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Domicílio. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou o questionamento da direção do 
Psol sobre o domicílio eleitoral de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Com isso, o pré-candida-
to ao governo de São Paulo apoiado por Jair Bolsonaro (PL) segue apto a concorrer ao cargo.NACIONAL

Sou a favor de abrir todas as caixas-pretas, inclusi-
ve a da Petrobras

Deputada Paula Belmonte, que foi presidente da extinta 
CPI do BNDES

A “agência reguladora” Aneel deu ao 
País, nesta terça (21), uma nova de-
monstração de que não está a ser-
viço de quem lhes pagam elevados 

salários, mas das bilionárias empresas do setor 
elétrico, sobretudo as distribuidoras, que enviam 
as contas de luz aos consumidores. De acordo 
com a decisão, a Aneel garante às distribuidoras 
receita ainda maior, exagerando no aumento das 
bandeiras tarifárias. A bandeira Vermelha, tipo 1, 
ficará 64% mais cara, sem nada que o justifique.

Raposas no galinheiro
A vassalagem da Aneel garantiu às distri-

buidoras e termelétricas um faturamento 
adicional de R$20 bilhões na época da “es-
cassez hídrica”.

‘Escassez’ com enchentes
Os brasileiros foram obrigados a pagar 

bandeira Vermelha Tipo 2, a mais cara, de 
setembro a abril de 2022, enquanto o Brasil 
estavas sob dilúvio.

Nós é que pagamos
A “escassez hídrica” na verdade eram parcelas, 

na conta de luz, de um empréstimo bancário de 
R$16,1 bilhões contraído pelas distribuidoras.

Efeito do lobby
Para iniciar o processo do reajuste, a Aneel 

propôs, em abril, aumentos de 56% e 57% (ama-
rela e vermelha) e redução de 1,7% na vermelha. 

Desmatamento menor
Caiu 33,4% o desmatamento em terras 

indígenas de 2019 a 2021, dizem dados de 
satélite do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe).

Presença física
A presença da Funai no Vale do Jaguari se ma-

terializa por meio de uma coordenação regional 
e cinco bases de proteção etnoambiental.

Estrutura de quarentena
Também naquela região há uma estrutura 

de quarentena para quem obtém licença para 
visitar terras indígenas. 

Ladrão nunca foi
O “esquecimento” do convite ao velho se-

Aumento de 65% da Aneel atenta contra o cidadão

O PODER SEM PUDOR

Murilo Badaró era senador e pediu ao gover-
nador de Minas, Ozanan Coelho, a nomeação 
de seu filho para um apetitoso cargo que des-
cobriu vago na estatal Açominas. Após alguns 
dias esperando, ele cobrou: “Então, Ozanan, vai 
nomear o rapaz?” Reza a lenda que o gover-

nadir tinha outros planos: “Vou, mas o rapaz é 
outro: Saulo, meu filho.” Ante a perplexidade de 
Badaró, Coelho encerrou o papo: “Ora, Murilo, 
eram dois pedidos. Entre o do senador, que é 
você, e o do governador, que sou eu, o pedido 
do governador era mais forte...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O pedido mais forte

nador da Renda Mínima é um certificado de 
bons antecedentes. Prova de que ele não é 
da turma que mais parecia em formação de 
quadrilha do que em reunião partidária.

Beijo da traição 
Ministro da Educação, Victor Godoy foi 

inaugurar em Petrolina obras do governo fe-
deral, levando a tiracolo o senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), que o presidente 
acusou de traição, e sua astuta família.

Memória curtíssima
Jornalões atribuem a “pressões políticas” a re-

núncia de José Mauro Coelho da presidência da 
Petrobras, como se ele já não estivesse demitido 
há um mês. A renúncia apenas serve para ante-
cipar a posse do futuro presidente, Caio Paes de 
Andrade, oficializado em 24 de maio.

Covid no palanque
O jornalismo de funerária vai à loucura, 

somando casos de covid desde 2020, mais de 
31 milhões. A pandemia tem outra cara, po-
pulação foi vacinada mais de uma vez, e há 
pessoas contaminadas várias vezes. 

Rei da embromação
O presidente do Senado, está cada vez per-

dido em seu labirinto. Conseguiu conceder 
duas entrevistas coletivas, nesta terça (21), 
e conseguiu nada dizer de útil ou de novo. 
Apenas a velha embromação.

Mercado livre
Adolfo Sachsida (Minas e Energia) disse 

na Câmara não ser possível interferir nos 
preços de combustíveis. “Temos marcos le-
gais que impedem intervenções do governo 
na administração de uma empresa”.

