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NACIONAL

Para que saia das amarras que a legislação 
impõe ao setor público

Ministro Jorge Oliveira (TCU) ao votar a favor da aber-
tura de capital da Eletrobras

O
tucano João Doria deixou claro 
aos mais próximos, nesta quar-
ta (18), a intenção de resistir à 
mais séria investida contra sua 

pré-candidatura à presidência, protagoniza-
da por dirigentes do próprio PSDB que ele 
derrotou junto com Eduardo Leite, nas pré-
vias. Doria ficou animado com pesquisa do 
Quaest, divulgada na rede CNN, e decidiu 
enfrentar a instabilidade da sua candidatura 
com “diálogo” e muita, muita paciência.

Chances maiores
A pesquisa compara chances eleitorais na 

3ª via: 51% dos entrevistados conhecem e 
admitem votar em João Doria, contra 44% 
de Simone Tebet. 

Resultado oposto
O problema de Doria é que tucanos hos-

tis à sua candidatura preferem dar atenção a 
outra pesquisa em que Tebet teria melhores 
condições.

Pesquisa eleitora
Aécio Neves, inimigo nº 1 de Doria no 

PSDB, afirmou na terça (17) que a escolha do 
candidato não pode ser “indireta”, por meio 
de pesquisa.

Tucano no paredão
Doria quer adiar a decisão até as vésperas da 

convenção do PSDB, mas Aécio e demais inimi-
gos insistem na humilhação da desistência já.

Comparação
Foram abertas mais empresas no primeiro 

trimestre do ano do que os 615.173 empre-
gos formais criados.

Enorme
No total, existem 21,2 milhões de empre-

sas em atividade no Brasil, de um universo 
de mais de 53 milhões já criadas.

Não é fácil
Das mais de 835 mil novas empresas aber-

tas em 2022, mais de 20 mil já encerraram 
suas atividades, revela a plataforma XTR.

Ops
Citação de Luiz Fux, presidente do STF, 

ouriçou juristas: “Todo poder emana do 
povo e em seu nome ele é exercido”. Mas o 
parágrafo único, do artigo 1º diz: “Todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio 

Doria usa pesquisa, paciência e diálogo como armas

O PODER SEM PUDOR

Locutor da rádio Tabajara, do governo da 
Paraíba, Pascoal Carrilho transmitia a chega-
da do presidente Ernesto Geisel a João Pessoa. 
Ao anunciar o desembarque do general com 
sua voz marcante, ouviu-se uma sonora vaia. 
Enquanto a comitiva descia do avião, ele ata-
cou: “Acaba de desembarcar o Presidente... e 

esses moleques...” A ênfase em “moleques” fez 
parecer um xingamento a ministros e asses-
sores que desembarcavam. Pascoal não pôde 
concluir a frase: a transmissão foi interrompi-
da. E ele passou boa parte dos anos seguintes 
tentando explicar que sua bronca era contra a 
multidão, e não contra o ditador.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
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Bronca mal compreendida

Brasil abriu 835 mil empresas no 
1º trimestre
O Brasil tem motivos para 
comemorar: foram abertas 
835.037 empresas no País, 
entre 1º de janeiro e 31 de 
março, segundo dados atua-
lizados da plataforma XTR 
Brasil. Só o estado de São 
Paulo, a “locomotiva” da eco-
nomia brasileira, é responsá-
vel por 29,9% (243,7 mil) das 
novas empresas em ativida-
de, seguido por Minas Gerais, 
com 87.523 (10,7%), e o Rio 
de Janeiro, onde foram aber-
tas 70 mil empresas (8,6%).

representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição”.

Propaganda disfarçada
Tem plataforma de checagem que rasgou a 

máscara: dedicadas a desmentir governistas, 
agora, a pretexto de desmentir posts irrele-
vantes, destacam “feitos” do governo Lula. 
Parece até propaganda eleitoral.

Vontade política
O presidente da Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira (PP-AL), garantiu ontem que 
apesar de o aumento da tarifa de energia elé-
trica estar previsto nos contratos das distri-
buidoras, “pode ser minimizado”.

Para melhor
O primeiro trimestre do ano contabilizou 

1,7 milhão de desligamentos voluntários, 
alta de 70% em relação ao mesmo período 
do ano passado e, segundo especialistas, tra-
ta-se de uma ascensão profissional ou de rea-
ção negativa à volta ao trabalho após longo 
período de isolamento.

Lorota ideológica
Elon Musk chamou de lorota a ESG (“po-

lítica” social, ambiental e de governança) e 

cita absurdo: a gigante do petróleo Exxon no 
Top10 ESG da bolsa americana. E a Tesla, de 
carros elétrico, sequer está na lista.

