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Câmara. Após recuo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), prepara para amanhã (25) a eleição do novo vice-presidente da casa, além de outros 
dois cargos da Mesa. As urnas para essa eleição já foram instaladas no plenário da Câmara.NACIONAL

Onde não há liberdade de expressão não tem demo-
cracia

Augusto Aras, procurador-geral da República, sobre os 
tempos estranhos no Brasil

A pós o anúncio da desistência do pré-
-candidato João Doria, “viúvas” da 
candidatura de Eduardo Leite vol-
taram a pressionar os dirigentes do 

partido a entronizar o ex-governador gaúcho 
na disputa para presidente, em outubro. O pro-
blema agora seria obter a desistência de Simone 
Tebet (MDB), e a senadora não parece disposta 
a isso. A menos que os claudicantes dirigentes 
partidários optem por uma nova pesquisa para 
indicar, entre Leite e Tebet, qual o candidato 
menos ruim para a disputa.

Caminho sem volta
Apesar do anúncio emocionado da desis-

tência, Doria ainda alimenta a esperança de 
ser reconvocado pelo partido que o traiu. Sem 
chances.

Melhor a morte
A direção tucana preferiu arriscar a sobrevi-

vência do PSDB a deixar que Doria saísse das ur-
nas ao menos como a maior liderança do partido.

Fazendo política
Mais experiente que os presidentes do MDB e 

PSDB, Roberto Freire (Cidadania) defende a re-
tomada de negociações com outros partidos.

Mais dois à mesa
Para Freire, é preciso voltar a conversar com o 

União Brasil, presidido por Luciano Bivar (PE), e 
o Podemos do senador Álvaro Dias (PR).

Gaveta sem fundos
Atraiu apoio de 93.117 brasileiros, mas foi 

para a gaveta, a ideia de afastar do serviço públi-
co político condenado a mais de 1 ano de cadeia.

Veto em causa própria
A ideia de extinguir a estabilidade no ser-

viço público (Sugestão Nº 5 de 2020) obteve 
28.382 apoios, mas desde março de 2020 está 
na gaveta.

Pouquíssimo
Apenas 37 das 215 ideias com o apoio mínimo 

se tornaram projeto de lei ou proposta de emen-
da à Constituição, no Senado, desde 2015.

Tristeza demais
Sobre a desistência de João Doria, o empresá-

Nova pesquisa pode indicar ‘o menos ruim’ na 3ª via

O PODER SEM PUDOR

Afonso Arinos de Melo Franco exercia o 
pior cargo para quem tinha pavor de avião: 
ministro das Relações Exteriores de João 
Goulart. Certa vez, ao concluir uma visita a 
Portugal, ele foi despedir-se do presidente 
anfitrião, Américo Tomás, que logo tocou 
no ponto fraco: “O senhor gosta de avião?” 

Arinos achou que uma mentirinha não faria 
mal: “Não muito, excelência.” Ao invés de 
tranquilizar o chanceler brasileiro, Américo 
Tomás fez um comentário que o atormen-
taria durante todo o percurso de volta: “É, 
enquanto eles voam lá em cima, as oficinas 
continuam cá em baixo..."

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Medo do alto

Senado pede ideias aos
cidadãos, mas as ignora
Apenas 215 das 1.646 sugestões 
ou “Ideias Legislativas”, criadas 
no site e-Cidadania do Senado, 
obtiveram as 20 mil assinatu-
ras para serem analisadas pela 
Comissão de Direitos Humanos, 
como prevê a lei. Dessas 215, 
exatas 110 cumpriram a exigên-
cia, mas não viraram projeto, de-
monstrando que o espaço para 
“Ideias Legislativas” no Senado 
é só uma jogada de marketing. 
Outras sugestões têm apoio, 
com análise prevista no regi-
mento do Senado, mas estão na 
gaveta desde 2016.

rio Luciano Hang não tem dúvida: “o povo en-
xerga o teatro que políticos fizeram na pandemia, 
tentando crescer em cima de algo tão triste”.

