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Pacote para baratear 
combustíveis ganha 
força no Congresso 

Sangue é nova pista nas 
buscas por Bruno e DomVidas 

marcadas 
por um 

serial killer 

Lázaro Barbosa espalhou morte e medo 
em 20 dias de fuga, iniciada em 9 de 

junho de 2021. Mas o assassino deixou 
marcas difíceis de serem esquecidas 

até mesmo em pessoas que não foram 
suas vítimas. A ex-mulher dele Luana 

vive o preconceito: “As pessoas me 
olham de maneira sombria”. O caseiro 

Alain (foto), que esteve frente a 
frente com o criminoso, não consegue 

emprego para sustentar a família.  

PÁGINA 15

Perícia identificou manchas de sangue no barco de 
Amarildo Oliveira (foto), que teve a prisão preventiva 
decretada. Ele teria ido atrás da lancha em que estavam 
o indigenista e o jornalista inglês, desaparecidos desde 

domingo. O material genético ainda precisa ser avaliado, 
mas Amarildo — detido com cocaína e munição 762 — 

passou a ser o principal suspeito no caso. PÁGINA 6

Dois movimentos de aliados no Senado si-
nalizam que o governo tem pressa. Em um 
deles, Fernando Bezerra (MDB-PE) apre-
sentou parecer e abriu caminho para que 
seja votado na segunda-feira o Projeto de 

Lei Complementar (PLP) 18/22 — que fixa 
em 17% o teto para a cobrança de ICMS so-
bre combustíveis e a conta de luz. Em ou-
tro, o novo líder do governo na Casa, Car-
los Portilho (PL-RJ), conseguiu reunir as 

assinaturas necessárias para que a PEC dos 
Combustíveis seja analisada na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). A expec-
tativa do Planalto é aprovar a proposta no 
Senado e na Câmara até 31 de julho. 

Inflação desacelera pelo 2º mês seguido, mas ainda segue alta
PÁGINAS 2 E 7

Ana Maria Campos
Impasse marca reajuste para 
Segurança do DF. PÁGINA 17

Samanta Sallum
 Luxo dá prêmio mundial ao 

Meliá Brasil 21. PÁGINA 18

Brasil tem primeiro caso 
de varíola dos macacos
Paciente tem 41 anos e mora em São Paulo. Ele chegou 
à capital paulista vindo de Portugal e Espanha e segue 

internado, mas, segundo boletim médico, o estado 
clínico é bom. Até esta semana, o Brasil acompanhava 

oito casos suspeitos da doença. PÁGINA 6

Atenção à pele — População preta deve estar atenta 
aos riscos de ressecamento e perda de cabelo, alerta o 
dermatologista André Moreira, no CB.Saúde. PÁGINA 17

Guerra
Itamaraty confirma 

morte de combatente 
brasileiro na Ucrânia

PÁGINA 11

Colômbia
Temor de atentado 
deixa tensa a reta 
final das eleições  

PÁGINA 11

No templo da
bossa nova

Denise Rothenburg
Cúpula nos EUA: bom para 
Biden e Bolsonaro. PÁGINA 5

Liana Sabo
 A repórter e a rainha: duas 
vezes com Elizabeth. PÁGINA 16 

As delícias
de amar

Chefs como Marcelo 
Petrarca e Marcella 
Pinho prepararam 

menus especiais para o 
Dia dos Namorados. 

FAVAS CONTADAS, PÁGINA 19

Pioneiro do estilo 
musical, Roberto 

Menescal faz o show de 
número 500 no Clube da 

Bossa Nova. PÁGINA 26

Liderança com muita moral!
Em nova atuação em grande nível, Palmeiras é 

comandado por Rony e Gustavo Scarpa, passa por 
cima do Botafogo no Allianz Parque e toma a ponta 

do Brasileirão do rival Corinthians. PÁGINA 23

Biden e Bolsonaro 
trocam gentilezas 
durante encontro 

Como esperado, a questão ambiental e a democracia 
foram os temas centrais da conversa entre os dois 

na Cúpula das Américas, em Los Angeles. Joe Biden 
elogiou o Brasil por preservar a Amazônia e ter uma 

“democracia vibrante, inclusiva e instituições fortes”. 
Jair Bolsonaro falou sobre a disputa eleitoral brasileira. 

“Queremos eleições limpas, confiáveis e auditáveis, 
para que não haja nenhuma dúvida”, disse.  

PÁGINA 3
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Avança pacote do governo 
para baixar combustível

Relator do PLP que fixa teto do ICMS, Fernando Bezerra apresenta parecer e abre caminho para a votação na próxima semana

D
efendido pelo governo, 
o Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 18/22 
— que estabelece teto 

de 17% para a cobrança do Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) in-
cidente nos combustíveis e na 
energia — foi apresentado, on-
tem, no Senado, o que abre ca-
minho para que a proposta seja 
votada na segunda-feira. O tex-
to sofre resistência dos governa-
dores porque vai impactar a re-
ceita dos estados e do Distrito 
Federal, pois o tributo é a prin-
cipal fonte de arrecadação dos 
entes federativos.

O relator do PLP, senador Fer-
nando Bezerra (MDB-PE), optou 
por manter a estrutura do texto 
estabelecida pela Câmara e in-
cluiu mecanismos de compen-
sação aos estados por perdas de-
correntes da fixação do teto.

O projeto prevê a reposição a 
partir do abatimento da dívida 
dos estados com a União, nos ca-
sos em que ocorra queda de ar-
recadação superior a 5%. Os en-
tes que não estão nessa situação 
— cinco, no total — foram aten-
didos por meio de uma alteração 
no texto de Bezerra. 

“Tem dois mecanismos para 
compensar os estados que não 
têm dívida com a União. O pri-
meiro caminho é vinculando 
a receita que cabe à União da 
Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral (CFEM). Po-
deria fazer a vinculação direta 
para compensar esses cinco es-
tados. A estimativa de perda des-
ses estados, se eles vierem a per-
der, alcança de R$ 3 bilhões”, dis-
se. “O segundo mecanismo é que 

os estados teriam prioridade no 
acesso à contratação de finan-
ciamentos neste segundo semes-
tre, para que possam ter recur-
sos para bancar investimentos 
e, com isso aliviar, o seu caixa.”

Na avaliação do relator, não 
procede o discurso de que ape-
nas os estados serão impactados 
com a medida. “Há um debate, 
que a gente vem presenciando 
nesta Casa e pela imprensa, de 
que o sacrifício está sendo exigi-
do só dos estados e municípios. 
Não é verdade. Na realidade, a 
União está entrando com uma 
contribuição superior a R$ 32 
bilhões. Se nos fiarmos nas esti-
mativas de perda feitas pelo Se-
nado, é muito superior à contra-
partida oferecida pelos estados, 
que é de pouco mais de R$ 20 bi-
lhões”, ressaltou.

Confiança

Bezerra disse ter confiança 
de que a proposta surtirá efei-
to para amenizar o impacto no 
bolso do cidadão. “Já existem 
algumas sinalizações de que, 
se esse projeto cumprir os ob-
jetivos que se espera dele, tem 
a capacidade de reduzir o IP-
CA (Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo) em dois pon-
tos percentuais até o fim do 
ano. Se isso ocorrer, se o pro-
jeto for efetivo, o Brasil poderá 
ter uma inflação menor do que 
a americana, depois de muito 
tempo, ao longo da sua histó-
ria”, frisou.

Apesar disso, Bezerra re-
conheceu que ainda deve ha-
ver resistência à proposta. “É 
evidente que os governadores 
continuam com muitas críticas 
em relação à iniciativa, e muito 

 » TAÍSA MEDEIROS
thiago fagundes

Uma improvisação 
e um oportunismo 
eleitoral, com 
total ausência de 
planejamento”

Oriovisto Guimarães 

(Podemos-PR), senador

Todos os senadores concor-
dam que é necessário um meca-
nismo para baixar os preços dos 
combustíveis e aliviar a vida dos 
consumidores. O ponto que di-
vide opiniões é como isso será 
feito. A primeira etapa das dis-
cussões, na Casa, sobre o Proje-
to de Lei Complementar (PLP) 
18/2022, que estabelece um te-
to para a cobrança do ICMS in-
cidente nesses produtos, deixou 
clara a dificuldade para a obten-
ção de um consenso.

O senador Oriovisto Guima-
rães (Podemos-PR) foi um dos 
que fizeram duras críticas à pro-
posição — classificada por ele 
como “algo horrível”. Segundo o 
parlamentar, a média das alíquo-
tas do ICMS sobre diesel e gás de 
cozinha já é de 17%. Portanto, o 
impacto maior vai ser somente na 
gasolina e no etanol, cujas alíquo-
tas podem passar até um pouco 
dos 30%, conforme o estado. 

“Isso é uma improvisação, 
sem nenhum cálculo e benefí-
cio imediato. Em 1º de janeiro 
do ano que vem, volta tudo como 
está. Estamos muito perto de vo-
tar algo simplesmente horrível”, 
disparou. “Uma improvisação e 
um oportunismo eleitoral, com 
total ausência de planejamento. 
É claro que eu quero que os im-
postos abaixem, mas não dessa 
forma”, acrescentou. 

A senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN) chamou governado-
res e prefeitos a se mobilizarem 

Dificuldade de 
obter consenso

Bezerra nega que haverá sacrifício apenas dos estados: “Na realidade, a União está entrando com uma contribuição superior a R$ 32 bilhões”

Edilson Rodrigues/Agência Senado

preocupados com a eventual 
perda de receitas que os esta-
dos poderão enfrentar. Mas o 
aperfeiçoamento do mecanis-
mo da compensação criou uma 
compreensão maior no senti-
do de dar segurança à susten-
tabilidade das receitas dos es-
tados”, enfatizou. 

PEC dos Combustíveis

O novo líder do governo na 
Casa, senador Carlos Portinho 
(PL-RJ), conseguiu o número 
necessário de assinaturas pa-
ra protocolar a chamada Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) dos Combustíveis, 

proposta pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Eram necessá-
rias 27 assinaturas, o que cor-
responde a um terço do núme-
ro de senadores. A matéria será 
analisada, agora, na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). 
A ideia, segundo informou a 
equipe de Portinho, é passar 

pelo Senado e pela Câmara an-
tes do recesso parlamentar, que 
ocorrerá entre 18 e 31 de julho.

A PEC 16/2022 foi anunciada 
por Bolsonaro, nesta semana, co-
mo uma forma de compensar os 
estados pela perda de arrecada-
ção do ICMS em caso de aprova-
ção do PLP 18/2022. 

O Ministério de Minas e Ener-
gia divulgou, ontem, a lista com 
os nomes indicados para o Con-
selho de Administração da Pe-
trobras, confirmando o nome do 
secretário de Desburocratização 
do Ministério da Economia, Caio 
Paes de Andrade, para o lugar do 
presidente demissionário, José 
Mauro Coelho.

A indicação dos novos mem-
bros do conselho era esperada 
pela liderança da Petrobras pa-
ra agendar a Assembleia-Geral 
Extraordinária (AGE) de acio-
nistas da empresa, que vai ana-
lisar as indicações, incluindo a 
troca de comando na empresa. 

Apenas quatro integrantes fo-
ram mantidos: Ruy Flaks Schnei-
der e Márcio Weber, indicados 
pela União; e os representantes 
dos acionistas minoritários José 
João Abdala Filho e Marcelo Gas-
parino da Silva.

