, casado engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.140.800-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 954.833.578-68, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Paulista, nº 867, 8º andar, Conjunto 82, Sala A, Bela Vista, CEP 01311-100, na qualidade de Coordenador do 
comitê; e (f) Michel David Freund, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº 
YB656510, inscrito no CPF/ME sob o nº 237.897.418-33, com endereço residencial na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Dom Henrique, nº 181, CEP 04032-120. Os membros do referido comitê deverão, 
em sua primeira reunião após a posse, elaborar a minuta do seu regimento interno, a ser submetido ao conselho 
de administração para aprovação. (iv) eleger as seguintes pessoas para compor o Comitê de ASG (Meio 
Ambiente, Social e Governança), todos com mandato até a primeira reunião do conselho de administração a ser 
realizada após a assembleia geral ordinária de 2023: (a) Cândido Pinheiro Koren de Lima, conforme acima 
qualificado; (b) Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior, conforme acima qualificado; (c) Márcio Luiz Simões 
Utsch, conforme acima qualificado; (d) Irlau Machado Filho, conforme acima qualificado, que ocupará o cargo 
de Presidente deste comitê; (e) Fábio Luciano Gomes Selhorst, brasileiro, casado, advogado, portador da 
cédula de identidade RG nº 15.172.277-8 e inscrito no CPF/ME sob nº 157.518.698-50, com endereço 
profissional na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-
060; e (f) João Alceu Amoroso Lima, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.° 
1.555.891 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 787.488.287-34, com endereço comercial na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.° 867, Bela Vista, CEP 01311-100. Os membros do referido 
comitê deverão, em sua primeira reunião após a posse, elaborar a minuta do seu regimento interno, a ser 
submetido ao conselho de administração para aprovação. Foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e 
aprovada na forma do estatuto social da Companhia, foi assinada pelos membros do conselho de administração 
presentes. Assinaturas: Mesa: Candido Pinheiro Koren de Lima (presidente); Rafael Sobral Melo (secretário). 
Conselheiros Presentes: Candido Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, Jorge 
Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Lício Tavares Ângelo Cintra, Irlau Machado 
Filho, Cristopher Riley Gordon, Márcio Luiz Simões Utsch e Plínio Villares Musetti. Fortaleza, estado do Ceará, 
11 de fevereiro de 2022. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Candido Pinheiro Koren 
de Lima - Presidente, Rafael Sobral Melo - Secretário. AQRQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial 
do Estado do Ceará sob o n.º 5759079 em 01/03/2022. Atos interessados, poderão consultar a cópia de inteiro 
teor no jornal digital.
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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2022
Data, Horário e Local: em 11 de fevereiro de 2022, às 19h15, na sede social da Hapvida Participações e 
Investimentos S.A., localizada no município de Fortaleza, estado do Ceará, na avenida Heráclito Graça, n.° 406, 
bairro Centro, CEP: 60.140-060 (Companhia). Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia, em 
razão da presença de todos os membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do art. 22, §1.°, 
do seu estatuto social. Composição da Mesa: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima, na qualidade de presidente, e 
Sr. Rafael Sobral Melo, na qualidade de secretário. Ordem do Dia: (i) eleger e/ou reeleger os membros da diretoria 
da Companhia; (ii) designar os membros da diretoria que poderão, para os fins do art. 30, caput, do estatuto 
social da Companhia, em conjunto com os diretores copresidentes, representar a Companhia na prática dos atos 
previstos no referido dispositivo; (iii) designar os dois membros da diretoria que poderão, para os fins do art. 30, 
§1.°, do estatuto social da Companhia, em conjunto com um dos diretores copresidentes, representar a Companhia 
na prática dos atos previstos no referido dispositivo; (iv) ratificar a forma de representação das sociedades 
controladas da Companhia, excluindo Notre Dame Intermédica Participações S.A. (GNDI) e suas controladas; e (v) 
ratificar a forma de representação da GNDI e suas controladas. Deliberações: Após análise e discussão da ordem 
do dia, e tendo em vista a consumação, nesta data, da combinação de negócios entre a Companhia e a GNDI, que 
resultou na eficácia, também nesta data, do novo estatuto social da Companhia e da eleição dos novos membros 
do seu conselho de administração, nos termos das assembleias gerais extraordinárias da Companhia realizadas 
em 29 de março de 2021 e 28 de junho de 2021, os membros do conselho de administração, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram as seguintes matérias: (i) eleger e/ou reeleger as seguintes pessoas 
para compor a diretoria da Companhia, todos com um mandato de 2 (dois) anos contados a partir desta data: (a) 
Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de identidade RG nº 
900010068-81 SSP-CE e inscrito no CPF/ME sob nº 456.493.243-87 e no CRM-CE sob o nº 7462, com endereço 
profissional na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060, 
para o cargo de Diretor Copresidente; (b) Irlau Machado Filho, brasileiro, casado, administrador, portador da 
Cédula de identidade RG nº 36.597.641-6 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob nº 032.584.526-36, com endereço 
profissional na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060, 
para o cargo de Diretor Copresidente; (c) Lício Tavares Ângelo Cintra, brasileiro, engenheiro, casado, portador 