Êxtase
O suplente de senador José Aníbal (PSDB-

-SP), que não parece ser dado a sorrisos, “gar-
galhava por dentro”, como se diz em política, 
ao comentar ontem a desistência do ex-gover-
nador João Doria, de quem é inimigo.

Adeus às tetas
Marcelo Ramos (AM) trocou o PL pelo 

PSD, mas queria se manter no cargo que per-
tence a seu antigo partido, na Câmara. Foi 
destituído até com aval do STF, mas agora 
chama a decisão de “antidemocrática”.

 
Brasil acovardado

É ridícula a “multa” de apenas 30 mil dó-
lares pelos atos de racismo de torcedores ar-
gentinos do Boca Juniors contra brasileiros 
do Corinthians. Não é “punição”, é até um 
estímulo, sob o silêncio acovardado do Brasil.

Pense num absurdo
A Revista Andes, a ser lançada no dia 6 pelo 

presidente da Associação Nacional de Desem-
bargadores (Andes), Marcelo Buhatem, revela 

que apenas 30 empresas são responsáveis por 
70% de processos que tramitam no Poder Judi-
ciário, sendo que 50% dessas ações dizem respei-
to a execuções fiscais.

 
Cúmulo da lacração

Evento de governos e bilionários, o Fórum 
Econômico Mundial, na Suíça, inaugura nesta 
terçam (24) o “Salão da Igualdade”, patrocina-
do por Citi, NBC, JPMorgan etc., com o slo-
gan “O lugar para líderes conscientes”.

 
Aviso amigo

“Se nós começarmos a exigir da política, 
de todos os ocupantes de mandato, comuni-
cações politicamente corretas, nós estamos 
rompendo com o ideal da liberdade de ex-
pressão”, avisou o PGR Augusto Aras.

 
Tratado de Moscou

Completa 20 anos nesta terça (24) o SORT 
(Tratado sobre Reduções de Ofensiva Estraté-
gica), também conhecido como o Tratado de 
Moscou, que limitou arsenais nucleares dos 
EUA e Rússia a 2.200 ogivas cada.

 
Pensando bem...

...Doria é o primeiro tucano abatido em 
pleno voo por aves da mesma espécie.

Câmara pode votar 
hoje limitação dos 
tributos da energia

A Câmara dos Deputados 
pode votar hoje o projeto que 
considera essenciais bens e 
serviços relativos a combustí-
veis, energia elétrica, comuni-
cações e transporte coletivo, 
impedindo a aplicação de 
alíquotas de tributos iguais às 
de produtos listados como su-
pérfluos. A sessão do plenário 
está marcada para as 13h55.

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), disse 
que no mesmo dia fará uma 
reunião na residência oficial 
com os líderes da oposição e 
da base aliada para discutir 
a votação dessa proposta 
(Projeto de Lei Complemen-
tar 18/22, apensado ao PLP 
211/21). Enquanto o PLP 
18/22, do deputado Danilo 
Forte (União-CE), apenas 
considera esses bens e servi-
ços como essenciais, proibin-
do a aplicação de alíquotas 
de supérfluos, o PLP 211/21, 
do deputado Sidney Leite 
(PSD-AM), fixa uma alíquota 
máxima de 5%, que pode 
ser aumentada para até 15% 
quando se tratar de progres-
sividade ambiental, valendo 
para os tributos federais, 
estaduais e municipais.

Setor aéreo
Na pauta constam ainda 

cinco medidas provisórias, 
como a MP 1089/21, que 
reformula a legislação sobre 
aviação civil. Os deputados 
precisam analisar emendas 
do Senado ao texto aprovado 
pela Câmara em abril. Uma 
das emendas direciona ao 
Sest e ao Senat 40% do que é 
arrecadado com contribui-
ções do setor aéreo para o Se-
nai, o Sesc e o Sesi a fim de fi-
nanciar o ensino profissional 
da aviação civil. Atualmente, 
os recursos vão para o Fundo 

Aeroviário para o ensino 
profissional aeronáutico. A 
MP aprovada acaba com a di-
ferença entre serviços aéreos 
públicos e serviços privados, 
além de mudar valores e 
tipos de ações sujeitas a taxas 
pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). De 
acordo com o texto aprova-
do pelos deputados e pelos 
senadores, as companhias 
aéreas serão proibidas de 
cobrarem qualquer tipo de 
taxa, em voos nacionais, 
pelo despacho de bagagens 
de até 23 kg, e em voos in-
ternacionais, pelo despacho 
de bagagens de até 30 kg.

