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Meta, objetivo e norte definidos e apoiados 
100% pelo presidente

Ministro Adolfo Sachsida (Minas e Energia) ao pedir 
estudos para privatizar a Petrobras

O
lucro abusivo da Petrobras nos 
primeiros 90 dias do ano, de mais 
de R$44,5 bilhões, que revol-
ta do trabalhador mais simples 

ao presidente da República, torna-se ainda 
mais chocante quando se verifica que a em-
presa extrai dos brasileiros um lucro diário 
de mais de meio bilhão de reais. Com esse 
lucro, poderia comprar, por exemplo, 5.000 
“carros populares” VW Gol, construir quase 
8.000 casas populares ou pagar Auxílio Bra-
sil de R$400 a 1 milhão e 250 mil brasileiros. 
Todo santo dia.

Ataque ao País
Na mais recente “live” semanal, Jair Bol-

sonaro classificou o lucro de “abusivo” e ad-
verte para o risco de a Petrobras “quebrar o 
Brasil”.

Fundo fortalecido
A posse de Adolfo Sachsida no Ministério 

de Minas e Energia fortalece a idieia do fun-
do estabilizador de preços de combustíveis.

Nem se compara
A British Petroleum (BP), a 6ª maior do 

mundo do setor de óleo e gás, lucrou R$65 
bilhões em 2021. A Petrobras, fora do top10, 
R$106 bilhões.

Gigante ganhou menos
A Shell, que está entre as cinco maiores 

do mundo, registrou R$31 bilhões de lucro 

entre janeiro e março. A Petrobras lucrou R$ 
44,5 bilhões.

Tudo em Família
A sociedade foi no badalado restaurante 

Filomena, que levava este nome em home-
nagem a mãe do petista, Filomena Suplicy.

Relações próximas
Ainda vigorando a sociedade com a fa-

mília Suplicy, nomes que hoje figuram no 
escândalo do Consórcio Nordeste já se liga-
vam.

Nomes aos bois
Edinho Silva, outro enrolado no escân-

dalo dos respiradores, presidia o PT-SP, de 
Eduardo Suplicy, que estava no Senado.

Lucro abusivo da Petrobras é de meio bilhão por dia

O PODER SEM PUDOR

Leonel Brizola encontrou Tancredo 
Neves em um evento político e se derra-
mou em elogios, lembrando que ele fora o 
último ministro da Justiça de Getúlio, indo 
ao seu enterro e falando em seu túmulo. 
“Foi também primeiro-ministro de Jango, 

compareceu ao seu enterro e discursou 
junto ao túmulo. O senhor merece o meu 
apreço”, completou. Quando Brizola se 
despediu e foi embora, Tancredo brincou: 
“Aquilo não é elogio, não. Ele está com 
medo que eu o enterre. E discurse”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
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O medo de Brizola

Consórcio NE: maconhista é 
ligado à família Suplicy
Luiz Henrique Ramos Jovino, 
um dos sócios da HempCare, 
empresa de produtos à base 
de maconha que assinou con-
trato de R$48 milhões com 
o governo petista da Bahia, 
para compra de respiradores 
que jamais foram entregues, 
foi sócio de dois parentes do 
vereador Eduardo Suplicy 
(PT-SP). Os sócios do en-
rolado Luiz Henrique, que é 
investigado na Polícia Fede-
ral, eram Roberto Matarazzo 
Suplicy, irmão do vereador, 
e Roberta Matarazzo Suplicy, 
sobrinha do petista e filha de 
Roberto.

Mandou bem
O novo ministro de Minas e Energia, 

Adolfo Sachsida, teve a atitude responsável 
de fazer sua primeira aparição e anunciar a 
intenção de privatizar a Petrobras quando as 
bolsas de valores já estavam fechadas. 

Grande notícia
Aguarda-se para esta quinta-feira (12) o 

envio de ofício do Ministro Adolfo Sachsida 
ao colega Paulo Guedes (Economia) pedindo 
estudos e iniciativas necessárias à privatiza-
ção de Petrobras. Grande notícia.