Foram confirmados os no-
mes de Edison Antonio Costa 
Britto Garcia; Ieda Aparecida de 
Moura Gagni e Jonathas Assun-
ção Salvador Nery de Castrow, 
que tiveram seus nomes vaza-
dos nos últimos dias. Também 
foram indicados Ricardo Soria-
no de Alencar e Gileno Gurjão 
Barreto, esse último para a pre-
sidência do Conselho.

Os nomes indicados passarão, 
agora, pelos órgãos de elegibili-
dade da Petrobras e, se aprova-
dos, serão levados à Assembleia-
Geral Extraordinária, ainda sem 
data marcada.

Petrobras: Caio 
Paes de Andrade 
é indicado 

contra a proposta, por acredi-
tar que o PLP tira recursos de 
áreas como saúde e educação 
para distribuir lucro entre acio-
nistas da Petrobras. Ao criticar 
o governo federal, a parlamen-
tar disse que o Poder Executivo 
“não respeita ninguém, mas so-
mente justifica que os combus-
tíveis estão altos por culpa dos 
governadores”.

“A Petrobras pode ter lucros, 
mas não estratosféricos. Não 
tenha dúvida, povo brasileiro, 
de que esse PLP 18 vai tirar 
ainda mais recursos da educa-
ção pública”, frisou. “Metade 
do povo brasileiro (sofre) com 
insegurança alimentar, quan-
do estão priorizando acionis-
tas da Petrobras em detrimento 
de recursos para saúde e edu-
cação”, enfatizou. (Com Agên-
cia Senado)
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Reunião com troca de gentilezas
Biden faz elogios à democracia do Brasil e aos esforços do país para preservar a Amazônia. Bolsonaro enaltece postura do líder americano

A 
pauta ambiental e a de-
mocracia no Brasil fo-
ram temas centrais do 
encontro do presidente 

Jair Bolsonaro com o presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden, 
ontem, em Los Angeles, na Cú-
pula das Américas. Os dois as-
suntos são caros para os norte
-americanos. Biden defendeu as 
instituições do Brasil e elogiou o 
país pela tentativa de proteger 
a Amazônia. Bolsonaro, por sua 
vez, afirmou que, por vezes, sen-
te a soberania brasileira ameaça-
da quando o assunto é a flores-
ta. Ele disse, ainda, que chegou 
ao poder pela democracia e sai-
rá, também, pela via democráti-
ca, mencionando novamente a 
questão do “voto auditável”.

A imprensa pôde acompanhar 
a abertura da reunião, momen-
to em que os presidentes nor-
malmente trocam rápidos cum-
primentos. Biden falou por cer-
ca de um minuto e meio, em um 
discurso protocolar, num encon-
tro que explicitou o incômodo de 
ambos. “O Brasil é um lugar ma-
ravilhoso. Por sua democracia vi-
brante e inclusiva e instituições 
fortes, nossas nações são ligadas 
por profundos valores comparti-
lhados”, afirmou.

Biden também tratou da pro-
teção da Amazônia, disse que 
o Brasil tem feito um bom tra-
balho para proteger a floresta e 
afirmou defender que o “resto do 
mundo ajude a financiar a pro-
teção da área”. “Nós todos nos 
beneficiamos disso.” Ele ainda 

Jim Watson / AFP      

 » RAPHAEL FELICE
 » INGRID SOARES

Neste ano, temos eleições no Brasil. E nós 
queremos eleições limpas, confiáveis e auditáveis, 
para que não haja nenhuma dúvida após o pleito”

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

A Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) vai julgar 
em plenário virtual, até as 23h59 
de hoje, a liminar expedida pe-
lo ministro Nunes Marques que 
devolveu o mandato do deputa-
do federal Valdevan Noventa (PL-
SE). O parlamentar foi condena-
do pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) por abuso de poder 
econômico e compra de votos 
nas eleições de 2018.

No mesmo dia em que tor-
nou inócua a decisão do TSE, 
Nunes Marques determinou 
que o deputado estadual Fer-
nando Francischini (União 
Brasil-PR) retornasse ao car-
go, que perdeu, por condena-
ção na Corte Eleitoral, por dis-
seminar fake news sobre as ur-
nas eletrônicas.

O caso de Francischini tam-
bém foi para julgamento da Se-
gunda Turma da Corte, que, 
nesta semana, derrubou a 

decisão de Marques e mante-
ve a cassação do político. A ex-
pectativa é de que o colegiado 
tenha o mesmo posicionamen-
to no processo sobre Valdevan 
Noventa.

Nunes Marques argumentou 
que a modificação do entendi-
mento do TSE sobre as puni-
ções por conta de abuso de po-
der econômico e compra de vo-
tos aconteceu em um julgamen-
to em setembro de 2020 e, por 
isso, não poderiam ser aplicadas 

em um caso que teria aconteci-
do em 2018.

“Não é possível afirmar, com 
base em nenhum método her-
menêutico, que essas eram as 
balizas a serem observadas por 
ocasião do pleito ocorrido em 
2018. Ninguém poderia prever, 
naquela eleição, quais seriam 
as condutas que seriam veda-
das na internet, porque não ha-
via qualquer norma ou julgado 
a respeito”, disse o ministro ao 
justificar a decisão.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) foi recebido, em Los Ange-
les, com protestos de organiza-
ções da sociedade civil, incluin-
do entidades brasileiras. Os ma-
nifestantes se concentraram em 
frente à prefeitura da cidade e 
denunciaram a falta de políticas 
ambientais do governo. 

Os participantes contrata-
ram dois caminhões que circu-
laram pela cidade com as fra-
ses “Jail Bolsonaro” — “Prenda 

Bolsonaro”, na tradução — e 
“Fuera Bolsonaro”. Os protestos 
começaram na quarta-feira e de-
vem continuar hoje.

Uma das críticas à partici-
pação de Bolsonaro na Cúpu-
la, bem como a conversa parti-
cular que teve com o presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden, é 
em relação à questão climática e 
ambiental. A ideia é que os países 
participantes assinem compro-
missos para redobrar os esforços 
de proteção ao meio ambiente.

“É um grande alerta para o 

presidente Biden dos riscos que 
o encontro com Bolsonaro traz, 
que vai contra os valores que o 
próprio povo americano tem”, 
disse ao Correio Ana Paula Var-
gas, diretora de Políticas para o 
Brasil da Amazon Watch, uma 
das entidades que organizaram 
o protesto. “Bolsonaro pode uti-
lizar esse encontro como forma 
de validar suas políticas de des-
truição. O que ele vem pregan-
do é o oposto do que os Estados 
Unidos pregam.”

De acordo com Ana Paula, 

“não é possível acreditar que 
existe seriedade na presença do 
governo brasileiro para discutir 
questões climáticas”. “Isso é im-
possível. Acreditar que em dois 
dias ele (Bolsonaro) vai mudar… 
Não é falta de recurso o que te-
mos no Brasil. É falta de vonta-
de política. Isso está muito cla-
ro”, frisou.

Também participou da ma-
nifestação o assessor da Coor-
denação das Organizações In-
dígenas da Amazônia Brasileira 
(Coiab), Toya Elcio Manchiner. 

“Nós vivemos em um país, em 
um mundo bastante conturbado, 
onde a minoria se acha a maio-
ria e, no nosso país, o presiden-
te chamado Bolsonaro acha que 
ele é o maioral”, discursou Man-
chiner no protesto.

Outro protesto foi da orga-
nização internacional Avaaz, 
que promove ativismo em di-
versas áreas. “O Brasil sempre 
teve um papel fundamental nas 
Américas, mas sofreu retroces-
sos enormes e perdeu sua rele-
vância internacional durante o 

governo Bolsonaro”, disse o di-
retor de Campanhas da Avaaz, 
Diego Casaes. 

Já apoiadores de Bolsonaro 
o receberam na chegada ao ho-
tel. Entre eles estavam sete mu-
lheres procedentes de Las Vegas 
que integram o grupo Vovós Po-
derosas de Las Vegas, criado em 
2018 para apoiar a eleição do 
então candidato. “Somos bra-
sileiras! E Bolsonaro”, gritaram. 
Elas carregavam bandeiras do 
Brasil e gritaram “mito” e “Bol-
sonaro 2022”.

Recepção com protestos e apoio nos EUA
 » VICTOR CORREIA

Valdevan Noventa foi cassado pelo TSE por compra de votos

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

lembrou que já esteve no Brasil 
por três vezes.

Bolsonaro discursou por cer-
ca de seis minutos. Sobre o plei-
to de outubro, disse querer “elei-
ções limpas, confiáveis e auditá-
veis para que não sobre nenhu-
ma dúvida após o pleito”. “Te-
nho certeza de que será realiza-
do nesse espírito democrático. 
Cheguei pela democracia e tenho 
certeza de que, quando deixar o 

governo, também será de forma 
democrática”, ressaltou.

Ao líder norte-americano, 
Bolsonaro afirmou que o Brasil 
é exemplo mundial de conser-
vação ambiental e citou que o 
país pode ser um exportador de 
energia limpa no futuro. Ele tam-
bém manifestou que sente a so-
berania da Amazônia ameaçada.

“O Brasil é um país gigantes-
co, temos riqueza no coração do 

Brasil, a nossa Amazônia é maior 
que a Europa Ocidental, com ri-
quezas incalculáveis, biodiver-
sidade, água potável e fonte de 
oxigênio. Por vezes, nós nos sen-
timos ameaçados na nossa sobe-
rania naquela área, mas o Bra-
sil preserva muito bem o seu 
território”, frisou. “Dois terços 
do Brasil são preservados, mais 
de 85% da Amazônia, também. 
A nossa legislação ambiental é 

bastante rígida e fazemos o pos-
sível para cumpri-la para o bem 
do nosso país.” 

Rússia

O chefe de Estado brasileiro 
lamentou a guerra entre a Ucrâ-
nia e a Rússia, disse que o Brasil 
manteve uma posição de equi-
líbrio e citou a dependência do 
país dos fertilizantes russos.

“O Brasil ainda é dependente 
de algumas coisas de outros paí-
ses. Sempre adotamos posição 
de equilíbrio. Queremos a paz, e 
tudo nós faremos para que a paz 
seja alcançada. Lamentamos os 
conflitos, mas temos um país pa-
ra administrar e, pela sua depen-
dência, temos de sempre ser cau-
telosos”, disse.

Brasil e Estados Unidos se dis-
tanciaram após as eleições ame-
ricanas de 2020. Aliado de Do-
nald Trump, Bolsonaro foi o úl-
timo líder de uma democracia 
a reconhecer Biden como presi-
dente dos Estados Unidos. 

Na última terça-feira, o chefe 
do Planalto voltou a questionar o 
resultados do pleito americano, o 
que provocou resposta da embai-
xada do país, que reafirmou a le-
gitimidade das eleições. 

Ao aterrissar nos EUA, Bolso-
naro recuou das críticas. “Não vim 
aqui tratar das eleições america-
nas, isso é passado. Todos sabem 
que eu tinha uma ótima relação 
com o presidente Donald Trump, 
mas o presidente agora é Joe Bi-
den, é com ele que converso.”

Após a reunião, Bolsonaro elo-
giou Biden. “Foi excepcional, es-
tou muito feliz. Posso dizer que 
estou maravilhado com ele. Não 
estou errando em falar dessa ma-
neira. Ficamos quase meia ho-
ra conversando reservadamen-
te”, afirmou o presidente à CNN 
Brasil. “Falamos abertamente so-
bre Amazônia, depois, reservada-
mente. (Ele) Concorda conosco. 
Ela é muito grande. O Brasil é um 
exemplo para a preservação am-
biental do mundo todo.” (Com 
Agência Estado)

Por sua democracia vibrante e inclusiva e 
instituições fortes, nossas nações são ligadas 
por profundos valores compartilhados”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos

 » LUANA PATRIOLINO

Segunda Turma julga caso de deputado

SUPREMO

Os números comprovam:
amaior obra doGDF
está no cuidado com
as pessoas.