da cédula de identidade RG nº 291532214 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 214.487.188-48, com endereço 
profissional na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060, 
para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e de Relacionamento; (d) Alain Benvenuti, brasileiro, bacharel 
em ciências jurídicas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 1054611122 SSP-SP e inscrito no CPF/ME 
sob o nº 688.408.020-53, com endereço profissional na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito 
Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações; (e) Mauricio 
Fernandes Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 10191281-4 IFP/RJ 
e inscrito no CPF/ME sob o nº CPF 077.594.077-18, com endereço profissional na cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060, para o cargo de Diretor Vice-Presidente 
Financeiro e de Relações com Investidores; e (f) Fábio Luciano Gomes Selhorst, brasileiro, casado, advogado, 
portador da cédula de identidade RG nº 15.172.277-8 e inscrito no CPF/ME sob nº 157.518.698-50, com endereço 
profissional na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060, 
para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos. Os diretores ora eleitos serão empossados em 
seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse que figuram como Anexo I a esta ata, nos 
quais declaram, dentre outros, que não estão impedidos, mesmo que em caráter temporário, de tomar posse e 
exercer as atividades inerentes à administração da Companhia, nos termos e para todos os fins do art. 147, §§ 1º. 
a 4.°, da Lei das S.A. (ii) designar Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações 
com Investidores, como o diretor responsável pela prática, em conjunto com um dos diretores copresidentes, dos 
atos previstos no art. 30, caput, do estatuto social da Companhia; (iii) designar (a) Mauricio Fernandes Teixeira, 
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, e (b) Fábio Luciano Gomes Selhorst, Diretor 
Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos, como os diretores responsáveis pela prática, em conjunto com um 
dos diretores copresidentes, dos atos previstos no art. 30, §1º, do estatuto social da Companhia; (iv) ratificar que 
as sociedades controladas pela Companhia, excluindo a GNDI e suas controladas, mantenham seu regime de 
representação da seguinte forma: a. para os atos descritos no caput do art. 30 do estatuto social da Companhia, 
sejam signatários autorizados, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Diretor Presidente em tais controladas, 
em conjunto com Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente Financeiro em tais controladas. b. para os 
atos descritos no art. 30, §1º, sejam signatários autorizados, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Diretor 
Presidente em tais controladas, em conjunto com Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente Financeiro 
em tais controladas, e Fábio Luciano Gomes Selhorst, Diretor Vice-Presidente de Assuntos Corporativos em 
tais controladas. (v) ratificar que a GNDI e suas respectivas controladas continuem a ser representadas por seus 
atuais administradores, conforme os respectivos atos de eleição a na forma prevista nos respectivos contratos ou 
estatutos sociais. Encerramento: Foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada na forma do estatuto 
social da Companhia, foi assinada pelos membros do conselho de administração presentes. Assinaturas: Mesa: 
Candido Pinheiro Koren de Lima (presidente); Rafael Sobral Melo (secretário). Conselheiros Presentes: Candido 
Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Geraldo 
Luciano Mattos Júnior, Lício Tavares Ângelo Cintra, Irlau Machado Filho, Cristopher Riley Gordon, Márcio Luiz 
Simões Utsch e Plínio Villares Musetti. Fortaleza, estado do Ceará, 11 de fevereiro de 2022. A presente ata é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Candido Pinheiro Koren de Lima - Presidente, Rafael Sobral Melo - 
Secretário. ARQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o n.º 5763324 em 09/03/2022. 
Atos interessados, poderão consultar a cópia de inteiro teor no jornal digital.
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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2022
Data, Horário e Local: em 11 de fevereiro de 2022, às 19h00, na sede social da Hapvida Participações e Investimentos 
S.A., localizada no município de Fortaleza, estado do Ceará, na avenida Heráclito Graça, n.° 406, bairro Centro, CEP: 
60.140-060 (Companhia). Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia, em razão da presença de 
todos os membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do art. 22, §1°, do seu estatuto social. 
Composição da Mesa: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima, na qualidade de presidente, e Sr. Rafael Sobral Melo, na 
qualidade de secretário. Ordem do Dia: (i) confirmar o cumprimento das condições precedentes previstas no “Protocolo 
e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A. pela Hapvida 
Participações e Investimentos II S.A., Seguida da Incorporação da Hapvida Participações e Investimentos II S.A. pela 
Hapvida Participações e Investimentos S.A.”, celebrado em 27 de fevereiro de 2021 (Protocolo e Justificação), entre 
as administrações da Companhia, da Hapvida Participações e Investimentos II S.A., sociedade por ações, cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 955, Cj. 191 E 7-VG, Edifício Renato 
Paes de Barros, Itaim Bibi, CEP 04530-00, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.513.485/0001-27 (HapvidaCo), e da Notre 
Dame Intermédica Participações S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Paulista, 867, 8º andar, conjunto 82, sala A, Bela Vista, CEP 01301-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