Voz do atraso
Em outubro, o dólar disparou e a Bolsa 

caiu quase 3%, num só dia, após Paulo Gue-
des mencionar possível 'puxadinho' no teto 
de gastos para o Auxílio Brasil. Lula, ontem, 
avisou que pretende matar o teto.

Apoio de cara feia
Fernanda Melchionna (Psol-RS) fez 'gi-

nástica' no plenário da Câmara, ontem (11), 
para justificar seu apoio e do seu partido à 
MP de Bolsonaro sobre o plano de saúde da 
PF. Falou mal do governo, mas votou “sim”. 

‘É verdade esse bilete’
A China, que submete sua população à 

mais dura onda de lockdowns para impedir 
o avanço do coronavírus, insiste que regis-
trou apenas 220 mil casos de covid e 5 mil 
mortes desde o início da pandemia.

T de Trilhão
O presidente da Comissão de Orçamento, 

Celso Sabino (União-PA), calcula que o total 
das despesas dos poderes em 2023 deve ul-
trapassar R$ 5 trilhões; R$ 200 bilhões a mais 
que neste ano. Que horror.

Bandidos à solta
Em Brasília, não retornaram à Papuda 27 

dos 1.756 presidiários que desfrutaram do 
“saidão” ou “saidinha” do Dia das Mães, de 5 
a 9 de maio. Devem ter celebrado também a 
leniência da legislação penal.

Triste marca
O presidente Joe Biden tropeça no 

mandato, com rejeição recorde nos EUA, 
superior até a de Donald Trump. Além 
disso, seu governo superou a marca de 
600 mil mortes por covid. Sem alarde nas 
manchetes, claro.

Pensando bem...
...pesquisa é retrato do momento, mas tem 

muita foto com filtro e photoshop.

FOTO JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
O ministro da Educação, 

Victor Godoy, declarou nes-
ta quarta-feira (11) que não 
participou das agendas da 
pasta com os pastores evan-
gélicos Gilmar Santos e Aril-
ton Moura, nas quais os reli-
giosos são acusados de terem 
cobrado propina de prefeitos 
em troca de viabilizar de-
mandas dos municípios jun-
to a pasta.

Em audiência pública nas 
comissões de Educação e 
de Fiscalização e Controle 
da Câmara dos Deputados, 
Godoy destacou que as úni-
cas vezes em que participou 
de eventos com as presenças 
dos pastores foi a convite do 
ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, para compor 
a mesa de abertura. “Todos 
os três eventos em que par-
ticipei nessa qualidade fo-
ram realizados no auditório 
do Ministério da Educação. 
Não participei de nenhum 
dos outros seis eventos rea-
lizados com a presença des-
ses pastores. Não participava 
das agendas com os referidos 
pastores. E os assuntos, por-
ventura, tratados por eles e 
o ex-ministro da Educação, 
não eram de meu conheci-
mento”, acrescentou.

Em sua exposição inicial 
aos deputados, Victor Godoy 
também defendeu seu an-
tecessor, que deixou a pasta 
em março, após as denún-
cias terem sido publicadas 
pela imprensa. “Quero aqui 
testemunhar que o ex-mi-
nistro da Educação [Milton 
Ribeiro], durante 1 ano e 8 
meses que trabalhou comigo, 
nunca solicitou ou impôs que 
eu realizasse qualquer ato em 
desacordo com a legislação 
pátria. Sempre mantive com 
o ex-ministro uma relação 

de cordialidade e respeito”, 
disse.

Sobre como a pasta tratou 
as denúncias, o ministro, que 
é servidor de carreira da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU) e chegou a auditar 
diversos órgãos da pasta ao 
longo de quatro anos, antes 
de ir para o MEC, disse que 
assim que tomou conheci-
mento das denúncias sugeriu 
a Milton Ribeiro ações para 
que fossem investigadas pela 
CGU. “Eu, pessoalmente, re-
duzi a termo os relatos a mim 
declarados e encaminhei, 
com autorização do então 
ministro, à CGU para inves-
tigação. Ainda que não hou-
vesse elementos materiais de 
prova, decidi que o caminho 
da prudência era o melhor a 
ser trilhado”, pontuou ele, na 
ocasião.