Josiane Gonçalves
Beneficiada com o
Cartão Prato Cheio

28
milhões

DE REFEIÇÕES SERVIDAS
POR APENAS R$ 1,00.

175
mil pessoas

BENEFICIADAS PELO
CARTÃO PRATO CHEIO.

360
mil cestas

DISTRIBUÍDAS PELOS PROGRAMAS
CESTA VERDE E CESTA BÁSICA.

350
mil pessoas

BENEFICIADAS COM
O CARTÃO GÁS.



4  •  Política  •  Brasília, sexta-feira, 10 de junho de 2022  •  Correio Braziliense

D
epois de 13 meses, o 
PSDB, finalmente, deci-
diu o rumo que irá tomar 
nas eleições presidenciais 

deste ano. Em votação folgada, 
a Comissão Executiva do parti-
do aprovou, ontem, a coligação 
com o MDB, em que vai oferecer 
à senadora Simone Tebet (MS) 
um nome para compor — na va-
ga de vice — a chapa da terceira 
via à sucessão do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Desde que o partido anun-
ciou, em abril do ano passado, a 
convocação de prévias para es-
colher o nome que iria disputar a 
corrida presidencial, os tucanos 
se digladiam por causa de posi-
ções divergentes e, até, antagô-
nicas. A solução aprovada pela 
cúpula do partido, com o refor-
ço das bancadas na Câmara e 
no Senado, não fugiu do script. 
O apoio à tríplice aliança com 
MDB e Cidadania foi majoritá-
rio, mas interesses estaduais fi-
caram fora dos debates.

Dos 45 membros da chama-
da Executiva Ampliada (com 
a participação dos parlamen-
tares que não têm assento na 
Executiva Nacional), 39 vota-
ram pela coligação com o MDB 
e o Cidadania. Os dissidentes, 
em especial a bancada de Mi-
nas Gerais — unânime na re-
provação da aliança com Tebet 
—, somaram seis votos — hou-
ve ainda uma abstenção.

Após quatro horas de reu-
nião, o presidente do PSDB, Bru-
no Araújo, anunciou o resultado 
e elogiou o esforço em favor da 
união do autodenominado cen-
tro democrático. “O PSDB abriu 
mão de uma história, de uma 
candidatura própria, para pre-
servar o que é mais importante, 
que é oferecer alternativas para 

ELEIÇÕES

 » VINICIUS DORIA
 MDB/Divulgação

Apoio fechado, mas sem vice
Executiva do PSDB dá aval para o partido se juntar à pré-candidatura à Presidência da emedebista Simone Tebet. Porém, 
deixa para depois a decisão sobre o 2º nome da chapa, posição para a qual o senador Tasso Jereissati ainda é o mais cotado

A senadora sul-mato-grossense e pré-candidata conversa com Rossi, Freire e Araújo sobre o arranjo que uniu MDB, PSDB e Cidadania

O Plenário do Senado apro-
vou, na última quarta-feira, o 
Projeto de Lei (PLS) 68/2017, 
que cria a nova Lei Geral do Es-
porte. Entre as previsões do tex-
to, estão punições aos casos de 
racismo e xenofobia nos está-
dios e aos atos de corrupção, 
além de definir os direitos tra-
balhistas dos atletas, determinar 
a equidade de premiações entre 
homens e mulheres e normati-
zar a liberdade de expressão.

O PLS, que consolida em uma 
única legislação todas as normas 
e regulamentações das práticas 
esportivas, teve a relatoria da se-
nadora e ex-jogadora de vôlei 
Leila Barros (PDT-DF). O texto, 
agora, será encaminhado para a 
Câmara dos Deputados.

Entre as novidades, o docu-
mento prevê a criação da Auto-
ridade Nacional para Prevenção 
e Combate à Violência e à Discri-
minação no Esporte (Anespor-
te). A entidade seria ligada à Se-
cretaria Especial do Esporte do 

Ministério da Cidadania e teria a 
responsabilidade de criar e exe-
cutar políticas públicas para re-
duzir casos de intolerância no 
esporte, sobretudo nos estádios 
de futebol.

Opinião

A relatora incorporou ao texto 
a ideia defendida pelo senador e 
ex-jogador Romário (PL-RJ), que 
dispõe sobre a vedação de im-
posição de penas disciplinares 
a atletas por livre expressão. O 
objetivo, segundo ela, é garantir 
àqueles que atuam no ambien-
te esportivo o direito à liberda-
de de emitir opiniões, conforme 
preceituado pela Constituição.

Caso esse trecho seja mantido 
pela Câmara — ou não caia por 
veto do presidente Jair Bolsona-
ro (PL) —, a jogadora de vôlei de 
praia Carol Solberg não estará su-
jeita a punição semelhante à que 
sofreu, em 2021, pelo Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 

CONGRESSO

Projeto aprovado define 
nova diretriz do esporte

(STJD). Em duas oportunidades, 
no ano passado, ao final de jogos 
pelo Circuito Brasileiro, ela apro-
veitou as entrevistas que conce-
deu para pedir a saída de Bol-
sonaro do comando do Poder 

Executivo. A multa de R$ 1 mil a 
que estava sujeita foi convertida 
em advertência.

No que se refere à corrupção, 
pelo texto do PLS cometerá crime 
o representante de organização 

esportiva privada que exigir, so-
licitar, receber ou mesmo aceitar 
promessa de vantagem indevida 
para realizar ou omitir ato ineren-
te às suas atribuições. A pena se-
rá de dois a quatro anos. Também 

Carol foi advertida, pelo STJD, por se manifestar contra Bolsonaro. Pelo novo PL, ela não seria punida

Reprodução/Twitter

estará sujeito às mesmas penas 
quem corromper ou tentar cor-
romper representante da organi-
zação esportiva privada.

O projeto ainda estabelece re-
gras de transparência, publicida-
de e a observância dos conceitos 
destinados a coibir a malversa-
ção de recursos públicos.

Em relação às questões traba-
lhistas, o PLS atribui diversas res-
ponsabilidades às organizações 
esportivas em relação aos atle-
tas. Caso se torne lei, as entida-
des estarão obrigadas a propor-
cionar condições à participação 
nas competições e treinos, sub-
meter os atletas a exames médi-
cos periódicos, garantir condi-
ções de trabalho dignas aos de-
mais profissionais, incluídos os 
treinadores, e contratar seguro 
de vida e de acidentes pessoais. O 
texto versa também sobre ques-
tões remuneratórias.

Leila afirmou que incorpo-
rou ao PLS sugestões recebidas 
de diversas entidades e de pes-
soas ligadas ao universo espor-
tivo — como atletas, agentes, 
confederações esportivas, sin-
dicatos da categoria, além do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), do Exército e até do Mi-
nistério da Cidadania.

o eleitor”, disse Araújo.
O nome que os tucanos ofe-

recerão à vaga de vice-presiden-
te não foi objeto de deliberação. 
Mas há um entendimento pa-
ra que o senador Tasso Jereissati 
(CE) assuma a missão de cami-
nhar ao lado de Tebet.

Dissidência

A ala que defende a tese da 
candidatura própria voltou a 
propôr, na reunião, o nome do 
ex-governador gaúcho Eduardo 

Leite para disputar a Presidên-
cia. Mas foi vencida.

“Temo que, em vários esta-
dos do Brasil, o PSDB tenha 
enorme dificuldade de cami-
nhar com a candidatura do 
MDB”, alertou o deputado Aé-
cio Neves (MG), porta-voz do 
grupo dissidente. Ele deixou a 
reunião antes do resultado, in-
dicando que a disputa inter-
na pode se prolongar até as 
convenções partidárias — en-
tre o fim de julho e o começo 
de agosto. E disse temer que o 

acordo “não tenha correspon-
dência nas bases do PSDB, “que 
hoje já se dividem entre votar 
em Lula ou em Bolsonaro”.

Para que o racha tucano não 
se aprofundasse, muitos defen-
sores da candidatura própria 
acabaram apoiando a terceira 
via. Como o ex-governador de 
Goiás, Marconi Perillo, que não 
é da Executiva, mas fez questão 
de expôr seu ponto de vista aos 
correligionários.

Ele também queria que 
Eduardo Leite fosse indicado 

candidato do partido, por ter 
sido o segundo colocado nas 
prévias partidárias vencidas pe-
lo ex-governador de São Pau-
lo João Doria, que abdicou da 
disputa por falta de apoio in-
terno. “Tenho certeza de que, 
se houvesse uma convocação, 
o governador Eduardo aceita-
ria ser o candidato à presiden-
te”, lamentou.

No início da noite, Bru-
no Araújo e os presidentes do 
MDB, deputado Baleia Rossi 
(SP), e do Cidadania, Roberto 

Fereire, reuniram-se por video-
conferência com Tebet, que es-
tá de quarentena por ter testa-
do positivo para covid-19, para 
acertar “os próximos passos do 
grupo”, segundo nota divulgada 
pela assessoria.

“Sabemos da responsabilida-
de. Estamos prontos. Com cora-
gem e amor, vamos reconstruir 
o Brasil. Recebo com alegria e 
imensa honra o apoio do PS-
DB à nossa candidatura”, pos-
tou a pré-candidata em suas re-
des sociais.

Para viabilizar a coligação 
com o MDB de Simone Tebet na 
corrida presidencial, o PSDB ex-
cluiu as negociações regionais do 
acordo da terceira via. O partido 
decidiu dar mais tempo à monta-
gem dos palanques estaduais por 
causa dos conflitos que o recém-
firmado compromisso provoca 
diante de potenciais aliados.

Há, inclusive, ameaça de rup-
turas. É o caso de São Paulo, onde 
o PSDB costura um amplo acor-
do com partidos de centro e de 
direita em torno da candidatura 
à reeleição do governador Bru-
no Garcia. Logo após o anúncio 
do apoio a Tebet, o presidente do 
União Brasil, Luciano Bivar (PE), 

declarou que seu partido deci-
diu abandonar o acerto em tor-
no de Garcia.

Bivar disse que a decisão não 
tem relação direta com a alian-
ça MDB-PSDB-Cidadania, mas 
queixou-se de que Tebet não tem 
compromisso com a principal 
pauta do União, o imposto único. 
Assim, a legenda retomou con-
versações com o ex-ministro Tar-
císio de Freitas (Republicanos) e 
com o ex-prefeito de São Paulo 
Fernando Haddad (PT).

Em outro flanco, o presidente 
da Câmara e um dos principais 
líderes do PP, Arthur Lira (AL), 
também queixou-se da aliança 
da terceira via, que, segundo ele, 

pode comprometer acordos fir-
mados no estado dele. Pelas re-
des sociais, postou que “o Pro-
gressistas e o União Brasil estão 
firmes e unidos em fazer cumprir 
acordos políticos firmados com 
o PSDB em diversos estados”. 
Reforçou que “quebrar o que foi 
acordado em Alagoas terá con-
sequências à aliança, principal-
mente em São Paulo”.

Briga local

Lira está em pé de guerra 
com o senador Renan Calheiros 
(MDB) pelo poder no estado. En-
quanto Calheiros integra a coli-
gação para reeleger o governador 

Paulo Dantas (MDB), Lira tra-
balha pela eleição de Rodrigo 
Cunha (União), que tem a depu-
tada estadual Jó Pereira (PSDB) 
como vice.

