
Collor lança pré-candidatura 
a governador de Alagoas

O senador e ex-presidente 
Fernando Collor (PTB), notório 
por ter sofrido processo de 
impeachment quando esteve à 
frente do Palácio do Planalto, 
lançou nesta terça-feira (14) sua 
pré-candidatura ao Governo de 
Alagoas. No estado, ele deverá 
liderar o palanque do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) em âmbito 
local. Em um vídeo publicado 
em suas redes sociais, ele fez um 
discurso alinhado ao bolso-

narismo e afirmou que a sua 
candidatura ao governo nasce 
com o apoio de Bolsonaro. 
“Meu compromisso é por uma 
Alagoas forte, desenvolvida, 
avançada, com respeito a Deus, 
à pátria, à família, às cores da 
nossa bandeira e à liberdade. 
Valores que precisam e haverão 
de ser respeitados”, afirmou o 
ex-presidente. Bolsonaro ainda 
não fez nenhuma declaração 
pública de apoio a Collor.
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Haia. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) levou o desaparecimento do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do The Guardian, ao Tribunal Penal 
Internacional. A entidade enviou a manifestação em questão nesta terça-feira (14).NACIONAL

É como filho sair de casa
Ministro Paulo Guedes (Economia) sobre a privati-

zação da ex-estatal Eletrobras

O governo brasileiro enviou mensa-
gem direta a Michelle Bachelet, do 
Comissariado de Direitos Humanos 
da ONU, em Genebra, protestando 

contra seu ativismo contra o Brasil. Na nota, à 
qual esta coluna teve acesso, o governo se revela 
“decepcionado” com a socialista chilena e exige 
que ela apresente provas dos dados usados para 
criticar o Brasil, dando crédito a fantasias dos 
militantes brasileiros da sua assessoria e a ONGs 
inconformadas porque já não têm acesso livre 
aos cofres públicos.

Atitude política
Bachelet tenta “ajudar” amigos que se 

opõem a Bolsonaro e seguir ignorando o que 
se passa no Chile: racismo e perseguição a 
indígenas.

Que vexame
A chilena foi criticada por haver “amarela-

do”, em recente visita à China, sem condenar 
a perseguição aos uigures e minorias muçul-
manas.

Que vergonha
Omissa, Bachelet não criticou a ditadura 

cubana pela violenta repressão contra mani-
festantes, em 2021. Há dias, 318 foram con-
denados à prisão.

Claudicância
O embaixador Tovar Silva Nunes, da De-

legação do Brasil em Genebra, foi designa-

do a protestar contra Bachelet, mas fez um 
discurso fraco. 

Sem conta
“Não há o registro exato do total de recur-

sos empregados ao longo dos anos nas tare-
fas”, explica o relatório final da comissão.

Duas décadas
“Infortúnio que não seja possível localizar 

nomes de todos os servidores e terceirizados 
que participaram deste colossal esforço”, diz o 
relatório.

Pelo menos
Há cerca de R$40 milhões em diárias, pas-

sagens, eventos, taxas bancárias etc. entre os 
custos confirmados da comissão.

Mico em potencial
Paraná Pesquisa em Santa Catarina revela 

Brasil reage e aplica um ‘passa-fora’ em Bachelet

O PODER SEM PUDOR

Nomeado interventor do Amazonas por 
Getúlio Vargas, o poeta Álvaro Maia sempre 
encontrava tempo para cometer versos. Mas 
dava duro. Certo dia, o prefeito de Lábrea 
reclamou do promotor da cidade: “O senhor 
precisa demitir o homem. Ele bebe muito, dá 

escândalo. Até já ficou nu na beira do rio. E 
isso não é nada, há coisa muito pior...” O inter-
ventor se interessou: “É mesmo?” O queixoso 
completou: “Além de todos os vexames, ele 
ainda é poeta!” O prefeito foi posto pra fora 
do gabinete e demitido no mesmo instante.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

A ditadura da poesia

que a pré-candidata do rico MDB Simone Te-
bet perde até para Vera Lúcia, do PSTU: 1,6% 
a 1,4%. O MDB vai levar R$417 milhões do 
fundo eleitoral, o PSTU, R$3 milhões.

Filhos políticos
Luciana Genro, filha do ex-governador pe-

tista Tarso Genro, chamou obrigar a educação 
financeira nas escolas públicas de “ridículo”. 
Para Carlos Bolsonaro, filho do presidente, 
“essa aí é contra ensinar a pescar”.