Mínimo
Outra MP em pauta é 

a que aumentou o salário 
mínimo no começo do ano, 
fixando o valor para 2022 
em R$ 1.212 ao mês. O novo 
valor considera a correção 
monetária pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC) de janeiro a novem-
bro de 2021 e a projeção de 
inflação de dezembro de 
2021, estimada pela área 
técnica do Ministério da Eco-
nomia. No total, o reajuste 
é de 10,18% em relação ao 
salário mínimo anterior, que 
era de R$ 1,1 mil. 

Já entre os projetos 
pautados, destaca-se o PL 
1.776/15, do deputado Pau-
lo Freire Costa (PL-SP), que 
inclui os crimes de pedofilia 
na Lei dos Crimes Hedion-
dos. Atualmente, das con-
dutas caracterizadas como 
pedofilia, a Lei dos Crimes 
Hediondos inclui apenas o 
estupro de vulnerável e o fa-
vorecimento da prostituição 
de criança, adolescente ou 
vulnerável. (Com informa-
ções da Agência Câmara)

O ex-governador de São 
Paulo João Doria (PSDB) 
anunciou nesta segunda-feira 
(23) que desiste de sua pré-
-candidatura ao Palácio do 
Planalto, cedendo a pressões 
da cúpula do seu partido, 
que pretende anunciar apoio 
à senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) e consolidar uma 
candidatura única da chama-
da terceira via. “Me retiro da 
disputa com o coração ferido, 
mas com a alma leve. Saio com 
sentimento de gratidão e a cer-
teza de que tudo o que fiz foi 
em benefício de um ideal cole-
tivo, em favor dos paulistanos, 
dos paulistas e dos brasileiros”, 
disse em seu discurso.

“Hoje, serenamente, entendo 
que não sou a escolha da cúpula 
do PSDB. Aceito esta realidade 
com a cabeça erguida. Sou um 
homem que respeita o bom sen-
so, o diálogo e o equilíbrio. Sem-
pre busquei e seguirei buscando 
o consenso, mesmo que ele seja 
contrário à minha vontade pes-
soal. O PSDB saberá tomar a 
melhor decisão no seu posicio-
namento para as eleições deste 
ano”, afirmou. “Seguirei como 
observador sereno do meu país. 
Sempre à disposição de lutar a 
guerra para a qual eu for cha-
mado. Na vida pública ou na 
vida privada. Que Deus proteja 
o Brasil”, concluiu Doria.

O anúncio contraria a pos-
tura de Doria e de seus aliados 
nos últimos dias, que vinham 
negando a possibilidade de 
abrir caminho para a eme-
debista. Dirigentes do PSDB 
não acreditavam que haveria 
acordo com Doria e aposta-
vam até na judicialização do 
imbróglio. O tucano chegou 
a sinalizar que buscaria a Jus-
tiça Eleitoral para garantir 
que o PSDB lhe desse legenda 
com base no fato de ter vencido 
prévias em novembro passado.

Doria afirmou nesta segun-
da que “o Brasil precisa de uma 
alternativa para oferecer aos 
eleitores que não querem os ex-
tremos”, em estocada nos líderes 
das pesquisas, Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e Jair Bolsonaro 
(PL). “Saio com o sentimento de 
gratidão e a certeza de que tudo 
o que fiz foi em benefício de um 
ideal coletivo, em favor dos pau-
listanos, dos paulistas e dos bra-
sileiros”, disse o tucano, que exal-
tou realizações de seu governo, 
como a viabilização de vacinas 
contra a covid-19. “Peço descul-
pas pelos meus erros. Se me ex-
cedi, foi por vontade de acertar. 
Se exagerei, foi pela pressa em 
fazer com perfeição. Se acelerei 
foi pela urgência que as ações 
públicas exigem”, pontuou.