“Estranho seria ver o PSDB 
romper o acordo com o PP e o 
União Brasil de resistência ao 
‘calheirismo’ no estado”, pro-
vocou Lira. Se isso acontecer, o 
presidente da Câmara assegurou 
que os dois partidos “deixarão a 
aliança em São Paulo com o go-
vernador Rodrigo Garcia”.

Ao anunciar o apoio a Tebet, 
o presidente do PSDB, Bruno 
Araújo (PE), minimizar os con-
flitos estaduais. Citou São Paulo 
e Bahia como “estados-símbolo” 

da aproximação com o União 
Brasil, e considerou a querela 
em Alagoas como uma “questão 
específica”.

“Na Bahia, nós votamos em 
ACM Neto (União Brasil) para go-
vernador. Tenho certeza de que 
vai acontecer a mesma coisa em 
São Paulo (o União votar no tu-
cano Bruno Garcia)”, declarou 
ele, indicando que vai tentar re-
verter a decisão de Bivar de reti-
rar o apoio à reeleição do gover-
nador paulista. Segundo Araújo, 
a coligação com o União Brasil 
em São Paulo “estava absoluta-
mente consolidada e nunca foi 
condicionada a qualquer tipo de 
aliança nacional”. (VD)

Tempo para rearranjar os acordos nos estados
Estranho seria ver o 
PSDB romper o acordo 
com o PP e o União 
Brasil de resistência 
ao ‘calheirismo’ no 
estado”

Arthur Lira, presidente da 
Câmara dos Deputados, 
condenando o acordo  
MDB-PSDB, que mexe com as 
peças na eleição em Alagoas

O PSDB abriu mão de 
uma história, de uma 
candidatura própria, 
para preservar o que é 
mais importante, que 
é oferecer alternativas 
para o eleitor”

Bruno Araújo, presidente 
do PSDB justificando o 
apoio à pré-candidatura da 
emedebista Simone Tebet
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Muito esforço...
... e pouco resultado. É assim que 

ministros de tribunais superiores 
têm definido as diversas tentativas 
de paz entre Bolsonaro e o Supremo 
Tribunal Federal (STF). Há quem 
diga que algumas conversas foram 
produtivas, mas não dá 24 horas e lá 
está o presidente batendo na mesma 
tecla das diferenças com os ministros 
Alexandre de Moraes e Edson Fachin.

E o ICMS balança
O fato de a maioria dos senadores 

ter deixado para discutir o texto 
na semana que vem deixou o 
governo tenso com a perspectiva 
de dificuldades para aprovação na 
segunda-feira. O fim de semana será 
de contagem de votos.

Vai bater bumbo
Por ter sido o Brasil o sexto país 

que mais atraiu investimentos no 
ano passado, isso será explorado 
na campanha eleitoral. A ideia é 
dizer que, apesar das dificuldades, 
a economia está no caminho certo. 
Falta combinar com a percepção do 
eleitor, que ainda sofre com os preços 
altos dos alimentos.

Enquanto isso, no Rio 
Grande do Sul...

O acordo do PSDB com o MDB 
em torno da candidatura de Simone 
Tebet ao Planalto deixou o cenário 
para lá de indefinido. Nas últimas 
24 horas, um grupo do MDB local 
reagiu à solução de cúpula tomada 
em Brasília, de apoio à candidatura 
de Eduardo Leite. Mas a tendência 
é mesmo o MDB fechar com o 
ex-governador na cabeça de chapa. 
Só que o anúncio oficial não será da 
noite para o dia.

Ganha-ganha
A ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Cúpula das Américas foi 

lida por diplomatas mais técnicos e menos aficcionados à polarização 
política como um movimento muito positivo para ele e para o 

presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro ganhou a chance 
de se mostrar afinado com os preceitos democráticos, e Biden, dadas 

as ausências de outros presidentes, teve a cúpula de Los Angeles 
praticamente salva pela presença da comitiva brasileira.

» » » 
Bolsonaro, porém, na avaliação de alguns diplomatas, extrapolou 

ao reclamar do #fiqueemcasa ao longo da pandemia. Foi considerado 
desnecessário. Para alívio dos integrantes do Ministério de Relações 

Exteriores, o presidente logo mencionou a guerra da Ucrânia e a disposição 
de ajudar na busca da pacificação.

CURTIDAS

Bagunçou tudo I/ Diante do cenário 
indefinido no Rio Grande do Sul, o 
ex-deputado Beto Albuquerque (PSB), 
pré-candidato a governador, procurou a 
ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD), 
que hoje é o nome para concorrer ao 
Senado na chapa do MDB, com Gabriel 
Souza no comando. Agora, vai mudar.

Bagunçou tudo II/ No Paraná, a 
chegada de Sergio Moro ao cenário 
também balança estruturas. Na verdade, 
tudo só vai se definir mesmo nas 
convenções, em julho.

Por falar em Moro.../ Ninguém 
entendeu por que o ex-juiz teve seu 
domicílio eleitoral negado, mas a mulher 
dele, Rosângela, pode ser candidata.

Arruda na fita/ Os 17% que José 
Roberto Arruda pontuou na pesquisa 
TV Record/Real Time/Big Data animou 
o PL a tentar carreira solo. O governador 
Ibaneis lidera com 28%, mas muita 
gente no PL considera que Arruda pode 
tirar essa diferença se obtiver o apoio de 
Bolsonaro. Reguffe (União Brasil) tem 
16%, Leila Barros (PDT), 5%, e Leandro 
Grass (PV), que tem o apoio do PT, 4%.

Demorou/ Só hoje o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Anderson Torres 
(foto), dará explicações às autoridades 
britânicas sobre o desaparecimento do 
jornalista Dom Phillips e do indigenista 
Bruno Araújo. A ordem no governo é 
deixar claro que, desde domingo, quando 
a pasta soube do desaparecimento, tudo 
foi feito para localizá-los.

 Ed Alves/CB
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AMAZÔNIA SEM LEI

Vestígios de sangue 
no barco do suspeito

Segundo testemunha, lancha de Amarildo Oliveira teria ido atrás daquela em que estavam Dom Phillips e Bruno Araújo

A 
perícia realizada pe-
las polícias Civil e Fede-
ral encontrou “muitas 
amostras” de sangue na 

lancha de Amarildo da Costa de 
Oliveira, o Pelado, de 41 anos, 
considerado o principal suspei-
to pelo desaparecimento do jor-
nalista inglês Dom Phillips e do 
indigenista Bruno Araújo Pereira. 
O material genético, porém, ain-
da precisará ser analisado para 
concluir se é humano ou de al-
gum animal. A previsão é de que 
o resultado saia em 30 dias.

“A Polícia Federal confirmou 
que a amostra foi localizada após 
inspeção na lancha, com uso de 
luminol. Além disso, amostras 
de digitais foram colhidas para 
serem confrontadas com as di-
gitais dos dois desaparecidos”, 
diz o trecho da nota emitida pe-
la corporação. 

O material foi encaminhado 
para Manaus para ser analisado. 
Por causa desses vestígios, o de-
legado da Polícia Civil do municí-
pio de Atalaia do Norte, Alex Pe-
rez Timóteo, pediu a prisão tem-
porária de Amarildo — que esta-
va detido para averiguação desde 
a última terça-feira.

O pescador foi preso em fla-
grante por posse ilegal de muni-
ção de uso restrito — calibre 762, 
usadas em fuzis — e por deter 
uma certa quantidade de cocaí-
na. A região do desaparecimento 
de Bruno e Dom é conhecida por 
uma cadeia de crimes ambien-
tais que se conectam com o trá-
fico de drogas e de armas.

Contra Amarildo pesa, tam-
bém, a informação dada por uma 
testemunha, em depoimento, 
que viu o barco em que estavam 
o jornalista e o indigenista pas-
sar por ela e, pouco depois, cru-
zar com a lancha em que estava 
o pescador e outra pessoa ain-
da não identificada. Além disso, 

 » FABIO GRECCHI
 » TAINÁ ANDRADE
 » ISADORA ALBERNAZ*

Amarildo logo depois que foi detido. Com ele foram encontrados cocaína e munição 762, utilizada em fuzil. Prisão temporária foi pedida

 Reprodução TV Globo

a embarcação em que estavam 
Dom e Bruno teria um motor 
menos potente (40hp) do que a 
de Amarildo (60hp), o que indi-
caria que poderiam ser alcança-
dos e emboscados em algum lo-
cal mais ermo.

Protestos

Duas manifestações, uma em 
Londres e outra em Los Angeles 
(EUA) — onde está o presidente 
Jair Bolsonaro, para participar 
na Cúpula das Américas — co-
braram respostas sobre o desa-
parecimento de Dom e Bruno. 
Na capital inglesa, o ato organi-
zado pelo Greenpeace contou 
com a presença da irmã do jor-
nalista, Siam.

“Eles (as autoridades) podem 

fazer mais, podem intensificar 
as buscas, colocar mais recur-
sos para isso. E se houve alguma 
atividade criminosa, as pessoas 
buscarão justiça”, pediu a irmã 
de Dom, junto com um grupo 
de pessoas vestidas de verme-
lho e rosas da mesma cor. Todos 
levavam cartazes com os dize-
res “Find Dom & Bruno” (Achem 
Dom e Bruno).

Já em Los Angeles, duas ca-
minhonetes circularam com 
grandes telas de LED questio-
nando o paradeiro do indige-
nista e do jornalista. Os telões 
traziam, ainda, uma imagem de 
queimada na Amazônia — on-
de se lia a legenda “Bolsonaro 
is burning the Amazon” (Bolso-
naro está queimando a Amazô-
nia) — e outra, com o rosto de 

presidente, emoldurada com os 
dizeres “Liar in town” (Um men-
tiroso na cidade).

Além dos protestos, edito-
res e responsáveis por impor-
tantes organizações e veículos 
de comunicação, no Brasil e 
no exterior — como os jornais 
The Guardian, The Washington 
Post, The New York Times — re-
meteram uma carta aberta ao 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
cobrando empenho nas bus-
cas por Bruno e Dom. “Estamos 
muito preocupados com relatos 
do Brasil de que os esforços de 
busca e resgate até agora têm 
recursos mínimos”, diz um tre-
cho do documento.

*Estagiária sob a supervisão de 
Fabio Grecchi

A União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (Univaja) acu-
sou a Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) de ter afastado Bru-
no Araújo Pereira da função que 
exercia na autarquia somente por 
“perseguição”. Segundo a entida-
de, tudo começou depois que ele 
atuou em uma operação, em 2019, 
que destruiu mais de 60 balsas de 
garimpo ilegal na Terra Indígena 
Vale do Javari. Logo depois, Bruno 
foi exonerado do cargo de coorde-
nador-geral de Índios Isolados e 
de Recente Contato.

Segundo a Univaja, Bruno — 
que há mais de 11 anos atua co-
mo indigenista no Vale do Javari 
— é a maior autoridade no país 
no trabalho em campo especia-
lizado em índios isolados. Asse-
gurou que ele estava autorizado 
a transitar pela região por ser in-
tegrante da Equipe de Vigilância 
da entidade, formada majorita-
riamente por indígenas.

A Univaja convidou Bruno 
a participar da força em razão 
de seu “notório saber”, além da 
“grande confiança que desper-
ta” nas lideranças da instituição. 
“Bruno compreende pelo menos 
quatro das línguas dos povos do 
Javari e tem larga experiência no 
diálogo intercultural com essas 
populações, o que é um grande 
diferencial”, afirmou a entida-
de, em nota.