Confirmado como minis-
tro da pasta no final de mar-
ço, Victor Godoy esclareceu 

ainda que tão logo saiu da se-
cretária-executiva para atuar 
como ministro da Educação 
interino, determinou o le-
vantamento de informações 
a respeito das denúncias e en-
caminhou resultados à CGU 
para auxiliar os trabalhos 
investigativos. “O presidente 
da República, ao me designar 
para assumir a pasta como 
ministro da Educação, deter-
minou que sejam adotadas 
todas as medidas investiga-
tivas necessárias e que, caso 
alguma irregularidade seja 
identificada, sejam tomadas 
as providências necessárias. 
Adotei providências no sen-
tido de orientar o FNDE a 
suspender preventivamente 
os repasses sob investigação”, 
acrescentou.

Durante suas falas nes-
ta quarta-feira, o ministro 
destacou que colabora com 
todas as investigações dos ór-
gãos de controle e trabalhou 

no sentido de fortalecer os 
mecanismos de integridade 
do FNDE. Apesar disso, lem-
brou que a autarquia federal 
goza de autonomia adminis-
trativa, orçamentária e finan-
ceira, “não respondendo ao 
ministro da Educação por 
seus atos praticados”.

Aos deputados das co-
missões, o ministro da 
Educação ressaltou ainda 
que sempre se pautou no 
combate a qualquer prática 
ilícita. “Reforço meu com-
promisso, perante toda a so-
ciedade brasileira, de cola-
borar com as investigações 
para que todas as suspeitas 
sejam esclarecidas. Duran-
te minha gestão a frente do 
MEC, não serei leniente com 
qualquer irregularidade e 
atuarei com correição e inte-
gridade, valores inegociáveis 
que levo comigo em minha 
vida pública”, disse. (Com in-
formações da Agência Brasil)

PT reforça segurança 
de Lula em meio a 
protestos governistas

Preocupados com atos 
agendados por aliados do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), o PT reforçou a segu-
rança e fez ajustes na agen-
da do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
em viagem a Juiz de Fora 
(MG) nesta quarta-feira 
(11), segundo integrantes 
da equipe do petista.

Lula chegou pela manhã 
à cidade. Na via de acesso ao 
aeroporto, ele era esperado 
por cerca de 10 manifestan-
tes bolsonaristas, que esta-
vam ao lado de pelo menos 
40 militantes do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). Não hou-
ve atritos no local. O acesso 
ao aeroporto estava fechado 
aos manifestantes.

O petista cumpre uma 
série de compromissos de 
pré-campanha em Minas 
Gerais. Nesta terça (10), 
esteve em Contagem (MG) 
e, na segunda-feira (9), em 
Belo Horizonte. Ele enfren-
tou pequenos protestos de 
apoiadores de Bolsonaro 

nos outros municípios, mas 
sem intercorrências. Para a 
agenda de ontem, no entan-
to, a segurança teve de ser 
redobrada em Juiz de Fora, 
segundo aliados do petista, 
depois de a equipe de Lula 
ser avisada de que protes-
tos foram agendados para 
pontos onde ele cumpre 
compromissos.

A primeira agenda de 
Lula em Juiz de Fora foi 
uma visita ao Memorial 
Itamar Franco. O ex-presi-
dente chegou em um com-
boio com seis batedores de 
motocicletas e entrou no 
prédio, cumprimentando 
apenas um grupo de apoia-
dores que ocupavam uma 
área cercada de grades. A 
rua Benjamin Constant, 
que dá acesso ao edifício, e 
o quarteirão que circunda 
o lugar, foram fechados 
com gradil. O único acesso 
aberto ao local onde Lula 
estava foi pela garagem, 
por onde o petista entrou, 
mas mesmo assim a entra-
da não foi permitida.

Telegram. Um dos principais grupos bolsonaristas no Telegram foi temporariamente suspenso. 
Usuários do grupo, que é público, têm encontrado o aviso de que a empresa deu tempo aos modera-
dores do grupo para removerem mensagens após alguns usuários terem postado “conteúdo ilegal”.

