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Política
Partidos Kassab diz que está fazendo todos os
esforços para que governador seja o candidato do PSD

MAICON HINRICHSEN/PALÁCIO PIRATINI

Leite avalia disputa
à Presidência e
descarta reeleição
Catherine Vieira
De Austin (EUA)

Na sua passagem pelo SXSW,
evento de inovação e cultura digital que acontece em Austin, nos Estados Unidos, o governador
Eduardo Leite admitiu que está
avaliando sua candidatura à Presidência. Após sua palestra no evento, no sábado, 11, ele deixou claro
que não irá concorrer à reeleição
ao governo do Rio Grande do Sul e
evitou cravar datas para anunciar
sua decisão, mas admite que existe
um prazo político e que possivelmente seria o fim desta semana.
Leite passa hoje e amanhã em
agendas por São Paulo.
“Se eu tivesse sido desde o começo do meu mandato um candidato à reeleição, talvez a cooperação não tivesse sido a mesma e
as reformas que eu aprovei não tivessem sido aprovadas, então, eu

tenho esse compromisso [de não
disputar a reeleição ao governo
do Estado]”, disse Leite, durante o
painel no SXSW, no sábado de
manhã. Ele admitiu que o que está em jogo agora é a decisão sobre
a corrida ao Planalto. “O que está
em discussão para mim agora é
uma participação, talvez, na eleição em nível nacional, não está
decidido ainda, muita gente acha
que eu não estou dizendo, mas a
verdade é que não está mesmo
decidido ainda”, disse Leite. “Eu
volto ao Brasil e teremos algumas
discussões sobre isso, se eu posso
ter uma participação como líder
de um projeto ou talvez apoiando
uma outra pessoa, eu não tenho
nenhum problema em apoiar,
mas algumas pessoas avaliam
que talvez eu pudesse ser o líder
de um projeto”, concluiu.
Como o Valor publicou na semana passada, alguns empresá-

rios já defendem abertamente o
nome de Leite como uma opção
plausível para a terceira via nas
eleições. Com a desistência oficial
do presidente do senado, Rodrigo
Pacheco, na semana passada, pavimentou-se o caminho para uma
candidatura de Leite pelo PSD.
Ontem, no Rio, durante o evento
de filiação do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) Felipe Santa Cruz ao PSD, o
presidente da legenda, Gilberto
Kassab, disse que o partido terá um
candidato a presidente e que todo
o esforço dele, Kassab, é para que
esse candidato seja Leite: “Meu
sentimento é que ele será e vai contribuir muito para mudar o Brasil.”
Ao analisar o cenário eleitoral
para o público do painel no evento
o governador explicou que o cenário é de forte polarização entre o
presidente Jair Bolsonaro e o expresidente Luiz Inácio Lula da Sil-

Leite: “Volto ao Brasil e teremos algumas discussões sobre isso, se eu posso ter uma participação como líder de um projeto”

va. “É um espaço muito estreito
[para as alternativas], mas estou
seguro de que haverá esse espaço.
Estamos discutindo com partidos
de centro sobre essa terceira via. É
importante para o país entender
que não teremos condições de encaminhar várias questões se insistirmos nessa polarização, quem
for eleito no Brasil, se ele ou ela for
eleito com um discurso de confrontação, tentando mostrar que

os outros candidatos são piores e
não mostrando que ele ou ela tem
um bom projeto isso vai perpetuar
esse cenário de polarização”, disse
Leite. Para o governador, esse cenário precisa ser evitado pois torna
complexas as perspectivas para a
democracia e para o avanço das reformas que precisam ser aprovadas, como a tributária.
O painel de Leite foi sobre ESG:
um caminho para o desenvolvi-

mentoeconômicoinclusivo.Nofim
o mediador, professor Seth Garfield, da Universidade do Texas, fez
perguntas sobre política e democracia, e Leite também recebeu
questões do público sobre seu destino político. O SXSW retorna este
ano ao formato presencial, após interrupção de dois anos pela pandemia. Começou no dia 11 de março e
vai até o dia 20, em Austin, Texas,
nos EUA. (Com agências noticiosas)