Além da esposa, Bia Doria, o 
ex-governador estava acompa-
nhado do presidente do PSDB, 
Bruno Araújo; do líder do par-
tido na Câmara, Adolfo Viana 
(PSDB-BA); dos presidentes do 
PSDB estadual, Marco Vinholi, 
e municipal, Fernando Alfredo; 
dos prefeitos Orlando Moran-
do (S. B. do Campo) e Luiz Fer-
nando Machado (Jundiaí); do 
ex-ministro Antônio Imbassahy 
e outros aliados.

Tebet
Após o pronunciamento, 

Araújo afirmou que a decisão 
do ex-governador comprova 
que ele não colocou seu projeto 
pessoal acima do país e disse que 
o tucano terá o papel que quiser 
nestas eleições. Araújo indicou 
que o partido dará seguimen-
to à coligação com MDB e Ci-
dadania, mas evitou dizer que 
Tebet já está escolhida, embora 
esse seja o acerto entre os parti-
dos. O dirigente afirmou que o 
PSDB deve indicar um vice para 
a chapa. O PSDB deve deliberar 
apoio à senadora em reunião da 
executiva a ocorrer ainda nesta 

terça-feira. MDB, PSDB e Ci-
dadania têm um acordo para 
lançar uma candidatura única 
da terceira via -e, na semana 

passada, uma pesquisa enco-
mendada pelos partidos indi-
cou que a emedebista era mais 
viável do que o tucano.

Doria desiste de se lançar 
candidato à Presidência
O ex-governador paulista vinha sofrendo pressão dentro do PSDB para 
abrir mão da candidatura em nome de uma chapa única da terceira via

SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”), a se 
realizar no dia 31 de maio de 2022, às 10h00min, de forma exclusivamente digital, por meio da 
plataforma eletrônica Microsoft Teams (”Plataforma Digital’’), nos termos da Instrução Normativa 
nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, de 10 de junho de 
2020 (‘’IN 81’’), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e aprovar 
o Protocolo e Justificação da incorporação da Companhia por sua controladora Gerdau Aços 
Longos S.A. (“Protocolo e Justificação” e “Incorporação” respectivamente); (ii) Ratificar a nomeação 
e a contratação, pela Administração da Companhia, da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Especializada”), como a empresa 
responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Siderúrgica 
Latino-Americana S.A - SILAT (“Laudo de Avaliação Contábil”); bem como do Laudo de Avaliação 
do valor das ações da Siderúrgica Latino-Americana S.A - SILAT e da Gerdau Aços Longos S.A., 
pelo método de fluxo de caixa descontado, para atendimento ao art. 264 da Lei 6.404/76 (“Laudos 
de Avaliação das Ações” e, em conjunto com o Laudo de Avaliação Contábil, “Laudos de Avaliação”); 
(iii) Examinar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Especializada 
contratada por sua controladora Gerdau Aços Longos S.A.; (iv) Deliberar sobre a Incorporação 
da Companhia, por sua controladora Gerdau Aços Longos S.A., com aumento do capital social e 
com emissão de ações ordinárias da incorporadora Gerdau Aços Longos S.A.; e (v) Caso sejam 
aprovadas as deliberações anteriores, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os 
atos necessários à realização da Incorporação. Orientações para participação via Plataforma 
Digital: Para participarem virtualmente da Assembleia Geral, por meio da Plataforma Digital, 
os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, conforme o caso, deverão enviar 
à Companhia, até às 10h00min do dia 29 de maio de 2022, a solicitação de participação para o 
endereço eletrônico inform@gerdau.com. A solicitação de participação deverá vir acompanhada da 
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído, 
incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ de ambos, conforme o caso, além de indicar 
telefone de contato e e-mail do participante da Assembleia Geral para o qual a Companhia 
deverá enviar o link de acesso à Assembleia Geral, acompanhada da seguinte documentação: (i) 
extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, acrescido de (ii) se pessoa física, 
cópia do documento de identificação com foto e CPF; (iii) se pessoa jurídica, cópia do estatuto 
social ou do contrato social atualizado, registrado no órgão competente; cópia do documento de 
identificação com foto e CPF do representante legal ou procurador que participará da Assembleia 
Geral; e ata de eleição do representante legal que participará da Assembleia Geral registrada no 
órgão competente ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso. Em caso de fundo de 
investimento, cópia do regulamento, cópia da ata de eleição do administrador que participará da 
Assembleia Geral registrada no órgão competente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o 
caso; e (iv) caso o acionista seja representado por procurador, cópia do documento de identificação 
com foto e CPF do procurador que se fará presente na Assembleia Geral e cópia da procuração 
emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral. O procurador deverá 
ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia, excepcionalmente, não 
exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de documentos emitidos e assinados no 
território brasileiro ou a notarização, legalização/apostilamento, tradução juramentada e registro 
no Registro de Títulos e Documentos no Brasil daqueles documentos provenientes do exterior 
e que estejam em língua inglesa ou espanhola (para as demais línguas a tradução juramentada 
continuará sendo exigida). Após o recebimento da solicitação acompanhada dos documentos 
necessários para participação na Assembleia Geral, nas condições apresentadas acima, e após 
ter verificado, de forma satisfatória, os documentos de identificação e representação do acionista, 
a Companhia enviará ao endereço de e-mail indicado no pedido de solicitação de participação à 
Assembleia Geral o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital. O link e as instruções a 
serem enviados pela Companhia serão pessoais e intransferíveis, de forma que não poderão ser 
compartilhados, sob pena de responsabilização do acionista. O participante se compromete a utilizar 
as instruções a serem enviadas pela Companhia (i) única e exclusivamente para o acompanhamento 
remoto da Assembleia Geral; (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link a qualquer 
terceiro, acionista ou não, sendo o mesmo intransferível; e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo 
ou em parte, tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer 
informação transmitida por meio virtual durante a realização da Assembleia Geral. Os acionistas que 
não enviarem a solicitação e a documentação necessária para participação na Assembleia Geral 
nas condições aqui descritas, até às 10h00min do dia 29 de maio de 2022, não poderão participar 
da Assembleia Geral. A Companhia solicita que, no dia da Assembleia Geral, os participantes 
credenciados acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 20 minutos de antecedência ao horário 
da Assembleia Geral, com o objetivo de permitir a validação de acesso e a devida identificação. A 
Companhia recomenda, ainda, que os participantes que solicitarem sua participação na Assembleia 
Geral se familiarizem previamente com o uso da Plataforma Digital, bem como garantam a 
compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos com a utilização da referida plataforma, por meio 
de vídeo e áudio. Além da possiblidade de assistir pelo computador, a Plataforma Digital também 
está disponível, via aplicativo (“app”) para smartphone, sendo necessário realizar o prévio download 
do aplicativo. Exceto se instados, por qualquer motivo, a desligar a funcionalidade de vídeo da 
Plataforma Digital, solicitamos que os participantes mantenham as suas câmeras ligadas durante o 
curso da Assembleia Geral, a fim de assegurar a autenticidade das comunicações. O acionista, seu 
representante legal ou procurador devidamente cadastrado que participar por meio da Plataforma 
Digital será considerado presente na Assembleia Geral (podendo exercer seus respectivos 
direitos de voto) e assinante da respectiva ata. Ressaltamos que a Plataforma Digital atende aos 
requisitos legais, incluindo, entre outros: (i) a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo 
a documentos apresentados durante a Assembleia Geral que não tenham sido disponibilizados 
anteriormente; (ii) a gravação integral da Assembleia Geral pela Companhia; e (iii) a possibilidade de 
comunicação verbal entre os participantes presentes por meio da Plataforma Digital. A Companhia 
não se responsabilizará por qualquer problema operacional ou de conexão que o participante venha 
a enfrentar, bem como por qualquer outro evento ou situação que não esteja sob o controle da 
Companhia que possa dificultar ou impossibilitar a sua participação na Assembleia Geral por meio 
da Plataforma Digital. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre as questões acima poderão ser 
enviados para a Companhia por e-mail, por meio do endereço eletrônico inform@gerdau.com.

Caucaia, CE, 20 de maio de 2022.
Rafael Dorneles Japur - Presidente do Conselho de Administração
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