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NACIONAL

Verdadeiro contorcionismo jurídico
Senador Eduardo Girão (Pode-CE) ao criticar 

decisões do STF contra a Lava Jato

A
pesar do destaque conferido à 
gratuidade nas bagagens, a nova 
lei do setor aéreo, aprovada no 
Congresso a partir da aprovação 

de medida provisória do presidente Jair Bol-
sonaro, embute outras medidas que podem 
ser prejudiciais aos passageiros, a começar 
pelo fortalecimento da “agência reguladora” 
Anac, cuja atuação se confunde com a de 
uma entidade de defesa dos interesses das 
empresas que deveria regular.

Lá vem facada
Pela lei, a Anac é que vai arbitrar as taxas 

aeroportuárias, que antes eram definidas em 
lei. Era reivindicação das empresas.

Poder de Justiça
O lobby das empresas emplacou uma re-

gra que lhes permite “negativar” passageiros 
que considerem “rebeldes”, como consumi-
dores reclamões.

Big brother
Empresas aéreas, sites e apps de compra de 

passagens agora devem fornecer às autorida-
des as informações pessoais de passageiros.

Não vai prosperar
No país cuja agência reguladora não se inte-

ressa em proteger os cidadãos que a sustentam, 
Bolsonaro deve vetar a gratuidade de malas.

Impeachment
O senador lamentou, mas diz que a insa-

tisfação existe em “pontos do Brasil” e lem-
brou os pedidos de impeachment contra mi-
nistros do STF.

Um exemplo
O gaúcho citou os vários casos de minis-

tros que são alvos de pedidos de impeach-
ment que dormitam na gaveta do presidente 
do Senado.

Cidadão à espera
Para Lasier, “está na hora do Senado Federal 

começar a receber e examinar essas queixas” 
que vem de fora e de dentro do Congresso.

‘Preocupação’ no STF
Diz o STF que o ministro Fachin está 

preocupado com a ação policial, no Rio, que 
resultou em 25 mortos. Maior é a apreensão 
da sociedade com a quase proibição das polí-
cias fazerem seu trabalho, em favelas. Talvez 

Nova lei amplia poder da Anac, e aéreas aplaudem

O PODER SEM PUDOR

Costa Rego fez fama como jornalista no 
Rio de Janeiro e, na década de 1920, voltou a 
Alagoas para ser governador. Austero, gover-
nou sob rigoroso estado de sítio, mas a con-
dição de incorrigível mulherengo lhe custou 
alguns problemas, inclusive uma conhecida 
reprimenda do presidente Washington Luís. 
Seu secretário da Fazenda, Epaminondas 

Gracindo, pai do ator Paulo Gracindo, certo 
dia tomava o café da manhã quando Costa 
Rego foi entrando na sua casa com a maior 
naturalidade. “Espere aí, governador!”, excla-
mou Epaminondas, irônico, “com essa sua 
fama de garanhão, o senhor não pode entrar 
na casa de uma família de respeito.” Gover-
nador e secretário despacharam na calçada.
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Ele era um perigo

Senador alerta para
insatisfação com o Supremo
Após o cancelamento de um jan-
tar-palestra do presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, pelo Centro da Indústria e Co-
mércio de Bento Gonçalves (RS), 
em razão dos muitos protestos, o 
senador Lasier Martins (Pode-RS) 
alertou no plenário do Senado que 
a insatisfação com o STF “vai se es-
palhando pelo país afora”. O “des-
convite”, segundo Lasier, ocorreu 
em razão de “atitudes e decisões” 
do STF. Ontem, a OAB local assu-
miu o evento e reiterou convite a 
Fux para palestra no dia 3.

os bandidos mortos estivessem hoje vivos e a 
salvo, em alguma cadeia.

Aceno ao atraso
Agora pré-candidata oficial, Simone Tebet 

fez acenos ao atraso, dizendo-se contra pri-
vatizar a Petrobras, mas admite outras deses-
tatizações e causas como “responsabilidade 
fiscal”, em vigor há quase vinte anos.

Liberdade de Expressão
A advogada Luna van Brussel Barroso lan-

çará na Argumento do Rio, dia 6, o livro “Li-
berdade de Expressão e Democracia na Era 
Digital”. Assina a apresentação Luis Roberto 
Barroso, ministro do STF e pai orgulhoso.