MineraçãoemterrasindígenasteráanálisecuidadosanoSenado
Renan Truffi e Isadora Peron
De Brasília
A despeito da aprovação do requerimento de urgência pela Câmara dos Deputados, o projeto

de lei que pretende liberar a mineração em terras indígenas deve enfrentar obstáculos em sua
tramitação no Congresso. Esta é,
inclusive, a aposta de alguns integrantes do Supremo Tribunal

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP, devidamente representado pelo
Diretor Geral em exercício Rodrigo Allan Barcella, com fundamento legal, no artigo 33, inciso
I, da Lei 15.608/2007, torna público que pretende: contratar a empresa Orifrio Refrigeração
Ltda, para Manutenção preventiva de equipamentos responsáveis pelo resfriamento, climatização e controle de umidade, temperatura pressão e vazão da ressonância magnética do
HUOP. Valor máximo total: valor mensal de R$ 4.000,00, totalizando o valor de R$ 48.000,00
anual; contratar a empresa AFHEquipamentos Hospitalares Ltda, para aquisição de ﬁltro
para incubadoras Fanem. Valor máximo total: R$ 7.813,10. Diante disso comunica a todos os
interessados que, no prazo de três (03) dias contados da data desta publicação, encaminhem
documentação comprobatória da comercialização, assistência técnica, garantias e serviços de
manutenção que serão objeto da futura contratação, para análise da UNIOESTE. Cascavel, 11 de
março de 2022. Rodrigo Allan Barcella – Diretor Geral em exercício.

INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL FUNDEPAR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022 – GMS/FUNDEPAR
PROTOCOLO Nº 18.315.972-0 OBJETO: execução de reparos Colégio Estadual Presidente
Roosevelt, no Município de Guaíra/PR. DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 30 de março de
2022, às 09:30 (nove horas e trinta minutos) por meio de sistema eletrônico do Banco do
Brasil. VALOR MÁXIMO: R$ 706.662,89 (setecentos e seis mil eseiscentos e sessenta e
dois reais e oitenta e nove centavos). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS
INSTRUTORES: encontram-se à disposição no portal www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO
ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). Também no portal www.comprasparana.pr.gov.br no
link: Licitações ao vivo. Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. DATA: 11/03/2022.
Comissão Permanente de Licitação.

BRF S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27 - NIRE 42.300.034.240
CVM 1629-2
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Realizada em 22 de Fevereiro de 2022
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, às 09h, por videoconferência.
2. Convocação e Presenças: Convocação devidamente realizada nos termos do artigo 21 do
Estatuto Social da BRF S.A. (“Companhia”), com a presença da maioria dos membros do Conselho
de Administração, quais sejam, os Srs. Pedro Pullen Parente; Sra. Flavia Buarque de Almeida; Sr.
José Luiz Osório de Almeida Filho; Sr. Luiz Fernando Furlan; Sr. Ivandré Montiel da Silva; Sr.
Roberto Rodrigues; Sra. Flavia Maria Bittencourt e Sr. Marcelo Feriozzi Bacci. Ausente o Sr. Dan
Ioschpe, devidamente representado pela Sra. Flavia Buarque de Almeida. 3. Composição da
Mesa: Presidente: Sr. Pedro Pullen Parente. Secretário: Sr. Carlos Eduardo de Castro Neves.
4. Ordem do Dia: (i) Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) para
o dia 28 de março de 2022 e Aprovação da Proposta de Administração; (ii) Aprovação das
Demonstrações Financeiras Exercício 2021; (iii) Parecer da KPMG sobre as Demonstrações
Financeiras Exercício 2021; (iv) Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras
Exercício 2021; e (v) Indicação de Membros para composição do Conselho Fiscal. 5. Deliberações:
Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e
tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Convocação da AGOE 2022 e Aprovação da Proposta de
Administração: Em conformidade com o disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, os membros do
Conselho de Administração, por maioria de votos, aprovaram o edital de convocação e a proposta
da administração da Companhia para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem
realizadas no dia 28 de março de 2022, às 11:00h, com a consequente disponibilização aos
acionistas dos materiais e documentos necessários para a análise das matérias constantes da
seguinte ordem do dia, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. 4.2. Aprovação das
Demonstrações Financeiras Exercício 2021. Em conformidade com o disposto no artigo 23, (vi), do
Estatuto Social e com a recomendação do Comitê de Auditoria e Integridade e do Comitê de
Finanças e Gestão de Riscos, os membros presentes do Conselho de Administração manifestaramse favoravelmente à submissão das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da
Administração, das Notas Explicativas, dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho
Fiscal e do Parecer do CAI para deliberação em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Companhia. 4.3. Parecer da KPMG sobre as demonstrações Financeiras Exercício 2021: A
KPMG apresentou seu parecer favorável em relação às DFs, emitindo opinião sem ressalvas de que
as DFs apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB). 4.4. Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras
Exercício 2021: O Conselho Fiscal apresentou seu parecer favorável em relação às DFs e ao
Relatório de Administração referentes ao exercício de 2021. 4.5. Indicação de Membros para
composição do Conselho Fiscal: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de
votos dos presentes, aprovaram a indicação dos Srs. Attílio Guaspari, Bernardo Szpigel e Ana Paula
Teixeira de Sousa para composição do Conselho Fiscal da Companhia. 6. Documentos Arquivados
na Companhia: Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as
deliberações tomadas pelos membros do Conselho de Administração ou que estejam relacionados
às informações prestadas durante a reunião. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual
depois de lida e aprovada foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Certifico ser o extrato
acima transcrição fiel de trecho da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões Ordinárias e
Extraordinárias do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.
Carlos Eduardo de Castro Neves Secretário. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico
o Registro em 10/03/2022. Arquivamento 20226283160. Protocolo 226283160 de 09/03/2022.
Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício.