O Vale do Javari há anos vem 
sendo alvo de disputas de fac-
ções criminosas e atividades 
clandestinas. Um funcionário da 
Funai, Maxciel Pereira dos San-
tos, foi assassinado com dois ti-
ros em Tabatinga, em 7 de setem-
bro de 2019. Ele trabalhava há 12 
anos fiscalizando a região.

Em novembro de 2019, a Ba-
se de Proteção Etnoambiental do 
Rio Ituí-Itacoaí, dentro da Terra 
Indígena Vale do Javari, foi ata-
cada a tiros — o oitavo consecu-
tivo num período de 12 meses, 
segundo registrou o Ministério 
Público Federal. A pouca efeti-
vidade nas ações de proteção de 
indígenas e segurança na região 
levou o MPF a ajuizar uma ação 
civil Pública contra a União, pe-
dindo maior investimento para 
as Frentes de Proteção Etnoam-
biental no Amazonas.

Por não cumprir a determina-
ção de dar apoio necessário pa-
ra garantir a segurança na região, 
a Justiça Federal aplicou multa 
diária de R$ 10 mil à União em 
novembro de 2019.

Exonerado 
após operação

A Polícia Federal 
confirmou que a 
amostra foi localizada 
após inspeção na 
lancha. Amostras 
de digitais foram 
colhidas para serem 
confrontadas”

Trecho da nota da Polícia 

Federal sobre os vestígios 

de sangue achados no 

barco de Amarildo

A Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e a representação dos po-
vos do Vale do Javari — onde Dom 
Phillips e Bruno Araújo desapare-
ceram — entraram em conflito, 
ontem. Isso porque o presiden-
te da autarquia, Marcelo Xavier, 
culpou o jornalista e o indigenis-
ta por terem viajado para a região 
sem o pedido de autorização para 
o órgão. A acusação foi feita numa 

entrevista ao programa Voz do 
Brasil, da Empresa Brasileira de 
Comunicação (EBC).

A União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (Univaja), po-
rém, desmentiu a afirmação de 
Xavier. Por meio de nota, disse 
que a ida de Bruno estava regis-
trada e autorizada, mas ele não 
chegou a entrar na terra indíge-
na. Encontrou-se com Dom na 

localidade de São Rafael e, jun-
tos, voltaram a Atalaia do Norte. 

“O documento foi assinado ele-
tronicamente por Mislene Met-
chacuna Martins Mendes, coor-
denadora regional substituta, em 
12/05/2022. Nos mesmos termos 
se expressa o ofício nº 34/2022/
CR-VJ/Funai em resposta ao ofí-
cio 037/2022/Univaja (4084773), 
quando declara: ‘(...) em resposta 

ao ofício em epígrafe pelo qual 
vossa senhoria solicita autoriza-
ção de ingresso na Terra Indíge-
na Vale do Javari, especificamen-
te nas aldeias Kumãya, Maronal 
Matkevaya, Morada Nova e São 
Sebastião, localizadas na calha do 
Rio Curuçá, objetivando partici-
par de reuniões com o intuito de 
discutir sobre o território e estra-
tégias indígenas para protegê-lo, 

informamos sobre a viabilidade de 
autorizarmos o ingresso da equi-
pe’”, salienta a nota da Univaja.

Segundo Xavier disse na entre-
vista, é “muito complicado quan-
do duas pessoas resolvem entrar 
na área indígena sem nenhuma 
comunicação formal aos órgãos 
de segurança, nem mesmo à Fu-
nai, que exerce sua atribuição den-
tro dessa área indígena”. (FG e TA)

Univaja rebate presidente da Funai sobre viagem

O governo do estado de São 
Paulo confirmou, ontem, o pri-
meiro caso da varíola dos ma-
cacos no Brasil. O paciente é 
um homem de 41 anos, que 
mora na capital paulista e tem 
histórico de viagem para Por-
tugal e Espanha. Ele está inter-
nado no Instituto de Infectolo-
gia Emílio Ribas e, segundo a 
Secretaria estadual de Saúde, 
“em bom estado clínico”.

Todos os contatos do paciente 

nas últimas semanas estão sendo 
monitorados pelas equipes de vi-
gilância, de acordo com a pasta. 
A confirmação de que o pacien-
te está infectado pela varíola dos 
macacos foi feita pelo Instituto 
Adolfo Lutz, após realização de 
diagnóstico diferencial de detec-
ção por RT-PCR do vírus Varice-
la Zoster (com resultado negati-
vo) e análise metagenômica do 
material genético, quando en-
tão foi identificado o genoma do 

VARÍOLA DO MACACO

Confirmado o primeiro 
caso em São Paulo

Monkeypox vírus.
Um segundo caso suspeito da 

doença, também no estado, é 
acompanhado desde a semana 
passada pelo Centro de Vigilân-
cia Epidemiológico (CVE) esta-
dual e a pela Prefeitura de São 
Paulo. A paciente é uma mulher 
de 26 anos, que também mora na 
capital paulista. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde afirmou que ela 
está internada em um hospital 
público, apresenta quadro clíni-
co estável e não tem histórico de 
viagem recente nem de contato 
com casos suspeitos, a princípio.

Até a última quarta-feira, o 
Brasil acompanhava oito casos 
suspeitos da doença, nos Esta-
dos de São Paulo, Ceará, Mato 

Grosso do Sul, Rio Grande do 
Sul e Rondônia. Identificada pe-
la primeira vez em macacos, a 
doença viral geralmente se espa-
lha por contato próximo e ocor-
re principalmente na África Oci-
dental e Central.

Preocupação

Esse tipo de varíola raramen-
te se espalha para outros luga-
res, daí a razão pela qual a on-
da de casos fora da África causa 
preocupação. Existem duas ce-
pas principais: a cepa do Con-
go, que é mais grave, com até 
10% de mortalidade, e a da Áfri-
ca Ocidental, que tem uma taxa 
de mortalidade de cerca de 1%.

O vírus pode ser transmiti-
do por meio do contato com le-
sões na pele e gotículas de uma 
pessoa contaminada, bem como 
por objetos compartilhados, co-
mo roupas de cama e toalhas. O 
período de incubação da varío-
la dos macacos é geralmente de 
seis a 13 dias, mas pode variar 
de cinco a 21 dias.

Os sintomas se assemelham, 
em menor grau, aos observa-
dos no passado em indivíduos 
com varíola: febre, dor de cabe-
ça, dores musculares e nas cos-
tas durante os primeiros cinco 
dias. Além disso, são comuns as 
erupções cutâneas — na face, 
nas palmas das mãos e nas solas 
dos pés —, lesões, pústulas e, ao 

final, crostas. Segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
os sintomas da doença duram de 
14 a 21 dias.

De acordo com o Instituto Bu-
tantan, entre as medidas de pro-
teção, autoridades orientam que 
viajantes e residentes de países 
endêmicos evitem o contato com 
animais doentes (vivos ou mor-
tos) que possam abrigar o vírus 
da varíola dos macacos (roedo-
res, marsupiais e primatas) e de-
vem se abster de comer ou ma-
nusear caça selvagem. Higienizar 
as mãos com água e sabão ou ál-
cool gel são importantes ferra-
mentas para evitar a exposição 
ao vírus, além do contato com 
pessoas infectadas.
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Euro

R$ 5,218

Comercial, venda 
na quinta-feira

CDB

13,06%

Prefixado 
30 dias (ao ano)

Salário mínimo

R$ 1.212

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Janeiro/2022                  0,54
Fevereiro/2022               1,01
Março/2022                    1,62
Abril/2022                       1,06
Maio/2022                      0,47

Dólar
Na quinta-feira Últimas cotações (em R$)

R$ 4,915
(+0,52%)

2/junho 4,788

6/junho 4,796

7/junho 4,874

8/junho 4,890

Na quinta-feira

Capital de giro

6,76%
1,94%
Nova York

Bolsas
Na quinta-feira

1,18%
São Paulo

Pontuação B3
Ibovespa nos últimos dias

             6/6              7/6              8/6 9/6

107.094110.186

CONJUNTURA

Inflação diminui, mas
continua disseminada
IPCA recua para 0,47% em maio, mas 72% dos itens pesquisados pelo IBGE têm alta de preço. Bilhetes aéreos puxam índice 

A 
desaceleração da infla-
ção oficial de maio di-
vulgada, ontem, pelo 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 
é uma boa notícia, mas quando 
se olham a fundo os dados do 
órgão ligado ao Ministério da 
Economia, o quadro não é tão 
animador. 

A alta de 0,47% no Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) ficou abaixo da taxa de 
1,06%, de abril, e dos 0,83% de 
maio de 2021. Além disso, foi me-
nor do que a mediana das previ-
sões do mercado, de 0,60%, devi-
do à desaceleração dos preços de 
alimentos, energia elétrica e ga-
solina. Contudo, o dado ainda re-
flete uma carestia bastante espa-
lhada na economia, porque 72% 
dos itens pesquisados pelo IBGE 
registraram aumento de preço no 
mês passado — percentual bas-
tante elevado, apesar de menor 
do que os 78% de abril. Isso signi-
fica que não são apenas os preços 
dos alimentos e dos combustíveis 
que continuam subindo, mas a 
grande maioria de produtos e ser-
viços consumidos pelos brasilei-
ros. Logo, ainda vai demorar para 
o dragão da inflação ser domado.

“A disseminação da inflação 
ainda é muito elevada e, tirando 
o grupo alimentação, ela conti-
nua ainda alta. As pressões in-
flacionárias estão bem espalha-
das na economia”, alertou o eco-
nomista Andre Braz, coordena-
dor do Índice de Preços ao Con-
sumidor do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV Ibre). Segun-
do ele, se não fosse a desacele-
ração dos preços da gasolina e 
a queda de quase 8% na energia 
elétrica, o IPCA de maio teria fe-
chado o mês passado acima de 
0,80%. “Essa contribuição para 
a desaceleração do IPCA de maio 
foi pontual, e isso não quer dizer 
que a inflação mudou e a política 
monetária já esteja fazendo efei-
to”, disse Braz.

De acordo com especialis-
tas, em junho, a inflação deverá 

 » ROSANA HESSEL
pacifico

acelerar novamente. Pelas es-
timativas do Banco Original e 
da LCA Consultores, o IPCA vai 
avançar 0,63% neste mês, refle-
tindo o fim dos impactos baixis-
ta da conta de luz e o reajuste nos 
planos de saúde em mais de 15% 
autorizado pelo governo. Analis-
tas ainda lembram que  alta da 
taxa básica de juros, promovida 
pelo Banco Central desde mar-
ço de 2021, só deverá impactar a 
inflação na segunda metade des-
te ano. Até lá, o IPCA continuará 

em dois dígitos. Eduardo Vilarim, 
economista do Banco Original, 
que manteve a previsão de 9,2% 
para o índice de 2022 após os da-
dos de maio, disse que a institui-
ção prevê inflação acima de 10% 
até setembro.

Reajustes por todo lado

Dos nove grupos pesquisados 
pelo IBGE, oito tiveram aumen-
to de preços, com exceção de ha-
bitação, que registrou deflação 

de 1,70% por conta da volta da 
bandeira verde na conta de luz. 
O resultado de maio foi impul-
sionado pelo grupo de transpor-
tes, que avançou 1,34% e res-
pondeu por 0,30 ponto percen-
tual (63%) da variação do IPCA, 
puxado, principalmente, pelas 
passagens aéreas, que subiram 
18,33% no mês e acumulam alta 
de 88,65% em 12 meses. Já o gru-
po alimentação apresentou infla-
ção de 0,48%, abaixo dos 2,06% 
registrados em abril.