Lacração remota
No ritmo do seu presidente roda-presa, o 

Senado ainda mantém sessões híbridas, com 
senadores discutindo e votando à distância, 
por vídeo. Tem gente ainda usando máscara, 
até para reforçar a moleza.

Servidor do apito
Sandro Meira Ricci se licenciou em 2019, 

por 6 anos (!), do cargo de analista de comér-
cio exterior do governo federal, para virar 

palpiteiro de arbitragens na TV. A licença vai 
até 2024, quando terá de retomar o emprego 
ou se demitir. 

Terrorismo de lá
A Justiça condenou, na Índia, um líder 

separatista da Cashemira, região no norte 
do país, em conflito desde 1989, acusado de 
participar e financiar atos terroristas. Rece-
beu duas sentenças de prisão perpétua.

Briga antiga
Em 26 de maio de 1938, era inaugurado 

na Câmara dos Estados Unidos o Comitê de 
Atividades Antiamericanas, para investigar 
“subversivos” e comunistas. Foi precursor da 
comissão de Joseph McCarthy.

Mais um farsante
Joe Biden é apenas mais um presidente 

dos Estados Unidos farsante, que fazem a 
maior pose de consternação, quando algum 
maluco mata inocentes em escolas, mas não 
fazem nada para alterar essa situação. 

Pensando bem...
...ritmo de agência reguladora é assim: somente 

ontem a Anvisa liberou remédio para tratar covid.

FOTO PAULO SÉRGIO/CÂMARA DOS DEPUTADOS
O deputado Lincoln 

Portela (MG), da bancada 
evangélica, foi eleito nesta 
quarta-feira (25) novo vice-
-presidente da Câmara, em 
substituição ao deputado 
Marcelo Ramos (PSD-AM), 
adversário político do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL).

Portela, indicado ofi-
cial do PL, recebeu 232 vo-
tos – precisava do apoio da 
maioria absoluta dos vo-
tantes. Disputaram a vaga, 
que pertence ao partido de 
Bolsonaro, a ex-ministra 
da Secretaria de Governo 
Flavia Arruda (DF), Bosco 
Costa (SE), Capitão Augus-
to (SP) e Fernando Rodolfo 
(PE) – todos como avulsos. 
Na véspera, Portela derro-
tou o candidato do Planalto, 
deputado Vitor Hugo (GO), 
por dois votos em votação 
interna do PL.

Também foram eleitos 
Odair Cunha (PT-MG) 
como segundo secretário, 
em substituição a Marília 
Arraes (PE) – que trocou o 
PT pelo Solidariedade – e 
Geovania de Sá (PSDB-SC) 
– no lugar de Rose Modes-
to (MS), que deixou o PSDB 
pela União Brasil. Portela 
substitui o deputado Marce-
lo Ramos (PSD-AM), desti-
tuído pelo presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), 
após pressão do PL, partido 
de Bolsonaro.

O PL pressionou o presi-
dente da Câmara a retirar o 
ex-integrante da legenda da 
vice-presidência da casa e 
tentar emplacar um deputa-
do da sigla no posto. Em live 
no dia 12 de maio, o presi-
dente Jair Bolsonaro afirmou 
ter pedido ao partido de Val-
demar Costa Neto para desti-
tuir Marcelo Ramos, que é seu 

opositor e trocou o PL pelo 
PSD, de Gilberto Kassab.

Pronunciamentos
Na terça-feira, Ramos su-

biu à tribuna para afirmar que 
a decisão de Lira era política. 
“E uma decisão política peri-
gosa, porque atenta contra a 
liberdade e autonomia deste 
Poder. Quando o Executivo 
ataca a democracia é perigo-
so. Quando o Legislativo se 
consorcia com o Executivo 
para atacá-la, é mortal”, disse.

Lira, em resposta, disse que 
a única interferência nesta 
questão foi da Justiça Eleitoral 
sobre o Legislativo. “Não há de 
se fazer refutações a ingerências 
de qualquer outro Poder nesta 
Casa. Se todas as nossas deci-
sões são baseadas em decisões 
de maioria, de coletividade des-
te plenário, a única decisão mo-
nocrática que houve foi um pe-
dido de interferência da Justiça 
Eleitoral na mesa desta Casa de 
forma monocrática”, criticou. 