19.853.511/0001-84 (GNDI), o qual estabelece os termos e condições à implementação da combinação de negócios 
da Companhia e da GNDI, por meio (a) da incorporação das ações da GNDI pela HapvidaCo, de acordo com os artigos 
224, 225 e 252 da Lei das S.A. (Incorporação de Ações); e (b) da subsequente incorporação da HapvidaCo pela 
Companhia, de acordo com os artigos 224, 225, 226 e 227 da Lei das S.A. (Incorporação de Sociedade e, em conjunto 
com a Incorporação de Ações, a Operação), conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia 
realizada em 29 de março de 2021; (ii) registrar a data de eficácia da Incorporação de Sociedade e da Operação 
como um todo, nos termos do Protocolo e Justificação; (iii) registrar a data de eficácia do Novo Estatuto Social da 
Companhia Combinada (conforme definido no Protocolo e Justificação), aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 29 de março de 2021, sob a condição suspensiva da consumação da Operação; (iv) 
registrar a eficácia da eleição dos novos membros conselho de administração da Companhia, conforme eleitos na 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de junho de 2021, sob a condição suspensiva da 
consumação da Operação. Deliberações: Após análise e discussão da ordem do dia, e conforme expressamente 
autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de março de 2021, os membros do 
conselho de administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram as seguintes matérias: (i) 
confirmar o cumprimento das condições precedentes da Operação previstas no Protocolo e Justificação; (ii) registrar 
a consumação e eficácia, na data de hoje, 11 de fevereiro de 2022, da Incorporação de Sociedade e da Operação 
como um todo, nos termos do Protocolo e Justificação; a. Em decorrência da eficácia da Incorporação de Sociedade e 
considerando os ajustes previstos e autorizados nos termos do Protocolo e Justificação, registrar o aumento do capital 
social da Companhia em razão da Incorporação de Sociedade, pelo preço de subscrição total de R$45.260.667.964,54, 
correspondentes ao valor patrimonial contábil pro forma da HapvidaCo suportado pelo Laudo de Avaliação da 
HapvidaCo, já considerados os efeitos dos ajustes previstos no Protocolo e Justificação e descontado o valor 
patrimonial correspondente à participação já detida pela Companhia na HapvidaCo. Deste total, R$15.563.087.823,15, 
são destinados para reserva de capital da Companhia, e R$29.697.580.141,39 são destinados à conta de capital 
social, que passa de R$8.352.334.681,49 para R$38.049.914.822,88, mediante a emissão de 3.250.808.566 novas 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal da Companhia, de modo que a Companhia passa a ter seu 
capital social dividido em um total de 7.142.378.316 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações 
emitidas foram subscritas e integralizadas pelos administradores da HapvidaCo em favor de seus acionistas, nos termos 
da lei. A relação de troca foi fixada em 5,24364185943 ações da Companhia para cada ação ordinária da HapvidaCo, 
nos termos do Protocolo e Justificação. b. Em decorrência da deliberação anterior, o caput do artigo 6º do Estatuto 
Social da Companhia deverá ter a seguinte redação: “Artigo 6º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
integralizado (em moeda corrente nacional) é de R$38.049.914.822,88 (trinta e oito bilhões, quarenta e nove milhões, 
novecentos e quatorze mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), dividido em 7.142.378.316 (sete 
bilhões, cento e quarenta e dois milhões, trezentas e setenta e oito mil, trezentas e dezesseis) ações ordinárias, todas 
escriturais e sem valor nominal.” c. Em decorrência da eficácia da Incorporação de Sociedade, registrar a extinção da 
HapvidaCo e a sua sucessão pela Hapvida em todos os seus direitos e obrigações, nos termos da lei; (iii) em função 
da consumação da Operação, registrar que o Novo Estatuto Social da Companhia Combinada (conforme definido no 
Protocolo e Justificação), aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de março de 
2021, tornou-se eficaz nesta data, 11 de fevereiro de 2022, já considerando a redação atualizada do caput do artigo 
6º conforme registrado na deliberação anterior; (iv) em função da consumação da Operação, registrar que a eleição 
dos novos membros conselho de administração da Companhia, conforme eleitos e qualificados na Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 28 de junho de 2021, para um mandato unificado de 2 (dois) anos contados 
da presente data, tornou-se eficaz nesta data. Em decorrência da eficácia da sua eleição, os conselheiros firmaram os 
respectivos termos de posse, nos quais ratificaram preencher os requisitos de elegibilidade aplicáveis nos termos da Lei 
das S.A. e da Instrução CVM 367/2002, inclusive aqueles estabelecidos nos §§ 1º e 4º da Lei das S.A. Encerramento: 
Foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada na forma do estatuto social da Companhia, foi assinada pelos 
membros do conselho de administração presentes. Assinaturas: Mesa: Candido Pinheiro Koren de Lima (presidente); 
Rafael Sobral Melo (secretário). Conselheiros Presentes: Candido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro 
Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Márcio Luiz Simões Utsch, Igor 
Xavier Correia Lima e Lício Tavares Ângelo Cintra. Fortaleza, estado do Ceará, 11 de fevereiro de 2022. A presente ata 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Candido Pinheiro Koren de Lima - Presidente, Rafael Sobral Melo - 
Secretário. ARQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob n.º 5759978 em 03/03/2022. 
Atos interessados, poderão consultar a cópia de inteiro teor no jornal digital.