Panfletagem social
O Partido da Causa Operária (PCO) divul-

ga nas redes sociais, enquanto ainda as têm, 
a “panfletagem” em Porto Alegre contra a 
“ditadura do STF” e chamando para a Con-
ferência Nacional, neste fim de semana.

Ato falho?
Quando o deputado Paulo Teixeira (PT-

-SP) disse que é “impressionante como o 
presidente atrai criminosos para perto de si”, 
enrolados na era petista de corrupção pensa-
ram que ele se referia a Lula.

Pensando bem...
...se o “calaboca” já morreu, como garantiu cer-

ta vez a ministra Cármen Lúcia, virou zumbi.

Funai gasta 151% mais na
proteção a terras indígenas
O assassinato de Dom Phillips e 
Bruno Pereira chamou atenção 
para Vale do Jaguari, uma das 
mais remotas regiões de Ama-
zonia e também uma das mais 
protegidas. Só a Funai investiu 
R$10 milhões nos últimos três 
anos, segundo dados oficiais, em 
ações de proteção dos 8,5 mi-
lhões hectares de terras indíge-
nas. Representam aumento de 
104% em relação a 2021. Foram 
gastos também R$82,5 milhões 
em fiscalização de terras indí-
genas, ou 151% a mais que nos 
três anos anteriores.

A nova versão das diretrizes 
do programa de governo da 
chapa Lula-Alckmin, divulgada 
nesta terça-feira (21), eliminou 
pontos que eram arestas para o 
diálogo com setores ao centro, 
como a revogação da reforma 
trabalhista, e sinalizou a con-
servadores ao excluir alusões a 
aborto e acenar a policiais.

A prévia do plano da chapa 
composta pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e o ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSB) é descrita por 
aliados como “um texto possí-
vel” a partir dos pontos de vis-
ta dos sete partidos que estão 
na coligação (PT, PSB, PSOL, 
Rede, PC do B, PV e Solida-
riedade). A versão atual elevou 
o destaque a propostas para a 
Amazônia e a Petrobras, diante 
de dois temas que pressionam o 

presidente Jair Bolsonaro (PL), 
candidato à reeleição e segundo 
colocado nas pesquisas: a dis-
parada no desmatamento e nos 
preços dos combustíveis.

Declarações
Nesta terça, Lula e Alckmin 

criticaram Bolsonaro, sem ci-
tá-lo diretamente, no ato de 
lançamento do documento, 
em São Paulo. O ex-presidente 
se referiu ao rival como “um 
cidadão desequilibrado”, “desu-
mano” e “do mal”, além de “um 
presidente que não conversa 
com a sociedade brasileira”. 
“Em um programa de governo, 
a gente não pode ser irrespon-
sável de propor coisa que a gen-
te já sabe que não vai executar”, 
disse o petista. “Porque, se você 
não fizer, você vai ser cobrado 
pela sua ineficiência, pela sua 

incompetência. Então, é im-
portante que a gente coloque o 
menos para fazer o máximo.”

“Tudo isso que está aqui [no 
plano] é possível de ser cum-
prido”, afirmou, conclamando a 
sociedade a participar das deci-
sões para resgatar a democracia 
e reconquistar a cidadania ple-
na dos cidadãos. Ele disse que, 
ao questionar as urnas eletrôni-
cas, Bolsonaro põe em suspei-
ção os brasileiros.

Lula ainda fez referências ao 
desafio de vencer as eleições, 
comparou as propostas do do-
cumento a tijolos e disse que 
já provou, quando governou 
país, que é possível combater 
a desigualdade e recuperar a 
economia. O petista colocou 
como prioridade o fim da fome 
e a melhora da renda da popu-
lação. “Este país precisa voltar a 

ser soberano. [...] Um país será 
soberano quando o seu povo 
for respeitado, tiver emprego, 
tiver educação, tiver salário, co-
mer, tiver saúde, tiver conquis-
tado uma cidadania digna que 
todo ser humano tem direito, 
que está na nossa Constituição, 
na Declaração Universal de Di-
reitos Humanos e que está na 
Bíblia”, disse Lula.

Alckmin, em sua fala, se refe-
riu a Bolsonaro como “este tris-
te presidente” e disse que o atual 
governo promoveu desmonte 
generalizado de políticas públi-
cas, o que reforça a necessidade 
de um dos motes da campanha, 
a reconstrução do país. “Não se 
faz um programa de governo 
democrático em cima de mo-
tociata e jet-ski, mas é ouvin-
do a população e trabalhando”, 
discursou Alckmin.