“Não houve sequer ingerência 
de nenhum outro Poder neste.” 
O deputado afirmou ainda que 
não reagiria a nenhum tipo “de 
qualquer deputado desta casa 
de lacrações palanqueiras e de 
celeumas de redes sociais”.

Contexto
A ofensiva do PL começou 

há cerca de um mês, mas foi 
intensificada após as críticas 
do amazonense à edição de de-
cretos que reduzem o Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) e afetam a zona fran-
ca de Manaus. Ramos recorreu 
ao TSE e conseguiu, no final de 
abril, uma decisão a seu favor, 
dada por Alexandre de Mo-
raes, considerado pelo Planal-
to um adversário.

O regimento interno da Câ-
mara determina que o membro 
da Mesa Diretora que trocar de 
partido perde automaticamen-
te o cargo que ocupa. A vaga, 
então, é preenchida após nova 
eleição. A regra é reforçada por 

um artigo da Lei dos Partidos, 
que também estabelece a perda 
automática de função ou car-
go na Câmara do parlamentar 
que deixar o partido pelo qual 
tenha sido eleito. O objetivo é 
manter a proporção partidária.

Ramos, no entanto, usava 
dois argumentos para defender 
a manutenção do cargo. O pri-
meiro era que, em 2016, o então 
presidente da Câmara, Eduar-
do Cunha (PTB-SP, na época 
MDB-RJ), em resposta a um 
questionamento sobre o tema, 
decidiu que o termo “legenda 
partidária” poderia ser inter-
pretado de modo amplo como 
“partido ou bloco parlamentar”. 
Com isso, ele indicou que uma 
mudança de partido dentro de 
um mesmo bloco parlamentar 
não alteraria a representação 
proporcional da Mesa Direto-
ra – ou seja, como o PSD fa-
zia parte do bloco de Lira na 
eleição para a atual Mesa Di-
retora, Ramos não seria afe-
tado pela regra regimental.

Michelle Bolsonaro 
se filia ao PL para 
reforçar campanha

A primeira-dama, Mi-
chelle Bolsonaro, se filiou ao 
PL nesta semana. A mulher 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) ingressou no partido 
para intensificar sua parti-
cipação nas eleições deste 
ano e ajudar o marido a 
diminuir a rejeição junto ao 
eleitorado feminino. Ela não 
disputará nenhum cargo, 
mas deverá cumprir uma 
agenda específica para au-
xiliar o chefe do Executivo 
durante a campanha.

Com isso, Michelle se-
gue o mesmo caminho do 
mandatário, que se filiou 
à sigla em novembro do 
ano passado. O PL é um 
dos principais partidos do 
centrão e é presidido pelo 
ex-deputado Valdemar 
Costa Neto, que era aliado 
do PT e chegou a ser preso 
e condenado no escândalo 
do mensalão.

Recentemente, a pri-
meira-dama teve ampla 
exposição pública ao fazer 
um pronunciamento em 

cadeia nacional de TV e 
rádio em comemoração ao 
dia das mães, no último 
dia 8. No dia seguinte, o 
PT apresentou uma ação 
contra Michelle ao Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) por propaganda 
eleitoral antecipada.

A avaliação do núcleo 
que define a estratégia 
eleitoral de Bolsonaro é 
a de que Michelle é ca-
rismática e pode ajudar a 
humanizar a imagem do 
chefe do Executivo, que 
conta com a rejeição de 
61% das mulheres, segun-
do pesquisa do Datafolha. 
De acordo com o mesmo 
levantamento, 55% da 
população feminina avalia 
o governo Bolsonaro como 
ruim ou péssimo. Além da 
primeira-dama, o depu-
tado Eduardo Bolsonaro 
(PL-SP) e o senador Flávio 
Bolsonaro (PL-RJ), am-
bos filhos do presidente, 
também se filiaram ao PL 
recentemente.