Foro para a vítima
O ministro do STF Luís Roberto Barroso se 

sentiu ofendido por fala do ex-senador Mag-
no Malta (PL-ES) e apresentou queixa-crime 
ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas 
não existe foro privilegiado de vítima.

Casinha tá longe
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) anda di-

zendo por aí que vai realizar “reformas nos 
primeiros seis meses” de governo, caso seja 
eleito. Falta combinar com o regimento do 
Congresso e os 594 parlamentares eleitos.

Tiro no pé alheio
A admissão da ex-presidente impichada 

Dilma (PT) de que é seu “sonho” implantar o 

socialismo no Brasil não pegou bem na equi-
pe de campanha do seu chefe, Lula. Nem pe-
tista raiz defende esse tipo de maluquice.

Anota para verificar
Supostos “especialistas” em energia rasga-

ram a máscara e se uniram a pelegos sindicais 
para insistir que a privatização da Eletrobras 
não vai baixar o preço das tarifas. Se melhorar 
a eficiência já estará bom demais.

Disputa acirrada
O governador catarinense Carlos Moi-

sés lidera com 25,4% das intenções de voto, 
mas terá de enfrentar segundo turno para 
se reeleger. Segundo o Paraná Pesquisas SC-
06333/2022, o adversário fica entre Jorginho 
Mello (15,5%), Espiridião Amin (12,1%) e 
Gean Loureiro (10,6%).

Quatro meses
A partir desta quarta-feira (15) faltam 160 

dias para o início da Copa do Mundo no Catar. 
O primeiro jogo da Seleção Brasileira vai ser 
contra a Sérvia, às 16h, no dia 24 de novembro.

Pensando bem...
...foi inaugurado ontem o foro privilegiado 

para autoridades ofendidas.

Custo total da comissão
de desaparecidos é mistério
O relatório final da Comissão 
Especial sobre Mortos e Desa-
parecidos Políticos, que che-
gou ao fim após 26 anos, revela 
que não é possível calcular o 
total de gastos da comissão, 
desde 1995. Segundo a esti-
mativa, foram cerca de R$320 
milhões, dos quais R$281,2 mi-
lhões foram dedicados apenas 
ao pagamento de indenizações, 
mas outras despesas, como 
passagens e diárias, só têm 
registro a partir de 2014.

FOTO ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) teve a prisão decretada pelo STF após ameaçar ministros

A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) pediu 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) nesta terça-feira 
(14) que declare a extinção 
da pena de oito anos e nove 
meses de prisão imposta 
ao deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ). No mes-
mo parecer, a Procuradoria 
pede que sejam revogadas as 
medidas cautelares contra o 
parlamentar, como o uso de 
tornozeleira eletrônica.

Daniel Silveira foi con-
denado em abril pelo STF 
por ameaças contra os in-
tegrantes do tribunal. No 
dia seguinte, o deputado 
foi beneficiado pela graça 
(perdão) concedida pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL). Apesar de o decreto 
estar sendo questionado no 
Supremo, a PGR entende 
que a medida anula a pena 
do parlamentar.

No parecer encaminha-
do ao ministro Alexan-
dre de Moraes, relator da 
ação penal contra Silveira, 
a vice-procuradora-geral 
Lindôra Araújo diz que o 
decreto de graça continua 
válido e, por isso, se impõe 
a extinção da pena. “O de-
creto presidencial é exis-
tente, válido e eficaz, sendo 
que o gozo dos benefícios 
da graça concedida está na 
pendência da devida deci-
são judicial que declare ex-
tinta a pena”, disse Lindôra.

A PGR defende ainda que 
as medidas cautelares, como 
o uso de tornozeleira eletrô-
nica, sejam revogadas. Daniel 
Silveira acumulou multas de 
R$ 645 mil por descumprir 
tais decisões – o deputado 
deixou de usar o equipamen-
to desde a Páscoa, e partici-
pou de eventos pró-governo 
mesmo sendo proibido pelo 
Supremo. No mês passado, 

Moraes determinou o blo-
queio dos bens e imóveis em 
nome de Silveira para garan-
tir o pagamento da multa.

Em parecer, a PGR afirma 
que algumas das medidas 
cautelares estão em vigor 
desde o início da investiga-
ção e que a multa diária de 
R$ 15 mil por descumpri-
mento, fixada por Moraes, já 
beira o R$ 1 milhão. “As me-
didas cautelares não podem 
perdurar indefinidamente, 
encontrando limite máximo 
de duração no trânsito em 
julgado da decisão condena-
tória. Assim, no atual estágio 
do presente processo crimi-
nal, tais medidas acautela-
tórias devem ser revogadas, 
por força da provisoriedade”, 
disse Lindôra. A PGR de-

fendeu que a revogação seja 
retroativa até a data de pu-
blicação do decreto da graça, 
em 21 de abril.