Velha política
A CCJ da Câmara aprovou mais um pro-

jeto de zero importância ontem e que deixa 
o cidadão indignado com a perda de tempo. 
Um viaduto de Guaratinguetá (SP) será cha-
mado agora de “São Frei Galvão”.

Vai-e-vem
Na Paraíba, políticos trabalham com a 

informação de que o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP) avalia disputar novo mandato 
e desistir do Senado, em razão do avanço da 
candidatura de Efraim Moraes (União).

Tempo político é outro
O acidente com o voo da Chapecoense 

completa seis anos em 2022, teve ao menos 
dois documentários e uma minissérie docu-
mental. Já a CPI no Senado diz ter relatório, 
mas ainda se reunirá com seguradoras.

Pensando bem...
...em países sérios, descobertas de amea-

ças terroristas resultam em prisões e conde-
nações. No Brasil, viram discurso.

FOTO NELSON JR./SCO/STF
O ministro Dias Toffoli, 

do Supremo Tribunal Federal 
(STF), negou nesta quarta-fei-
ra (18) dar prosseguimento à 
ação do presidente Jair Bolso-
naro (PL) contra o ministro 
Alexandre de Moraes, tam-
bém do Supremo. No mesmo 
dia, Bolsonaro enviou ação si-
milar ao procurador-geral da 
República, Augusto Aras. O 
episódio representa mais um 
passo da tensão institucional 
entre os Poderes, em meio a 
investidas do chefe do Execu-
tivo contra o Judiciário – em 
especial o Supremo e o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

“Os fatos descritos na ‘no-
tícia-crime’ não trazem indí-
cios, ainda que mínimos, de 
materialidade delitiva, não 
havendo nenhuma possibili-
dade de enquadrar as condu-
tas imputadas em qualquer 
das figuras típicas aponta-
das”, disse Toffoli na decisão. 
O simples fato de o ministro 
ser relator do inquérito, afir-
mou o magistrado, “não é 
motivo para se concluir que 
teria algum interesse especí-
fico, tratando-se de regular 
exercício da jurisdição”.

Um dia antes, em mais uma 
ofensiva contra o Poder Judi-
ciário, Bolsonaro apresentou 
ao STF uma ação sob a alega-
ção de abuso de autoridade de 
Moraes. Em mensagem envia-
da a aliados por um aplicativo, 
o chefe do Executivo afirma 
que adotou a medida devido 

à postura do magistrado de 
“desrespeito à Constituição 
e ao desprezo aos direitos e 
garantias fundamentais”. Ter-
cio Arnaud, assessor especial 
do presidente, compartilhou 
conteúdo em que é citado o 
ajuizamento da ação. A ação 
corre em segredo de Justiça e é re-
latada pelo ministro Dias Toffoli.

Moraes, que é relator de 
investigações contra o pre-
sidente, é um dos alvos pre-
feridos de Bolsonaro. Para 
embasar as críticas ao minis-
tro, o presidente cita, no texto 
que enviou a correligionários, 
a “injustificada investigação 
no inquérito das fake news, 
quer pelo seu exagerado pra-
zo quer pela ausência de fato 
ilícito”. “Mesmo após a PF ter 
concluído que o presidente da 
República não cometeu crime 

em sua live, sobre as urnas 
eletrônicas, o ministro insiste 
em mantê-lo como investiga-
do”, diz o texto.

O presidente também diz 
que Moraes decretou “contra 
investigados medidas não pre-
vistas no Código de Processo 
Penal, contrariando o Marco 
Civil da Internet”. Afirma ainda 
que o inquérito das fake news 
“não respeita o contraditório” 

e não permite que advogados 
tenham acesso aos autos.

PGR
Após Toffoli ter recusado 

a ação, Bolsonaro apresentou 
ontem outra semelhante para 
a Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR). Com a nova 
investida, Bolsonaro obrigará 
o órgão comando pelo pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, a se manifestar 
sobre o assunto. A PGR não 
foi consultada previamente 
por Toffoli sobre as alegações 
do presidente.

Impeachment
Bolsonaro já havia apresen-

tado um pedido de impeach-
ment contra Moraes no Senado. 
O presidente da casa legislativa, 
senador Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), arquivou o pedido de 
impeachment sem submetê-lo 
ao plenário. Na ocasião, o che-
fe do Executivo também havia 
solicitado o afastamento de 
Moraes de qualquer função pú-
blica por oito anos.