PSD. Enquanto o presidente do PSD, Gilberto Kassab, defende a neutralidade na eleição presi-
dencial, a divisão numérica dos estados mostra uma leve vantagem para os bolsonaristas. Levan-
tamento da Folha de S.Paulo aponta tendência de apoio a Bolsonaro em ao menos 12 estados.

Lincoln Portela (PL-MG) teve 232 votos, disputando a vaga com outros 4 nomes do partido

Nome da bancada evangélica 
é eleito novo vice da Câmara
O novo vice-presidente da casa substitui o deputado federal Marcelo 
Ramos (PSD-AM), que recebeu pressão após sair do PL de Bolsonaro

WMA INVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ: 23.883.942/0001-60 - NIRE(JUCEC) 23300038401

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 
2022, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO. I. SOCIEDADE: WMA INVESTIMENTOS S.A. II. CNPJ: 
23.883.942/0001-60. III. NIRE(JUCEC): 23300038401. IV. LOCAL: Sede social, na Avenida Barão 
de Studart, nº 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 
V. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: Dia 29 de abril de 2022, às 16h00min. VI. CONVOCAÇÃO: A 
convocação da assembleia foi feita mediante Edital de Convocação publicado no jornal de grande 
circulação “O Estado”, nos dias 21,22 e 25 de abril de 2022, páginas 08, 07 e 05 respectivamente, 
bem em como suas respectivas edições digitais nas mesmas datas e folhas supramencionadas, 
com as devidas certificações, além de publicação no Diário Oficial do Estado em 25/04/2022, fl. 205. 
VII. PRESENÇA DOS ACIONISTAS: Estiveram presentes os usufrutuários e acionistas que detêm 
o direito de voto sobre aproximadamente 84,29% (oitenta e quatro inteiros e vinte e nove décimos 
por cento) do Capital Social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença 
de Acionistas. VIII. MESA DIRETIVA DOS TRABALHOS: Como Presidente da Assembleia: José 
Vilmar Ferreira e como Secretária: Rose Marie Matos Ferreira. IX. ORDEM DO DIA: a) Exame, 
discussão e votação das contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do lucro líquido do exercício em pauta e distribuição de 
dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. X. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão 
da matéria constante da Ordem do Dia, os presentes, usufrutuários e acionistas, deliberaram e 
votaram unanimemente: (i) a Aprovação das contas e demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021, as quais foram publicadas no jornal “O Estado”, em sua 
versão impressa, no dia 20/04/2022, página 07, e no jornal “O Estado”, em sua versão digital, no dia 
20/04/2022, páginas 13 a 16; (ii) a Destinação do lucro líquido do exercício em pauta, da seguinte 
forma: (a) Reserva Legal: R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); (b) Reserva de 
Lucros a Realizar: R$483.826.336,99 (quatrocentos e oitenta e três milhões, oitocentos e vinte e seis 
mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos); (c) Reserva Especial de Dividendos 
Não Distribuídos: R$26.223,00 (vinte e seis mil e duzentos e vinte e três reais); (d) O remanescente 
do Lucro líquido no montante de R$1.451.557.679,96 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e um 
milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e seis 
centavos), permanecerá retido como Reserva de Lucros, na forma facultada pelo § 3º do art. 202, 
da Lei nº 6.404/76; (e) Distribuição de Dividendos no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 
de reais). (iii) Quanto ao item “Outros assuntos de interesse social”, nada houve a deliberar. XI. 
ENCERRAMENTO: Não mais havendo assuntos a tratar, a Assembleia foi declarada encerrada, 
lavrando-se a presente Ata, que, após lida e aprovada foi assinada pelos acionistas e pela mesa 
diretiva dos trabalhos, como segue. XII. ASSINATURAS: José Vilmar Ferreira – Presidente; Rose 
Marie Matos Ferreira – Secretária. Acionistas: MCF Participações S/A, representada neste ato 
por seu Diretor Presidente José Vilmar Ferreira, Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães, 
representada por sua procuradora Maria de Jesus Ferreira Correa e Rose Marie Matos Ferreira. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. MESA: José Vilmar Ferreira - Presidente; Rose 
Marie Matos Ferreira - Secretária. Arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará na data de 
05/05/2022, sob o nº 5794985. Secretário Geral: Lenira Cardoso de Alencar Seraine.
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