Pacheco propõe para 
Fux novos benefícios 
ao Poder Judiciário

Uma reunião de líderes 
do Senado com o presiden-
te do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luiz Fux, 
na manhã desta terça-feira 
(21), teve como assunto, 
entre outras questões, as 
propostas que preveem 
a criação de benefícios 
extras para a carreira de 
magistrados e do Minis-
tério Público e também a 
limitação de supersalários 
para funcionários públicos. 
Ambas as propostas são de 
interesse para os membros 
do Judiciário e alvo de forte 
pressão sobre o Congresso 
pelas entidades de classe 
que representam os magis-
trados.

Participaram do encon-
tro com Fux, um café da 
manhã na sede do Supremo 
que durou quase duas ho-
ras, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), e outros 11 senado-
res, incluindo Flávio Bolso-
naro (PL-RJ), Paulo Rocha 
(PT-PA) e Davi Alcolumbre 
(União Brasil-AP).

A visita vem sendo tratada 
como uma demonstração do 
presidente do Supremo de 
proximidade entre a Justiça e 
o Legislativo, com o objetivo 
de discutir a relação entre os 
dois Poderes. Segundo Pa-
checo, Fux não fez qualquer 
reivindicação em relação 
às questões que envolvem 
o Judiciário, mas assistiu a 
uma exposição do presidente 
do Senado sobre o tema.

“Eu fiz um balanço das 
questões atinentes ao Poder 
Judiciário e uma delas, de 
fato, é a previsão que existe 
no Congresso Nacional da 
apreciação do projeto de 
lei que versa sobre verbas 
indenizatórias, o chamado 
extrateto, que contém aquela 

lógica de salários fora do 
padrão”, afirmou Pacheco 
a jornalistas, na saída do 
café da manhã. “E tam-
bém da reestruturação da 
carreira [de magistrados e 
do Ministério Público] que 
está materializada na PEC 
63. Mas foi uma fala minha 
dentro de uma proposta 
para o Judiciário brasileiro 
de algo equilibrado.”

O presidente do Senado 
Federal disse também que 
ainda não há uma defini-
ção do cronograma para 
a votação dos textos, mas 
considera que “é muito 
importante a votação de 
ambos”, porque permitirão 
uma “lógica justa” à remu-
neração da magistratura 
brasileira, mas também fa-
rão uma reestruturação de 
carreira que trará estímulos 
para que magistrados per-
maneçam nelas.

A chamada PEC (propos-
ta de emenda à Constituição) 
dos Quinquênios passou a 
ser defendida publicamen-
te por Rodrigo Pacheco 
neste ano, embora enfren-
te resistência dos demais 
senadores. A proposta estava 
praticamente abandonada no 
Senado, sem qualquer tipo 
de movimentação.

O texto prevê o acréscimo 
aos vencimentos mensais de 
subsídio de 5% a cada cinco 
anos, sendo que podem ser 
atingidos até sete aumentos 
ao longo da carreira - ou 
seja, pode chegar a 35% 
ao final da carreira. Além 
disso, também assegura aos 
membros do judiciário e do 
Ministério Público que a 
sua atuação jurídica ante-
rior – como por exemplo na 
advocacia – pode ser usada 
para efeitos de contagem de 
tempo de exercício.

Novo plano de governo de 
Lula tenta sinalizar ao centro
A versão atual do documento exclui pontos que travavam o diálogo com 
os setores ligados ao centro, como a revogação da reforma trabalhista

Industria Brasileira de Sal S/A - Aviso aos Acionistas. Comunicamos aos senhores acionistas da 
Industria Brasileira de Sal S/A CNPJ (MF) nº 07.197.890/0001-12, que se encontram sua disposição 
para exame, na sede social sita nesta Capital, na Avenida Santos Dumont, nº 5753, 14º andar, sala 
1405, Complexo São Mateus Torre Office, bairro Papicu, CEP: 60.175-047, conforme Art. 133 da Lei 
nº 6.404/76 todos documentos exigíveis para realização da assembleia geral ordinária, desta CIA. 
Luiz Gentil Neto - Diretor Presidente.

MJ FIUZA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 23.742.991/0001-83 - NIRE: 23.3000.38126

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2020

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos Estatutários e legais, submetemos à apreciação de V.Sas, às Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 
31 de dezembro de 2021. Fortaleza, 31 de dezembro de 2021.