Federal (STF). Membros da Corte
acreditam que o Senado fará
uma análise mais criteriosa da
matéria. Isso porque o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), tem sinalizado que
dará espaço para que todos os lados se pronunciem sobre a questão, sem açodamento.
O assunto voltou à tona porque, na quarta-feira, a Câmara
dos Deputados aprovou a urgência para o projeto de lei que trata
deste tema, o que significa que a
matéria pode ser levada ao plenário imediatamente, sem qualquer
análise prévia por parte das comissões temáticas. Ainda assim,
se o texto for aprovado, a questão
da mineração em terras indígenas precisará passar, necessariamente, pelo crivo dos senadores.
O Valor apurou que Pacheco já

avisou a interlocutores que o Senado não vai embarcar em “polêmicas”. “Quanto mais polêmico
for [o projeto], mais pessoas terão
de ser ouvidas”, explicou uma fonte próxima ao presidente da Casa.
A ideia é que o Senado promova
audiências públicas, dê espaço
para todos os segmentos envolvidos no debate e não abra mão de
fazer ajustes no texto final, caso
seja necessário. O próprio Pacheco defendeu na sexta que a Casa
irá fazer a análise “devida”.
“Quando chegar ao Senado,
nós vamos dar o tratamento devido, como se dá a todos os projetos, em especial aos que guardam algum tipo de polêmica”,
pontuou. Segundo ele, o projeto
deve passar por todo o rito normal de análise. “O que eu tenho
dito é que os projetos, em regra,

devem passar pelas comissões
permanentes da Casa, para o seu
aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento, e há uma tendência
em relação a esse projeto que ele
seja submetido às comissões.”
Uma das comissões cotadas
para receber esta proposta no Senado é a do Meio Ambiente, presidida justamente pelo PT, do senador Jaques Wagner (PT-BA). O
partido tem conseguido mobilizar artistas e intelectuais contra o
que chama de “pacote da destruição”, que envolve outras matérias
como o licenciamento ambiental
e a regularização fundiária.
O recado do presidente do Senado foi passado a alguns ministros do STF considerados mais
próximos. Por conta disso, parte
dos integrantes da Corte confia
que o assunto ganhará outros

contornos nas mãos dos senadores. Um dos ministros ouvidos
acredita que é preciso “separar” o
garimpo comum de outras formas de mineração, mas, além
disso, “proteger os povos indígenas”. “O ruim é não respeitar o direito de participação e de proteção dos índios. A Constituição
não impede, porém, a exploração”, acrescentou o magistrado,
em condição de anonimato.
De acordo com este ministro,
entretanto, é “difícil” impedir o
debate num quadro de crise para o agronegócio. Apesar disso,
também na sexta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski foi ao
Senado para a instalação de uma
comissão e afirmou que, “possivelmente”, o projeto de lei será
questionado na Corte caso seja
efetivamente aprovado.