Advogada
Em nota, a advogada Ma-

riane Cardoso dos Santos, 
que representa Silveira, afir-
ma que diante da manifesta-
ção da PGR, “espera-se que o 
Poder Judiciário declare da 
extinção da punibilidade e 
determine revogação retroa-
tiva das medidas cautelares, 
reconhecendo que o Depu-
tado Federal Daniel Silveira é 
um homem livre”.

“Como advogada e cida-
dã me sinto com a esperança 
renovada, diante da impecá-
vel manifestação da Procu-
radoria-Geral da República 

e, assim, fico confiante de os 
Ministros integrantes do Su-
premo Tribunal Federal apli-
quem ao caso as disposições 
da Constituição da República 
de 1988”, afirmou. “Esse caso 
tem permitido que todo o 
Brasil se dê conta da impor-
tância de que impere entre 
todas as instituições e pes-
soas do nosso país o respeito 
mútuo. Espero, confiante de 
que a Lei seja a baliza desse e 
todos os casos que tramitam 
perante o Poder Judiciário”.

Caso
Em 20 de abril, Daniel Sil-

veira foi condenado pelo STF 
pelos crimes de coação no 
curso do processo – quando 
uma pessoa usa da violência 
ou ameaça para obter van-
tagem em processo judicial 
– e por incitar à tentativa 
de impedir o livre exercício 
dos Poderes. O deputado foi 
denunciado pela PGR após 
divulgar vídeo com ameaças 
aos ministros do Supremo.

PGR pede que STF declare 
extinta a pena de Silveira
A instituição também pede que sejam revogadas as medidas cautelares 
contra o parlamentar, incluindo a obrigação da tornozeleira eletrônica