Palanque de Lula em 
PE estremece com 
rompimentos do PSB

O rompimento de par-
tidos aliados ao PSB em 
Pernambuco estremeceu o 
palanque oficial do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) no estado. O 
partido é um dos principais 
aliados do petista no plano 
nacional. Na segunda (16), 
o PSD deixou a base aliada 
do PSB e oficializou o 
apoio à pré-candidatura de 
Marília Arraes (Solidarieda-
de) ao Governo de Pernam-
buco. PP e Avante deverão 
seguir o mesmo caminho 
nas próximas semanas. O 
próprio Solidariedade estava 
no palanque do PSB antes 
da chegada da ex-petista. 
Para o novo palanque, o 

PSD lançou o deputado 
federal André de Paula como 
pré-candidato ao Senado na 
chapa de Marília Arraes. O 
mais cotado para a vice é o 
deputado federal Sebastião 
Oliveira (Avante). Para ade-
rir ao grupo, o PP requisitou 
a Marília espaços em secreta-
rias em um eventual governo 
dela, além da presidência da 
Assembleia de Pernambuco 
e uma vaga do Senado nas 
eleições de 2026. A pré-can-
didata também é apoiada por 
Pros e Agir 36. O desembar-
que do PSD e as iminentes 
saídas de PP e Avante da base 
aliada do PSB fortalecem 
outra coligação que votará 
em Lula, a de Marília.

Fies. A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) 1.090/21, que permite a rene-
gociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) relativas a contratos fechados 
até o segundo semestre de 2017. A MP ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal.

Para Toffoli, a notícia-crime de Jair Bolsonaro não traz qual-
quer indício de materialidade delitiva

STF: Toffoli rejeita ação de 
Bolsonaro contra Moraes
No mesmo dia, o presidente da República enviou uma ação semelhante 
para a PGR, de modo que Augusta Aras deve se manifestar sobre o tema

SIDERÚRGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

Data, Horário e Local: Realizada em 29 de abril de 2022, às 16:00 horas, na sede social da Siderúrgica 
Latino-Americana S.A. – SILAT (“Companhia”), na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia BR-
222, s/n, km 32, AGC Primavera, Parque das Nações (Jurema), CEP 61642-000. Convocação e Presença: 
Foram dispensadas as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Composição da Mesa: Rafael Dorneles Japur – Presidente; Shara Lim – 
Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. 
Deliberações: Após análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a seguinte deliberação: Eleger os 
seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano, 
sendo permitida a reeleição: (i) Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, brasileiro, natural de Curitiba, PR, 
casado, em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/05/1972, engenheiro mecânico, RG nº 
4.490.869-7 SSP/PR e CPF/ME nº 003.680.689-78, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) Cesar Obino 
da Rosa Peres, brasileiro, natural de Uruguaiana, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
nascido em 31/12/1962, administrador de empresas, RG nº 8.308752-8 SSP/PR e CPF/ME nº 
346.819.490-00, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; e (iii) Rafael Dorneles Japur, brasileiro, natural 
de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/04/1982, 
administrador de empresas, RG nº 9040851983 SSP/RS e CPF/ME nº 000.929.740-58, para o cargo de 
Diretor Financeiro, todos com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, 
conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070. Os Diretores ora eleitos (i) declararam previamente 
aos conselheiros presentes e à Companhia, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76, que não estão 
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresárias ou 
administração de sociedades empresárias; e (ii) assinaram os Termos de Posse anexados à presente Ata, 
os quais também serão lavrados no Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria da Companhia. 
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrados os 
trabalhos e determinou a lavratura desta ata, que, após lida, achada conforme e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Rafael Dorneles Japur (Presidente), Shara Lim (Secretária). 
Conselheiros Presentes: Rafael Dorneles Japur, Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, Raul Fernando 
Schneider, Clemir Uhlein e Francisco José Rabelo do Amaral. Certifico que a presente ata foi lavrada em 
forma de sumário e retrata exatamente a ata original lavrada no Livro de Registro de atas do Conselho de 
Administração. Caucaia, Ceará, 29 de abril de 2022. Shara Lim - Secretária. Junta Comercial do Estado 
do Ceará. Certifico registro sob o nº 5801337 em 16/05/2022. Protocolo 220680906 - 11/05/2022. 
Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Data, Hora e Local: Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) realizada em 29 de abril de 2022, às 11 horas, na 
sede da Companhia, localizada na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia BR-222, s/n, Km 32, 
AGC Primavera, Parque das Nações (Jurema), CEP 61642-000. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada, tendo em vista a presença de acionistas representando 100% do capital social da Companhia. 
Mesa: Presidente: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, Diretor Presidente, nos termos do Estatuto Social 
da Companhia; Secretária: Shara Lim. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) 
deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) eleger os 
membros do Conselho de Administração; e (iv) deliberar e fixar a remuneração anual global dos 
Administradores. Deliberações: Após análise da matéria constante da ordem do dia, os acionistas 
presentes aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações: (i) Foi 
aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, como faculta o artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”). (ii) O Sr. Presidente esclareceu que já se encontravam à disposição 
dos Senhores Acionistas a documentação pertinente às contas dos Administradores, compreendendo as 
Demonstrações Financeiras, os Relatórios da Administração e o Relatório da Auditoria Independente 
sobre as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. (iii) Em 
seguida, foi proposto e aprovado pelos presentes a dispensa da leitura dos referidos documentos, por 
serem de conhecimento de todos, conforme distribuição, análise prévia e publicação no jornal O Estado, 
no dia 24 de março de 2022, nas páginas 4 a 5, bem como, da presença do representante dos auditores 
independentes. (iv) Submetida à discussão e, em seguida, à votação, foram aprovados, por unanimidade 
e sem qualquer ressalva, os Relatórios Anuais da Administração, as Demonstrações Financeiras e o 
Relatório da Auditoria Independente, todos relacionados ao exercício findo de 31 de dezembro de 2021. 
(v) Foi aprovado que os lucros verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
equivalentes a R$ 36.867.101,74 (trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e um reais 
e setenta e quatro centavos), sejam integralmente absorvidos pela conta de Prejuízos Acumulados. Em 
razão dos prejuízos, não serão distribuídos dividendos aos acionistas. (vi) Aprovada a eleição dos 
seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia: (a) Presidente: Rafael Dorneles 
Japur, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9040851983 SSP/RS e inscrito no 
CPF/ME sob nº 000.929.740-58, (b) Conselheiro: Raul Fernando Schneider, brasileiro, natural de Porto 
Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade 
RG nº 8022045168 SJS/RS e inscrito no CPF/ME sob nº 423 615 240-15; (c) Conselheiro: Clemir Uhlein, 
brasileiro, natural de Tapes, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da 
cédula de identidade RG nº 5029528667 SSP/RS e inscrita no CPF/ME sob nº 424.614.210-72; (d) 
Conselheiro: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, brasileiro, natural de Curitiba, PR, casado, em regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 4.490.869-7 
SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob nº 003.680.689-78; todos com endereço comercial na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, e (e) Conselheiro: 
Francisco José Rabelo do Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 
8.681.896 e inscrito no CPF/ME sob nº 072.941.743-34, residente e domiciliado na Avenida Padre Antônio 
Tomás, 630, apto 902, Aldeota, Fortaleza, CE, CEP 60.140-160, todos os membros do Conselho de 
Administração com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar 
as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024. Os Conselheiros ora eleitos, 
assinaram os termos de posse e declararam que não estão incursos em qualquer crime que os impeça de 
exercer atividade mercantil, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou qualquer outro impedimento 
legal, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. (vii) Aprovada a remuneração anual global dos 
membros da Administração da Companhia para o exercício de 2022 no montante de até R$ 1.000,00 (um 
mil reais). Encerramento e Lavratura: O Presidente da mesa declarou encerrados os trabalhos e 
suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi lida e aprovada por 
unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido assinada por todos os acionistas presentes. Caucaia, 
Ceará, 29 de abril de 2022. Mesa: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig (Presidente da Assembleia) e Shara 
Lim (Secretária da Assembleia). Acionistas Presentes: GERDAU AÇOS LONGOS S.A., representada por 
Shara Lim e AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ – ADECE, representada pelo 
Sr. Francisco José Rabelo do Amaral. Certifico que a presente ata foi lavrada em forma de sumário, 
conforme previsto no Artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76 e retrata exatamente a ata original lavrada no Livro 
de Registro de Assembleias Gerais. Shara Lim - Secretária e Advogada OAB/SP nº 319929. Junta 
Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5801350 em 16/05/2022. Protocolo 
220680451 - 11/05/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

SERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE
(CARTÓRIO NORÕES MILFONT)

Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro
Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66755-COSME DE JESUS SAMPAIO E CLEIDIANA JOSÉ DOS SANTOS
66756-LUIS JOSE DOS SANTOS SOUSA E CLAUDILENE DA SILVA VIRGINIO
66757-DIVANILDO FERREIRA DAS NEVES E ELIEUDA SALVIANO GOMES
66758-ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS E THYSSYANE KELLEN SANTOS DE 
SOUSA

Fortaleza, 18 de maio de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
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