“Apesar da surpresa por conta 
da desaceleração mais acentuada 
nos preços dos alimentos, a infla-
ção ainda está bastante dissemi-
nada”, reforçou Vilarim. Ele lem-
brou que, em serviços, a catego-
ria que mais demora para cair, os 
preços continuam subindo e não 
devem parar tão cedo. 

A equipe do Original prevê 
mais duas altas na taxa básica 
de juros, sendo 0,50 ponto per-
centual na reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom) da 

próxima semana, para 13,25% ao 
ano, e, mais 0,50 ponto percentual 
em agosto, para 13,75%, patamar 
em que deverá encerrar o ano, 
caindo até 10% no fim de 2023.

Planos de saúde

Eduardo Velho, economista-
chefe da JF Trust Gestora de Re-
cursos, lembrou que, apesar da 
desaceleração em maio, a infla-
ção ainda está alta. A partir de 
junho, não haverá mais a con-
tribuição baixista da energia e, 
para piorar, virá o impacto do 
reajuste nos planos de saúde. 
“Passamos pelo pico de abril. 
Agora, o Banco Central tem ar-
gumento para desacelerar a al-
ta dos juros, mas não será sufi-
ciente para tirar a inflação des-
ses patamares elevados”, aler-
tou. Velho estima o IPCA em 
9,45% e afirma que, mesmo se 
o governo conseguir zerar todos 
os tributos sobre os combustí-
veis, a inflação chegaria a 8,64% 
no fim do ano, ainda bem acima 
do teto da meta, de 5%.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) fez um apelo, ontem, a em-
presários do setor de supermer-
cados para que “tenham menor 
lucro possível” nos produtos da 
cesta básica. A declaração ocor-
reu durante participação, por 
meio de videoconferência, do 
Fórum da Cadeia Nacional de 
Abastecimento, promovido pe-
la Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), realizado 
em São Paulo. No mesmo even-
to, o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, reforçou o pedido de 
Bolsonaro e sugeriu uma “tré-
gua” de preços até o fim do ano. 

O chefe do Executivo está em 
Los Angeles, nos Estados Unidos, 
onde participa da Cúpula das 
Américas. Bolsonaro reconheceu 
a alta da inflação, mas reclamou 

de ser visto como culpado pela 
crise na economia.

“Hoje em dia, está como vilão 
da cesta básica o preço do óleo 
de soja. Temos outros produtos 
que subiram bastante: ovos, lei-
te, açúcar, café. Então, é um ape-
lo pela nossa economia, para que 
nós possamos continuar o gover-
no”, acrescentou Bolsonaro, num 
discurso que lembrou os tempos 
da hiperinflação, no fim da déca-
da de 1980, quando o então pre-
sidente José Sarney pedia à po-
pulação para fiscalizar os preços 
nos supermercados.

“O apelo que eu faço aos se-
nhores, para toda a cadeia produ-
tiva, é que, nos produtos da cesta 
básica, cada um obtenha o menor 
lucro possível, para a gente poder 
dar uma satisfação a uma parte 
considerável da população, em 
especial os mais humildes”, disse.

“Eu sei que a margem de 

lucro tem cada vez diminuído 
mais. Também os senhores já 
vêm colaborando dessa forma, 
mas colaborem um pouco mais 
nos produtos da cesta básica. 
Esse é o apelo que eu faço. Se 
for atendido agradeço, e muito, 
e, se não for, é porque realmen-
te não é possível.”

Trégua

De Brasília, Paulo Guedes pe-
diu uma “trégua” de preços” até o 
fim do ano. “Vamos ajudar a que-
brar essa espiral inflacionária”, 
disse. E justificou que a inflação 
é mundial e “nunca foi culpa do 
presidente ou do nosso governo”.

“Reduzimos impostos. Pedi-
mos nova tabela de preços só 
em 2023. Vamos parar de au-
mentar preços por dois ou três 
meses. É uma hora decisiva pa-
ra o Brasil”, alegou.

Bolsonaro apela a empresários: “reduzam lucro”
 » CRISTIANE NOBERTO 
 » INGRID SOARES

O presidente e Paulo Guedes participam do evento da Abras: trégua para “quebrar a espiral inflacionária”    

Reprodução/Youtube

A oferta de ações que resultou 
na privatização da Eletrobras 
movimentou R$ 33,7 bilhões, 
com o preço de cada papel 
fixado em R$ 42, segundo 
fontes de mercado. O ajuste 
de preço foi alvo de intensa 
disputa entre investidores 
locais e estrangeiros, que só 
terminou depois das 20h de 
ontem. Foi a maior operação 
de desestatização do país em 
duas décadas — e a segunda 
no governo Bolsonaro, depois 
da Companhia Docas do Espírito 
Santo (Codesa), em março. O 
preço de R$ 42 representou um 
desconto de 4% em relação ao 
valor da ação no fim do pregão 
de ontem, de R$ 44. Com a 
venda, a participação do governo 
na empresa será reduzida de 
60% para 35%. 

 » Eletrobras: oferta 
atinge R$ 33,7 bi  
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ATANº 112

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 10 de Setembro de 2020

I. Data e horário: Em dez de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e onze minutos, iniciou-se a
Reunião do Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”
ou “Companhia”), por meio eletrônico. II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados
para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho. III. Votantes: Conselheiros:
PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA
TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e
PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento: Secretária designada: Paula Santiago dos
Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente
Loureiro. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade
Participações S.A.; (ii) Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade; (iii)
Distribuição de dividendos; (iv) Proposta do 2º Aditivo ao Instrumento de Outorga a ser celebrado
entre a CAIXA e a Caixa Seguridade Participações S.A.; (v) Recondução do Diretor-Presidente
da Caixa Seguridade. V. Deliberação: O Conselho de Administração se manifestou conforme
segue: (i)(i)(i)(i) Alteração do Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere
Artigo 28, inciso I e XIV, do Estatuto Social da Companhia, e considerando a deliberação favorável
da Diretoria consignada na Ata nº 210, de 08/09/2020, resolveu aprovar a alteração nos artigos 4º
e 43 do Estatuto Social da Caixa Seguridade Seguridade Participações S.A. (...). (ii) Convocação
de Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso IX do
Estatuto Social da Companhia, aprovou a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da
Caixa Seguridade para deliberar sobre a Alteração do Estatuto Social da Companhia, nos termos
da Proposta da Administração. (iii) Distribuição de dividendos: O Conselho de Administração da
Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso
XXVIII e Artigo 57, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUFIC/
DIAFI nº 178/2020, e a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 210, de 08/09/2020,
aprovou a distribuição de dividendos no valor de 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões),
com liquidação até o final de setembro de 2020, sendo que R$ 750.000.000 (setecentos e cinquenta
milhões), referem-se a distribuição de dividendos a partir de reservas de lucros formadas em
exercícios anteriores e R$ 100.000.000,00 (cem milhões), se referem a antecipação de dividendos
com base nos lucros auferidos até 30 de junho de 2020. (iv) Proposta do 2º Aditivo ao Instrumento
de Outorga a ser celebrado entre a CAIXA e a Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho
de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere
Artigo 28, inciso XXXVII, do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação favorável
da Diretoria consignada na Ata nº 210, de 08/09/2020, e o opinamento favorável do Comitê de
Transações com Partes Relacionadas, consignado na Ata nº 017, de 03/09/2020, resolveu aprovar
o 2º Aditivo ao Instrumento de Outorga a ser celebrado entre a CAIXA e a Caixa Seguridade
Participações S.A., para assinatura na forma de Instrumento de Outorga Consolidado, nos termos
do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 181/2020. (v) Recondução do Diretor-Presidente da Caixa
Seguridade: O Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações S.A., em observância
ao disposto no Artigo 28, inciso XVIII e Artigo 30, §1º, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar
o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG 155/2020, resolveu aprovar a recondução do Senhor JOÃO
EDUARDO DEASSIS PACHECO DACACHE, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula
de identidade n.º 06948511-8 IFPRJ, inscrito no CPF sob o nº 810.349.207-82, com escritório
no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, Brasília/Distrito Federal, CEP
70.070-030, para o exercício do cargo de Diretor-Presidente da Caixa Seguridade Participações
S.A., para cumprir o prazo de gestão que se encerra em 15/05/2022. Para fins de registros
necessários, foi esclarecido que o Senhor João Eduardo de Assis Pacheco Dacache atende às
exigências constantes no Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A. e nas demais
disposições legais de regência, nos termos da análise e manifestação promovida pelo Comitê de
Elegibilidade da Companhia, consignada no Parecer nº 070, da Ata nº 052, de 03/07/2020. (....)
VI. Encerramento: Encerrada a votação, em 11/09/2020, em observância ao disposto no Artigo
27, §2º, inciso I, do Regimento Interno do Conselho de Administração, eu, (Paula Santiago dos
Santos), Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros
do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do
arquivo próprio. ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR Conselheiro Independente ILANA
TROMBKA Conselheira LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES Conselheiro MARCO ANTONIO
DA SILVA BARROS Conselheiro PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA Conselheiro PEDRO
DUARTE GUIMARÃES Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
certificou o registro sob o nº 1761524 em 13/12/2021.

ATANº 099

Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A. Realizada em 30 de Janeiro de 2020