DAKOTA NORDESTE S/A
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ Nº 00.465.813/0001-57 - NIRE Nº 23300019989 - RUSSAS-CE.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. - LOCAL, DATA E HORA - Na Avenida Coronel Antônio Cordeiro nº 1.001, Bairro Tabuleiro 
do Catavento, CEP: 62.900-000, em Russas-CE., no dia 20 de abril de 2022, às 10:00 horas. 
2. - PRESENÇAS - Acionistas da empresa, representando, conforme assinaturas lançadas no 
livro de presenças, a totalidade do capital social. 3. - PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA MESA 
- Presidente - Sr. MARCELO HENRIQUE LEHNEN. Secretário - Sr. ERNANI VOLMIR KIEKOW. 
4. - PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicadas no Diário 
Oficial do Estado do Ceará nas páginas 139 a 143 em sua edição de 22 de abril de 2022, no 
Jornal O Estado na página 8 em sua edição impressa em 22 de março de 2022 e no Jornal O 
Estado na página 13 em sua edição digital em 28 de março de 2022. 5. - ORDEM DO DIA - 
Na Assembleia Geral Ordinária: a) - Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) 
- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos estatutários; 
c) - Eleger os membros da diretoria; e, d) - Fixar os honorários globais e mensais da diretoria. 
Na Assembleia Geral Extraordinária: a) - Aumentar o Capital Social subscrito e integralizado, 
mediante o aproveitamento de reservas, com a conseqüente alteração da redação do artigo 5º 
(quinto) do Estatuto Social; e, b) - Outros assuntos que forem julgados do interesse social. 6. - 
DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL - Foi aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, 
a pedido de todos os acionistas presentes, conforme faculta o parágrafo primeiro do Artigo 130, da 
Lei nº 6.404, de 15.12.1976. 7. - SEQÜÊNCIA DOS TRABALHOS - Na Assembleia Geral Ordinária: 
1 - Foram aprovados, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas 
da diretoria, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 2 - Decidiu a Assembleia, por unanimidade, que o 
resultado do exercício, terá a seguinte destinação: • para Reserva de Subvenções Estaduais: R$ 
29.487.292,77 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e dois 
reais e setenta e sete centavos); • para Reserva de Redução 75% IRPJ: R$ 2.110.115,76 (dois 
milhões, cento e dez mil, cento e quinze reais e setenta e seis centavos); • para Reserva Legal: 
R$ 2.591.947,66 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e quarenta e sete reais 
e sessenta e seis centavos). • para Reserva de Retenções de Lucros: R$ 649.597,08 (seiscentos 
e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos); e, • para Dividendos 
Estatutários: R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), sendo que R$ 4.412.399,27 (quatro 
milhões, quatrocentos e doze mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) são 
provenientes dos dividendos estatutários do exercício de 2021 e R$ 12.587.600,73 (doze milhões, 
quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos reais e setenta e três centavos) são provenientes da 
parte remanescente dos lucros do exercício de 2021, que serão pagos ou creditados aos acionistas 
até 31.12.2022. 3 - Foram reeleitos, por unanimidade, com mandato de 1 (um) ano, que findará 
com a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023, os seguintes membros da 
diretoria: a) DIRETOR PRESIDENTE: MARCELO HENRIQUE LEHNEN, brasileiro, casado pelo 
regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado na rua Presidente Lucena 
nº 161, Centro, Cep: 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS., CPF nº 007.349.120-99 e CI RG nº 
3075806426, expedida pela SJS-RS., em 22.11.1995; b) DIRETOR: ERNANI VOLMIR KIEKOW, 
brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado na 
rua Gustavo Frederico Michaelsen nº 152, bairro logradouro, Cep: 95.150-000, em Nova Petrópolis-
RS., CPF nº 596.082.690-91 e CI RG nº 9044313808, expedida pela SSP-RS., em 21.09.1988; 
e, c) DIRETOR ADJUNTO: JORGE WANDERLEI WELTER, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão universal de bens, mecânico-eletricista, residente e domiciliado na rua Alfredo Wolf nº 
140, bairro centro, Cep: 95.166-000, em Picada Café-RS., CPF nº 453.601.540-04 e CI RG nº 
1035441953, expedida pela SSP-RS., em 29.01.1996. A seguir a Assembleia fixou os honorários 
globais e mensais da Diretoria em até R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). 
Os honorários poderão ser reajustados de acordo com a política salarial da empresa e que serão 
distribuídos, entre os diretores, de comum acordo e consoante proposição do Diretor Presidente. Na 
Assembleia Geral Extraordinária: 1 - Por unanimidade, foi aprovada a Proposta Administrativa de 
elevar o Capital Social realizado de R$ 630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhões de reais) para 
R$ 662.000.000,00 (seiscentos e sessenta e dois milhões de reais), cujo aumento no valor de R$ 
32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), é integralizado neste ato, mediante o aproveitamento 
de reservas, como a seguir descrito: • R$ 2.110.115,76 (dois milhões, cento e dez mil, cento e 
quinze reais e setenta e seis centavos), saldo da conta Reserva de Redução 75% IRPJ; • R$ 
29.487.292,77 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e 
dois reais e setenta e sete centavos), saldo da conta Reserva de Subvenções Estaduais; e, • R$ 
402.591,47 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), 
parte do saldo da conta Reserva Legal. 2 - Em consequência das deliberações aprovadas no item 
anterior, o Artigo 5º (quinto) do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 
5º - O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 662.000.000,00 (seiscentos e sessenta e 
dois milhões de reais), dividido em 662.000.000 (seiscentos e sessenta e dois  milhões) de ações 
ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.” 8. - ENCERRAMENTO - 
Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário a lavratura 
desta ata, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e será assinada pela mesa e pelos 
acionistas presentes, em sinal de plena aquiescência. Russas-CE., 20 de abril de 2022. MARCELO 
HENRIQUE LEHNEN - Presidente da Assembleia. ERNANI VOLMIR KIEKOW - Secretário da 
Assembleia. ROJALE HOLDING S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - Romeu Lehnen 
- Diretor Presidente. DAKOTA S/A - Marcelo Henrique Lehnen - Diretor Presidente. LESOR 
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - Janete Terezinha Lehnen - administradora. JANETE 
TEREZINHA LEHNEN - REMI DELMAR WELTER - ROMEU LEHNEN - MELISSA JEANE LEHNEN 
- DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN - JORGE WANDERLEI WELTER - ONORIO RODRIGUES 
DA SILVA - Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente 
é cópia fiel da ata original lavrada no livro competente, e que as assinaturas nela contidas e aqui 
transcritas são autênticas. MARCELO HENRIQUE LEHNEN - Presidente da Assembléia. ERNANI 
VOLMIR KIEKOW - Secretário da Assembleia. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico 
o Registro em: 25/04/2022 - Sob nº 5788341 - Protocolo: 220559481 de 22/04/2022. Empresa: 
23300019989 - Dakota Nordeste S/A - Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
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