Escritora, poetisa, filósofa, psicóloga e psicanalista, Viviane Mosé é mestre e doutora pela UFRJ

kelton@oestadoce.com.br

O CineMaterna irá promover nesta terça-feira, 03 de maio, às 14h, a exibição do filme “Animais Fantásticos – Os 
segredos de Dumbledore”, no RioMar Fortaleza. O Projeto CineMaterna é voltado para mamães com bebês de até 18 
meses e traz um ambiente preparado para esse público. Na sala o volume do som é reduzido – para os pequenos não 
se assustarem – os trocadores de fraldas que ficam no espaço, o ar condicionado é suave e o ambiente é levemente 
iluminado. Ainda tem uma equipe de facilitadoras, também mães, para receber, conduzir e auxilar mães e bebês. A 
Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos, pioneira em sessões de cinema amigáveis para mães e 
bebês. Com quase doze anos de história já levou mais de 384 mil famílias às mais de 8 mil sessões realizadas.

O projeto literário Diálogos 
Contemporâneos tem conti-
nuidade nesta terça-feira, 3 de 
maio, com mais uma das oito 
conferências desta edição em 
Fortaleza. Às 19h, no Cinete-
atro São Luiz, a escritora Vi-
viane Mosé conversa sobre “O 
alvo da vida não é ser feliz, é 
aprender a viver”, com media-
ção da psiquiatra, professora e 
escritora Lia Sanders. O aces-
so é gratuito.

Escritora, poetisa, filósofa, 
psicóloga e psicanalista, Vi-
viane Mosé é mestre e dou-
tora pela UFRJ. É autora de 
12 livros entre poesia, filoso-
fia, educação, entre os quais, 
“Toda palavra” (poesia), “O 
homem que sabe” (filosofia) 
e “Nietzsche hoje” (filosofia e 
psicanálise). Foi indicada ao 
Prêmio Jabuti por “Stela do 
Patrocínio – Reino dos bichos 
e dos animais é o meu nome”, 
de 2002, e “A Escola e os de-
safios contemporâneos”, de 
2013. Escreveu e apresentou 
o quadro “Ser ou não ser” no 
programa Fantástico.