I. Data, horário e local: Em trinta de janeiro de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos,
realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no
Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3 e 4, 21º andar, Edifício Matriz I da Caixa Econômica Federal,
Brasília/DF.II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme
prevê o Estatuto Social da empresa.III. Composição da mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE
GUIMARÃES, Presidente, que apresentou o seu voto por escrito; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ
RIO-MAYOR, JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e THAYS
CINTRA VIEIRA. Assessoramento jurídico: Leonardo Groba Mendes. Secretaria de Governança:
Paula Santiago dos Santos e Laura Mely Cardoso Bergamim de Paiva Rodrigues.(...)IV. Ordem do
dia: deliberar sobre: (i) Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019; (ii) Relatório da Administração referente ao exercício de 2019; (iii) Relatório Anual
Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2019; (iv) Alteração do Estatuto Social
da Caixa Seguridade Participações S.A.; (v) Revisão da Política de Negociação de Valores
Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes; (vi) Revisão da Política de Transações
com Partes Relacionadas; (vii) Revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração; (viii)
Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; (ix) Alteração da responsabilidade pelo
mandato de relacionamento com investidores; (x) (...) (xi) (...) (xii) Eleição de membro do Comitê de
Transações com Partes Relacionadas; e apreciar: (xiii) (...).V. Deliberações: Lidos, tratados e
discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou
conforme segue:(i) Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2019: O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 30, inciso XXIV,
do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUFIC/DIAFI nº 012/2020 e
considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 190, de 24/01/2020, os
esclarecimentos apresentados nesta reunião pelo Diretor-Presidente da CAIXA Seguridade, em
exercício, Rafael de Oliveira Morais, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria consignado no
Relatório Anual Resumido e a ausência de ressalvas na manifestação da auditoria independente,
aprovou as Demonstrações Contábeis e a proposta de distribuição do resultado da CAIXA
Seguridade Participações S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. O
Conselho também tomou conhecimento da execução orçamentária relativa àquele exercício.
Encaminhamento: As Demonstrações Contábeis da CAIXA Seguridade referentes ao exercício de
2019 deverão ser submetidas ao opinamento do Conselho Fiscal, em atenção ao Artigo 50, inciso II,
do Estatuto Social da Companhia, e, posteriormente, à deliberação da Assembleia Geral Ordinária,
nos termos do Artigo 9º, inciso III, também do Estatuto.(ii) Relatório da Administração referente ao
exercício de 2019: O Conselho deAdministração, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 30,
inciso XXIV, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo GERIS/DIRIG nº
021/2020 e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 190, de
24/01/2020, aprovou o Relatório da Administração referente ao exercício de 2019, elaborado em
conformidade com o Artigo 243 da Lei 6.404/76, de 15/12/1976, e com o Parecer de Orientação da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 15/87, de 28/12/1987. A elaboração do Relatório foi
acompanhada pelo Comitê de Auditoria da CAIXA Seguridade, em conformidade com o Artigo 16 do
Regimento Interno daquele Comitê. A matéria foi apresentada pelo Diretor-Presidente da CAIXA
Seguridade, em exercício, Rafael de Oliveira Morais.Encaminhamento: O Relatório da
Administração deverá ser publicado juntamente com as Demonstrações Contábeis do exercício de
2019.(iii) Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2019: O
Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações S.A. aprovou os termos do Relatório
Anual Resumido do Comitê de Auditoria referente ao exercício de 2019, elaborado em conformidade
com o disposto no Artigo 31-D, inciso VI, da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliário
(CVM) nº 308/1999, de 14/05/1999, e com o Artigo 41, § 1º, inciso V, do Estatuto Social da
Companhia. A matéria foi apresentada pelo Presidente do Comitê de Auditoria, Senhor Antônio
Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, que destacou os principais aspectos e conclusões registrados no
Relatório.Encaminhamento: O Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria deverá ser
publicado juntamente com as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019.(iv) Alteração do
Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 30, inciso XIII, do
Estatuto Social da Companhia, apreciou o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG 053/2019 e os ajustes
deliberados pela Diretoria na Ata nº 190, de 24/01/2020, e aprovou a alteração do Estatuto Social
da CAIXA Seguridade. A revisão do documento teve como principal objetivo adequá-lo ao
Regulamento do Novo Mercado da Bolsa, Brasil, Balcão [B3]. Amatéria foi apresentada pelo Diretor-
Presidente da CAIXA Seguridade, em exercício, Rafael de Oliveira Morais. Encaminhamento: O
Estatuto Social da Caixa Seguridade deverá ser submetido à manifestação da Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Economia (SEST). Após
manifestação da SEST, eventuais solicitações de ajustes deverão ser trazidas ao conhecimento
deste Colegiado, que deliberará pela convocação da Assembleia Geral da Companhia, a quem
compete aprovar a matéria, de acordo com oArtigo 9º, inciso I, do Estatuto Social vigente.(v)Revisão
da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe
confere o Artigo 30, inciso II, alínea “a”, e inciso III, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o
Relatório Executivo GERIS/DIRIG nº 019/2020 e considerando a deliberação favorável da Diretoria
consignada na Ata nº 190, de 24/01/2020, aprovou a revisão da Política de Negociação de Valores
Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes. A revisão do documento teve como
principal objetivo adequá-lo ao Regulamento do Novo Mercado da Bolsa, Brasil, Balcão [B3]. A
matéria foi apresentada pelo Diretor-Presidente da CAIXA Seguridade, em exercício, Rafael de
Oliveira Morais.(...)(vi) Revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 30, inciso II, alínea “a”, e inciso III, do Estatuto Social da Companhia, apreciou o Relatório
Executivo SUGOP/DIRIG nº 020/2020 e o ajuste deliberado pela Diretoria, na Ata nº 190, de
24/01/2020, e aprovou a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas. A revisão do
documento teve como principal objetivo adequá-lo ao Regulamento do Novo Mercado da Bolsa,
Brasil, Balcão [B3]. A matéria foi apresentada pelo Diretor-Presidente da CAIXA Seguridade, em
exercício, Rafael de Oliveira Morais.(...)(vii) Revisão do Regimento Interno do Conselho de
Administração: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 30, inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o
Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 017/2020, aprovou a alteração de seu Regimento Interno. A
revisão do documento teve como principal objetivo adequá-lo ao Regulamento do Novo Mercado da
Bolsa, Brasil, Balcão [B3]. A matéria foi apresentada pelo Diretor-Presidente da CAIXA Seguridade,
em exercício, Rafael de Oliveira Morais.(...)(viii) Revisão do Regimento Interno do Comitê de
Auditoria: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 30, inciso XVIII do Estatuto Social da Companhia, depois de
apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 010/2020 e considerando a recomendação
favorável do Comitê de Auditoria consignada na Ata nº 085, de 21/01/2020, aprovou a alteração do
Regimento Interno do Comitê de Auditoria. A revisão do documento teve como principal objetivo
adequá-lo ao Regulamento do Novo Mercado da Bolsa, Brasil, Balcão [B3]. Amatéria foi apresentada
pelo Diretor-Presidente da CAIXA Seguridade, em exercício, Rafael de Oliveira Morais.(...)(ix)
Alteração da responsabilidade pelo mandato de relacionamento com investidores: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 30, inciso XVII, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo GEGIC/
DISEG nº 013/2020 e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata 190, de
24/01/2020, decidiu transferir a responsabilidade pelas atribuições previstas no Artigo 37, inciso II,
do Estatuto Social da Companhia, atualmente desempenhadas pelo Senhor Leonardo Giuberti
Mattedi, CPF: 364.415.031-15, Diretor da DI Governança, Riscos e Relacionamento com
Investidores (DIRIG), ao Senhor Rafael de Oliveira Morais, CPF: 695.503.011-68, Diretor da DI
Administração, Controladoria e Finanças (DIAFI). A matéria foi apresentada pelo Diretor-Presidente
da CAIXA Seguridade, em exercício, Rafael de Oliveira Morais, que destacou o alinhamento da
medida a grandes empresas do mercado.(...)(x) (...)(xi) (...)(xii) Eleição de membro do Comitê de
Transações com Partes Relacionadas: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere oArtigo 30, inciso XVII, do Estatuto Social
da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 022/2020, resolveu:::: a)a)a)a) destituir
o Senhor Adão Nunes da Silva, inscrito no CPF sob o nº 286.983.391-15, do cargo de membro do
Comitê de Transações com Partes Relacionadas; e b)b)b)b) eleger o Senhor Antônio Joaquim Gonzalez
Rio-Mayor, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, advogado, inscrito no CPF sob o nº
598.910.507-00, com escritório no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco C, 3º andar, Ed. Matriz
III da Caixa Econômica Federal, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, como membro do Comitê de
Transações com Partes Relacionadas da Caixa Seguridade Participações S.A., para cumprir o
mandato de 2019/2021, coincidente com o do Conselho de Administração, sendo permitidas no
máximo 3 (três) reconduções. Registra-se que o Senhor Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor é
conselheiro independente integrante do Conselho de Administração desta Companhia.
Encaminhamento: A efetiva posse do novo membro está condicionada à assinatura de declaração
confirmando que mantém as condições de elegibilidade, sob as penas da lei.(xiii) (...)VI.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Paula Santiago dos
Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros, passando
a constar do livro próprio.Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Leonardo
José Rolim Guimarães Conselheiro Júlio Cesar Volpp Sierra Conselheiro Thays Cintra Vieira
Conselheira Pedro Duarte Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito
Federal certificou o registro sob o nº 1597469 em 07/08/2020.

ATANº 124
Reunião do Conselho de Administração
Realizada dm 12 de Fevereiro de 2021

I. Data e horário: Em doze de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, realizou-
se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa
Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.
III. Mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM
GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO
ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico:
Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos, que contou
com o apoio da Consultora Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.(...).IV. Ordem do
Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Finalização do Processo Competitivo de Co-Corretagem e seleção de

parceiros; (...).V. Deliberação: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do
dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue:(i) Finalização do Processo
Competitivo de Co-Corretagem e seleção de parceiros: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A. no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea
“b”, do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada
na Ata nº 233, de 12/02/2021, resolveu, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº
036/2021: 1)1)1)1) aprovar a Fase de Proposta Vinculante; 2)2)2)2) aprovar os parceiros selecionados para
co-corretagem; e 3)3)3)3) autorizar a finalização do Processo Competitivo de Co-Corretagem. Foram
selecionadas as seguintes empresas para atuarem em parceria com a Caixa Seguridade, conforme
Blocos de Oferta: a)a)a)a) Produtos de Seguridade: MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.; b)b)b)b)
Automóvel: MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.; c) Saúde e Odonto: Alper Consultoria
e Corretora de Seguros S.A.; e d)d)d)d) Grandes Riscos e Corporate: Willis Affinity Corretores de Seguros
Ltda. (...).VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,
Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e
pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando
a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana
Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros
Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1745942 em
25/10/2021.

ATANº 107

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 30 de Junho de 2020

I. Data e horário: Em trinta de junho de dois mil e vinte, às vinte e duas horas, iniciou-se a
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por meio eletrônico. II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.
III. Votantes: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM
GONZALEZ RIO-MAYOR, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTÔNIO DA SILVA
BARROS e THAYS CINTRA VIEIRA. Assessoramento: Secretária designada: Paula Santiago dos
Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente
Loureiro. IV. OrdemdoDia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i)Eleição de Diretores Executivos da Caixa Seguridade;
(ii) Eleição de membros do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade. V. Deliberação: O Conselho
de Administração se manifestou conforme segue: (i)(i)(i)(i) Eleição de Diretores Executivos da Caixa
Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o
Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 133/2020, e considerando o opinamento favorável do Comitê
de Elegibilidade consignado no Parecer nº 066/2020, da Ata nº 048 e no Parecer nº 069/2020, da
Ata nº 051, respectivamente, resolveu: a) destituir o Senhor RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS,
inscrito no CPF/MF sob o nº 695.503.011-68, do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva
de Administração, Controladoria, Finanças e RI (DIAFI) da Caixa Seguridade Participações S.A.; e,
eleger o Senhor EDUARDO COSTA OLIVEIRA, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial
de bens, economiário, portador da cédula de identidade n.º 3021533, SESPDS/DF, inscrito no CPF
sob o nº 001.387.670-84, com escritório na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Autarquias
Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, CEP 70.070-030, para o exercício do cargo de Diretor
Executivo da Diretoria Executiva de Administração, Controladoria, Finanças e RI (DIAFI) da Caixa
Seguridade Participações S.A., para cumprir o prazo de gestão que se encerra em 15/05/2022; e,
b) eleger o Senhor HEBERT LUIZ GOMIDE FILHO,,,, brasileiro, casado no regime de comunhão
parcial de bens, economiário, portador da cédula de identidade n.º 3.196.103, SESP/DF, inscrito
no CPF sob o nº 000.800.746-26, com escritório no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco C,
3º andar, Ed. Matriz III da Caixa Econômica Federal, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, para o
exercício do cargo de Diretor Executivo da Diretoria Executiva de Governança e Riscos (DIRIG) da
Caixa Seguridade Participações S.A., a partir de 01/07/2020, para cumprir o prazo de gestão que se
encerra em 15/05/2022, considerando a destituição do Senhor Leonardo Giuberti Mattedi, inscrito
no CPF sob o nº 364.415.031-15, na Ata do Conselho nº 106, de 25/06/2020. (...) (ii) Eleição de
membros do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XVIII,
do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 134/2020,
e considerando o opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade consignado nos Pareceres
nº 065/2020 e 064/2020, da Ata 047, respectivamente, resolveu a) destituir o Senhor ANTONIO
MARTININGO FILHO, inscrito no CPF sob o nº 097.000.288-28, do exercício do cargo de membro
do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade; e eleger o Senhor LEANDRO LUIZ ZANCAN,
brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade nº 60.311.226-2, SSP/SP, inscrito
no CPF sob o nº 183.236.260-49, com escritório no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco C,
3º andar, Ed. Matriz III da Caixa Econômica Federal, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, como
membro do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A., para cumprir o mandato
de 3 (três) anos; e b) destituir o Senhor MARIO RICARDO FERREIRA MATTOSO MAIA, inscrito
no CPF sob o nº 509.366.977-68, do exercício do cargo de membro do Comitê de Auditoria da
Caixa Seguridade Participações S.A.; e eleger o Senhor ROBERTO MUSTO, brasileiro, divorciado,
economista, portador da cédula de identidade nº 12313187, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº
042.833.108-40, com escritório no Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco C, 3º andar, Ed. Matriz
III da Caixa Econômica Federal, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, como membro do Comitê
de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A., para cumprir o mandato de 3 (três) anos. (...)
VI. Encerramento: Encerrada a votação, em 01/07/2020, às 18h43min, após a manifestação de
todos os membros, eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária designada, lavrei a presente Ata,
que vai assinada pelos Conselheiros, passando a constar do livro próprio. Antônio Joaquim Gonzalez
Rio-Mayor Conselheiro Independente Marco Antônio da Silva Barros Conselheiro Leonardo José
Rolim Guimarães Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira Pedro Duarte Guimarães Presidente
do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou
o registro sob o nº 1611472 em 22/09/2020.