Subprocurador do MPF acredita em judicialização
De Brasília
O subprocurador-geral da República Aurelio Rios, membro
da 6 a Câmara do Ministério Público Federal (MPF), afirmou
que, se o Congresso aprovar o
projeto que libera a mineração
em terras indígenas, o caminho
natural é que o procurador-geral da República, Augusto Aras,
apresente uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para
derrubar a nova lei.
Para ele, apesar de a Câmara
dos Deputados ter aprovado a

urgência para votar a matéria na
semana passada, há indicativos
de que o projeto não deve receber o aval do Senado. Aurélio
Rios também apontou que, se o
caso chegar ao Supremo, os ministros devem considerar o texto
inconstitucional.
A 6 a Câmara é ligada à Procuradoria-Geral da República e trata de temas relacionados a populações indígenas e comunidades
tradicionais. Na semana passada,
o órgão publicou uma nova nota
pública criticando o projeto.
No texto, MPF afirmou haver

“vício insanável” na proposta,
pois o Congresso estaria tentando regular a mineração em terras indígenas sem prévio debate
sobre as hipóteses de interesse
público da União.
De acordo com a nota, a matéria deve ser regulada não por
projeto de lei ordinário, mas sim
por lei complementar, que exige
o apoio da maioria absoluta (metade mais um) dos deputados e
senadores. Além do alegado desrespeito à Constituição, o colegiado da PGR também apontou
que não houve consulta prévia às
comunidades indígenas afetadas, o que afronta a convenção
número 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Rios criticou o fato de a guerra
da Ucrânia — e o impacto que isso terá no mercado de fertilizan-

tes — ter sido usada como desculpa para acelerar a tramitação do
processo. “Estamos perdendo
muito tempo com algo que não
faz sentido. Se o que o governo
deseja ter um substrato químico
que possa servir como fertilizante, não será com esse projeto que
ele irá resolver esse problema
imediatamente”, disse.
Ele lembrou que a atividade da
mineração não é “instantânea”,
pois “você não autoriza e, no dia
seguinte, está com produto nas
prateleiras das lojas”. “Não há nenhuma urgência, esse exercício
retórico é muito mais um efeito
da política, de querer aproveitar
uma situação de guerra, de achar
que isso seria uma ‘janela de
oportunidade’ para aprovar um
projeto de mineração que está
muito longe de ser razoável.” (IP)
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O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 90, passou ontem por uma cirurgia, devido a uma
fratura no fêmur e passa bem, de
acordo com sua assessoria de imprensa. FHC foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na
sexta-feira, após cair em casa e sofrer
a fratura. Segundo sua assessoria, a
cirurgia foi realizada com sucesso, o
ex-presidente se recupera bem e não
há previsão de alta.

FHC 2

A necessidade de uma cirurgia foi
divulgada em boletim médico do
hospital no sábado. A nota, assinada
pelos médicos José Medina Pestana

e Miguel Cendoroglo Neto, afirma
que FHC teve uma fratura de colo de
fêmur. A internação foi confirmada
pelo PSDB no Twitter. O partido não
informou como ocorreu a fratura,
mas, segundo a reportagem, o
ex-presidente sofreu uma queda em
casa. “Receba o abraço dos tucanos
de todo o Brasil”, publicou o PSDB.

FHC 3

Segundo Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, que noticiou a internação, FHC sofreu um acidente
e a internação o impossibilitou de
comparecer na sexta-feira à posse
do jornalista e escritor Merval Pereira na presidência da Academia
Brasileira de Letras.