     31.12.2021  31.12.2020  31.12.2019
-  Atividades Operacionais/Não Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  0,00  0,00  0,00
-  Atividades de Investimentos  1.202.920,09  243.338,16  -944.806,07
.  Recebimento para Aumento de Capital  -420.479,91  -239.158,16  944.806,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos  782.440,18  4.180,00  0,00
- Redução líquida do Caixa  0,00  0,00  0,00
- Caixa no Início do Período  0,00  0,00  0,00
- Caixa no final do Período  0,00  0,00  0,00
- Reconciliação do Lucro Líquido do Período com
 o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
. Lucro Líquido do Período  607.516,15  1.756.641,55  1.384.310,45
 Aum. (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
. Equivalência Patrimonial  -611.916,15  -1.760.821,55  1.384.372,80
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  -4.400,00  -4.180,00  -62,35
- Informação Adicional de atividades que não afetaram o caixa

Demonstração de Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Método Direto

     31.12.2021  31.12.2020  31.12.2019
RECEITAS OPERACIONAIS
 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  0,00  0,00  0,00
  LUCRO BRUTO  0,00  0,00  0,00
DESPESAS OPERACIONAIS  -4.400,00  -4.180,00  62,35
 Administrativa  -4.400,00  -4.180,00  62,35
LUCRO OPERACIONAL  4.400,00  -4.180,00  -62,35
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS  611.916,15  1.760.821,55  1.384.372,80
 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  611.916,15  1.760.821,55  1.384.372,80
LUCRO ANTES DO IR E DA CSLL  607.516,15  1.756.641,55  1.384.310,45
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IR  0,00  0,00  0,00
 LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO  607.516,15  1.756.641,55  1.384.310,45
LUCRO POR AÇÃO  0,04  0,11  0,09

Demonstração dos Resultados de 31.12.2021 e 31.12.2020
    Capital Reserva Reservas
    Realizado Legal Lucros Total
SALDO EM 31.12.2019  15.700.000,00 204.397,00 989.367,95 16.893.764,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    1.756.641,55 1.756.641,55
Destinação
. Reserva Legal   87.835,00 -87.835,00 
. Dividendos a Distribuir    -439.170,00 -439.170,00
SALDO EM 31.12.2020  15.700.000,00 292.232,00 2.219.004,50 18.211.236,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    607.516,15 607.516,15
INCORPORADO AO CAPITAL  300.000,00 -204.397,00 -95.603,00 
Destinação
. Reserva Legal   30.376,00  -30.376,00
. Dividendos a Distribuir    -151.880,00 -151.880,00
SALDO EM 31.12.2021  16.000.000,00 118.211,00 2.644.264,65 18.666.872,65

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 31.12.2021

01. Contexto Operacional: A MJ Fiuza Participações S.A., é uma sociedade por ações de capital 
fechado fundada em 05 de agosto de 2015, com sede em Fortaleza - Ceará. 02. Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a 
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e pela Lei nº 11.638/2007. 03. Principais Práticas 
Contábeis Adotadas: 3.1 - Disponibilidades - Estão representadas por numerário em caixa; 3.2 - 
Investimentos - Os investimentos em participações societárias em outras sociedade são avaliadas 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31.12.2021 e 31.12.2020

     31.12.2021  31.12.2020  31.12.2019
A T I V O   22.670.492,50  20.860.056,26  18.860.076,55
CIRCULANTE   1.437.759,85  1.858.239,76  1.619.081,60
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS  0,00  0,00  0,00
 CAIXA/BANCOS  0,00  0,00  0,00
CONTAS A RECEBER  1.437.759,85  1.858.239,76  1.619.081,60
 ADTO P/AUMENTO DE CAPITAL  1.437.759,85  1.858.239,76  1.619.081,60
NÃO CIRCULANTE  21.232.732,65  19.001.816,50  17.240.994,95
 INVESTIMENTOS  21.232.732,65  19.001.816,50  17.240.994,95
  PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  21.232.732,65  19.001.816,50  17.240.994,95
P A S S I V O   22.670.492,50  20.860.056,26  18.860.076,55
CIRCULANTE   4.003.619,85  2.648.819,76  1.966.311,60
 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS  3.065.569,85  1.862.649,76  1.619.311,60
 DIVIDENDOS A DISTRIBUIR  938.050,00  786.170,00  347.000,00
NÃO CIRCULANTE  18.666.872,65  18.211.236,50  16.893.764,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  18.666.872,65  18.211.236,50  16.893.764,95
 CAPITAL SOCIAL  16.000.000,00  15.700.000,00  15.700.000,00
 RESERVA LEGAL  118.211,00  292.232,00  204.397,00
 RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS  2.548.661,65  2.219.004,50  989.367,95

pelo método de equivalência patrimonial; 3.3 - Capital Social - O capital social é representado por 
16.000.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 3.4 
- Resultado do Exercício - As operações dos exercícios apresentaram os seguintes resultados: 
Exercício de 2020 - Lucro Líquido de R$ 1.756.641,55; Exercício de 2021 - Lucro Líquido de R$ 
607.516,15. MARIANA FIUZA ARAÚJO - Diretora. JOÃO DE ALENCAR LOPES - Contador CRC 
- CE 006074/O-6 - CPF 081.479.573-00.
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