Sobre o tema da conferên-
cia – O que a filosofia pode nos 
dizer e ensinar sobre o cami-
nhar da vida e seus percalços? 
Talvez o objetivo da vida não 
seja necessariamente buscar a 
felicidade, mas sim aprender 
a viver. As pessoas devem ce-
lebrar, reafirmar sua alegria e 
sua arte, criando um propósito 
para suas existências.

A mediadora Lia Sanders é 
psiquiatra, doutora pela Hum-
boldt Universität zu Berlin 
(Berlin School of Mind and 
Brain). Professora de Psiquia-
tria da UFC e da Unichristus, 
artista plástica e escritora. É 
autora dos livros “A mulher 
das cavernas”, “Todo mundo 
tem direito a um segredo”, “O 
consciente freudiano” e do li-
vro de literatura para crianças 
“O bicho singular” (2022, Edi-
tora Substânsia).

O projeto
Com a participação de al-

gumas das maiores referên-
cias da literatura brasileira da 
atualidade, em conferências 
para pensar o contemporâ-
neo a partir de suas obras 
literárias, o projeto literário 
Diálogos Contemporâneos 

teve início em Fortaleza no 
dia 18 de abril e segue até o 
dia 17 de maio com ativida-
des semanais. Já participaram 
os escritores Mary Del Prio-
re, Mário Magalhães, Tony 
Bellotto e Preta Ferreira.  

Depois de Viviane Mosé, 
os convidados são: Sérgio Vaz 
(09/05), que discorre sobre 
“Literatura e realidade”; Fabrí-
cio Carpinejar (dia 16/05), que 
traz o tema “O envelhecimento 
e o espaço social dos que não 
são mais jovens”; e Ailton Kre-
nak (dia 17/05), sobre “A cul-
tura do descarte: sociedade de 
consumo, meio ambiente e o 
futuro da humanidade”. Todas 
as conferências têm transmis-
são ao vivo no canal da AACIC 
no YouTube: https://www.you-
tube.com/aacic.

Nas escolas
Como uma ação de forma-

ção de leitores do projeto Diá-

logos Contemporâneos, grupos 
de alunos de oito escolas públi-
cas estão estudando um livro de 
um dos oito escritores convida-
dos do projeto em Fortaleza. 
São 30 alunos de cada escola. 
Juntos, conhecem a obra do es-
critor e se aprofundam em um 
de seus livros. Alunos da EE-
MTI Visconde do Rio Branco 
estudaram o livro “O homem 
que sabe”, de Viviane Mosé.

O Projeto Literário Diálogos 
Contemporâneos é uma reali-
zação da Associação Amigos 
do Cinema e da Cultura com 
recursos de Emenda Parlamen-
tar de execução obrigatória 
destacada à Secretaria Especial 
da Cultura, do Ministério do 
Turismo.  Apoio institucional: 
Secretaria da Cultura do Estado 
do Ceará (Secult/CE).

Protocolo de acesso
Para ter acesso à programa-

ção presencial no Cineteatro 

São Luiz será exigida a apre-
sentação do passaporte vacinal 
com as três doses ou dose de re-
forço (até 6 meses da aplicação 
da vacina de dose única) para 
pessoas com idade igual ou su-
perior a 18 anos, acompanhado 
de documento oficial com foto.

PROJETO LITERÁRIOPROJETO LITERÁRIO
APRESENTA AMANHÃAPRESENTA AMANHÃ

VIVIANE MOSÉVIVIANE MOSÉ
A conferência acontece nesta terça, às 19h, no Cineteatro São Luiz. Acesso gratuito

  
Projeto Literário Diálogos Con-
temporâneos - Entre 18 de abril 
e 17 de maio de 2022, às 19h, no 
Cineteatro São Luiz (Rua Major 
Facundo, 500 - Centro, Forta-
leza/CE). Acesso gratuito, por 
ordem de chegada (sem retirada 
de ingresso). Informações:
Site: https://aacic.com.br
Instagram: https://www.
instagram.com/amigoscult/
Twitter: https://twitter.
com/amigoscult/
YouTube: https://www.
youtube.com/aacic

“EmPODeradas”
chega a segunda
temporada

  
Segunda temporada do 
Podcast EmPODeradas
Dia 3 de maio
YouTube: https://bit.ly/3s5a1jw
Spotify: https://spo-
ti.fi/3kwWNrn
Instagram: https://
bit.ly/3MGg1a8
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Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 7
A0

2-
0A

EB
-D

C
58

-E
1F

C
.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
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