Victor Godoy prestou depoimento a parlamentares na Câmara Federal nesta quarta-feira (11)

Ministro nega ter participado 
de reuniões com pastores
O titular do Ministério da Educação foi ouvido em audiência pública na 
Câmara dos Deputados sobre a cobrança de propina de prefeitos no MEC
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C.N.P.J. Nº 63.388.441/0001-22 - NIRE: 23300018982

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. DATA: 27 de abril 
de 2022, às 19:00 horas. LOCAL: Avenida Aguanambi, nº 2213 a 2269, Bairro Fátima, Fortaleza - CE, CEP 
60055-401. PRESENÇA: Os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. MESA DIRETORA: Sra. 
ROSANE FERREIRA BARATA - Presidente; e o Sr. ANTONIO PÁDUA ARANTES – Secretário. CONVOCACÃO 
DOS ACIONISTAS: Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76. DOCUMENTOS 
DA ADMINISTRAÇÃO: As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 
foram publicadas no dia 27 de abril de 2022 no Jornal O Estado, pág. 08, com divulgação simultânea da íntegra 
dos documentos na página do mesmo jornal na internet, conforme disposto no artigo 289, inciso I, da Lei nº 
6.404, de 15/12/76. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram 
aprovadas: a) as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria referente 
ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) os dividendos distribuídos no montante de R$1.090.000,00 (um 
milhão e noventa mil reais) por conta de lucros retidos, ficando o lucro líquido do exercício em conta própria 
do patrimônio, para futura utilização; c) a não eleição do Conselho Fiscal, por não ser permanente e não haver 
pedido para sua instalação; d) foram reeleitos os seguintes membros Diretoria para o mandato 2022/2023: 
DIRETOR-PRESIDENTE - JACOB BARATA (JB1), brasileiro, viúvo, natural de Belém do Pará, empresário, residente 
e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ e com escritório na Avenida Brasil, nº 8255, Ramos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
21030-000, portador da carteira de identidade nº 976.984, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF/MF nº 005.805.707-
20; DIRETOR VICE-PRESIDENTE - ANTÔNIO PÁDUA ARANTES, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/
MF sob o nº 027.206.987-68, portador da carteira de identidade nº 01.887.056-8, expedida pelo DETRAN/
RJ, residente e domiciliado na Rua Mesquitinha nº 11, Condomínio Malibu, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22.793-297; e DIRETOR SUPERINTENDENTE - GILSON MANSUR, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 345.416.597-00, portador da cédula de identidade nº 2.734.202 IFP-RJ, residente 
e domiciliado na Rua Isidoro Lopes, nº 470, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.793-273, todos com 
mandato vigente até a publicação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2023. Ficam todos os 
Diretores sem remuneração, por já receberem honorários de outras empresas do grupo. Estando presentes os 
Diretores reeleitos, tomam posse e declaram a inexistência de quaisquer impedimentos legais para o exercício 
de seus mandatos, servindo a presente como termo de posse, inclusive. ESCLARECIMENTO: Como os acionistas 
JACOB BARATA (JB1), inscrito no CPF/MF sob o nº 005.805.707-20, e JACOB BARATA (JB2), inscrito no CPF/
MF sob o nº 058.986.837-39, são homônimos, seus nomes aparecem nesta ata sempre seguidos das siglas JB1 
para um e JB2 para o outro. ENCERRAMENTO: Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade 
e assinada por todos os presentes. JACOB BARATA (JB1), representado por sua procuradora Rosane Ferreira 
Barata; JACOB BARATA FILHO (sem direito a voto); DAVID FERREIRA BARATA; ROSANE FERREIRA BARATA; 
JACOB & DANIEL PARTICIPAÇÕES S/A, neste ato representado por JACOB BARATA (JB2) e Daniel Ferreira 
Barata (JB2); JACOB BARATA (JB2); DANIEL FERREIRA BARATA, bem como os Diretores reeleitos. A presente 
é cópia fiel da lavratura original efetuada no Livro de Atas de Assembléias Gerais. Fortaleza - CE, 27 de abril de 
2022. ANTÔNIO PÁDUA ARANTES - Secretário. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 
5797353 em 10/05/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
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