ATANº 111

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 27 de Agosto de 2020

I. Data e horário: Em vinte e sete de agosto de dois mil e vinte, às onze horas e trinta minutos,
iniciou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por meio eletrônico.II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.
III. Votantes: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM
GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, empossada em 19/08/2020, LEONARDO JOSÉ
ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO
SOUZA. Assessoramento: Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível,
para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro. IV. Ordem do
Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Substituição da solução societária para a transferência da XS2 para a XS1
e orientação de voto ao representante da Companhia nas Assembleias Gerais da Holding XS1 S.A.
e da XS2 Participações S.A.V. Deliberação: O Conselho de Administração se manifestou conforme
segue:(i) Substituição da solução societária para a transferência da XS2 para a XS1 e orientação
de voto ao representante da Companhia nas Assembleias Gerais da Holding XS1 S.A. e da XS2
Participações S.A: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso
das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso VI e XV, do Estatuto Social da Companhia, ao
apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG n° 170/2020 e a deliberação favorável da Diretoria
consignada na Ata nº 209, de 27/08/2020, resolveu: 1) aprovar a alteração da solução societária de
cisão parcial da Caixa Seguridade, para incorporação das Ações da XS2 Participações S.A. (XS2)
ao patrimônio da Holding XS1 S.A. (XS1), mediante aumento do capital a ser efetuado pela Caixa
Seguridade; a Caixa Seguridade integralizará o aumento do capital social da XS1 com a totalidade
das ações de sua titularidade na XS2; 2) orientar o voto do representante da Caixa Seguridade
na Assembleia Geral da: a)a)a)a) XS1: aprovar a proposta de incorporação de Ações; e b) XS2: aprovar
a proposta de incorporação de Ações.VI. Encerramento: Encerrada a votação, em 28/08/2020,
às 10h40min, após a manifestação de todos os membros em exercício, eu, (Paula Santiago dos
Santos), Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros
do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do
arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor conselheiro independente Ilana Trombka
conselheira Leonardo José Rolim Guimarães conselheiro Marco Antonio da Silva Barros conselheiro
Paulo Henrique Angelo Souza conselheiro Pedro Duarte Guimarães presidente. A Junta Comercial,
Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1713054 em 26/07/2021.

ATANº 123
Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 02 de Fevereiro de 2021

I. Data e horário: Em dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, às doze horas, realizou-se a Reunião
do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou
“Companhia”), por videoconferência.II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados
para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III. Mesa: Conselheiros: o
Vice-Presidente do Conselho, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, que conduziu a reunião;
ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM
GUIMARÃES, e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. O Presidente do Conselho, PEDRO
DUARTE GUIMARÃES, manifestou seu voto por escrito. Assessoramento Jurídico: Gryecos Attom
Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos.(...).IV. Ordem do Dia: deliberar
sobre: (i)(i)(i)(i) Aditivo ao Acordo Comercial para Prestação de Serviços de Corretagem e Co-Corretagem
firmado entre Caixa Seguridade Participações S.A. e Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
V. Deliberação: Lido, tratado e discutido o assunto constante da ordem do dia, o Conselho de
Administração se manifestou conforme segue:(i) Aditivo ao Acordo Comercial para Prestação de
Serviços de Corretagem e Co-Corretagem firmado entre Caixa Seguridade Participações S.A. e
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea “b”, e inciso
XXXVII, do Estatuto Social da Companhia, considerando o opinamento favorável do Comitê de
Transações com Partes Relacionadas consignado na Ata nº 021, de 01/02/2021, a deliberação
favorável da Diretoria consignada na Ata nº 231, de 01/02/2021, e ainda, a manifestação técnica
da área de Tecnologia da Informação da CAIXA sobre a evolução do desenvolvimento da
ferramenta CAIXA Corretora, o posicionamento favorável das áreas emissoras de parecer da
Caixa Seguridade (Financeiro, Jurídico, Produtos/Comercial, Riscos) e a manifestação da Caixa
Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A. (“Caixa Corretora”), aprovou, nos termos
do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 032/2021, o Primeiro Termo Aditivo ao Acordo Comercial
para Prestação Serviços de Corretagem e Co-Corretagem (Acordo Bilateral) firmado entre Caixa
Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”) e Wiz Soluções e Corretagem de Seguros
S.A (“WIZ”). VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,
Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e
pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando
a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana
Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros
Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1745944 em
25/10/2021.

ATANº 114

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 07 de Outubro de 2020

I. Data e horário: Em sete de outubro de dois mil e vinte, às vinte horas e seis minutos, iniciou-se a
Reunião do Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade”
ou “Companhia”), por meio eletrônico.II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados
para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III. Votantes: Conselheiros:
PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA
TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e
PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento: Secretária designada: Paula Santiago
dos Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom
Valente Loureiro. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Reprogramação do Plano Orçamentário,
para envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI),
referente ao exercício de 2020, da Caixa Seguridade.V. Deliberação: O Conselho de Administração
se manifestou conforme segue:(i)(i)(i)(i) Reprogramação do Plano Orçamentário, para envio do Programa
de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI), referente ao exercício de 2020,
da Caixa Seguridade: O Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso
das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea “d”, do Estatuto Social da Companhia, ao
apreciar o Relatório Executivo SUFIC/DIAFI nº 182/2020, e considerando a deliberação favorável da
Diretoria consignada na Ata nº 214, de 05/10/2020, aprovou, nos termos do Relatório Executivo, a
reprogramação do Plano Orçamentário, para envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do
Orçamento de Investimento (OI), referente ao exercício de 2020, da Caixa Seguridade Participações
S.A.Encaminhamento: A matéria deve ser submetida à Secretaria de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais (SEST), em observância ao disposto noArtigo 3º do Decreto nº 10.168/2019.
VI. Encerramento: Encerrada a votação, em 09/10/2020, às 10h50, após a manifestação de todos
os membros em exercício, eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente
Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor
Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro
MarcoAntonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo HenriqueAngelo Souza Conselheiro Pedro Duarte
Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o
registro sob o nº 1713090 em 26/07/2021.

ATANº 115
Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de Outubro de 2020

I. Data e horário: Em vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, às catorze horas, realizou-se
a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.
III. Mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM
GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO
ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico:
Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos, que contou com
o apoio do Assistente Executivo Master, Breno Furieri Pignaton Camargo Azevedo(...)IV. Ordem
do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Política de Proteção de Dados da Caixa Seguridade; (ii) (...);(iii)
Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º trimestre/2020;
tomar conhecimento: (iv) Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 2º trimestre/2020;

(v) (...); (vi) Relatório de Compliance e Integridade, referente ao 2º trimestre/2020; (vii) Relatório
de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao 2º
trimestre/2020; registrar ciência: (viii) Monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS); e
(ix) Plano de Continuidade dos negócios (PCN) relacionado ao Coronavírus.V. Deliberação: Lidos,
tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se
manifestou conforme segue:(i)(i)(i)(i) Política de Proteção de Dados da Caixa Seguridade: O Conselho
de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere
o Artigo 28, inciso II, alínea “a”, do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação
favorável da Diretoria consignada na Ata nº 212, de 21/09/2020, e o opinamento favorável do
Comitê de Auditoria consignado na Ata nº 133 de 29/09/2020, aprovou,,,, nos termos do Relatório
Executivo SUGRC/DIRIG nº 136/2020: 1)1)1)1) a Política de Proteção de Dados da Caixa Seguridade,
(...), em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018); e 2)2)2)2) a definição
do Encarregado de Dados da Companhia, representado pelo Diretor responsável pela área de
gestão de riscos, controles internos e compliance....(...)....(ii) (...)(iii) Divulgação dos extratos de ata
do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 2º trimestre/2020: O Conselho de Administração
da Caixa Seguridade Participações S.A. tomou conhecimento do teor das atas do Comitê de
Auditoria relativas às reuniões ocorridas no 2º trimestre de 2020 e, em observância ao disposto
no Artigo 42, §3º, do Estatuto Social da Companhia, autorizou a divulgação dos extratos das
Atas 95 a 113 daquele Comitê, atendidas as orientações consignadas pelas áreas de riscos e de
relacionamento com investidores. A matéria foi relatada pelo Presidente do Comitê de Auditoria
e membro independente deste Conselho, Senhor Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, em
conformidade com o disposto noArtigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Conselho. O Presidente
do Comitê ressaltou que todas as reuniões ocorreram por videoconferência nesse período,
devido à pandemia; que não houve registro nas atas a ser destacado ao Conselho, e se colocou
à disposição para esclarecimentos sobre o conteúdo das Atas. Ciente, o Conselho não registrou
considerações. (...)(iv) Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 2º trimestre/2020: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. tomou conhecimento do
Relatório Síntese da Auditoria Interna (RS AUDIT) 0007/20, referente aos trabalhos de auditoria
realizados no 2º trimestre de 2020.(...)(v) (...)(vi) Relatório de Compliance e Integridade, referente
ao 2º trimestre/2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no
uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 52, §1º, inciso IX, do Estatuto Social
da Companhia, tomou conhecimento do Relatório de Compliance e Integridade, referente ao
2º trimestre de 2020 da Caixa Seguridade, por meio do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº
153/2020, e da análise promovida pelo Comitê de Auditoria sobre a matéria, sem considerações,
consignada na Ata nº 128 de 27/08/2020. (vii) Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles
Internos e Segurança da Informação, referente ao 2º trimestre/2020: O Conselho de Administração
da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições e em conformidade com o
Artigo 52, §1º, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, tomou conhecimento do Relatório de
Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao 2º trimestre
de 2020 da Caixa Seguridade, por meio do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG 165/2020, e da
análise promovida pelo Comitê de Auditoria sobre a matéria, sem considerações, consignada na Ata
nº 133, de 29/09/2020. (viii) Monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS): Registra-se
que o Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A, tomou conhecimento,,,,
por meio de mensagens eletrônicas encaminhadas em 29/06/2020 e 25/08/2020, do painel de
monitoramento da Declaração deApetite a Riscos (RAS) da Caixa Seguridade, com posição de maio
a julho de 2020, nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 129/2020, de 24/06/2020; nº
137/2020, de 30/07/2020; e nº 164/2020, de 19/08/2020. O Conselho tomou conhecimento ainda,
do painel de monitoramento da RAS, com posição de agosto de 2020, nos termos do Relatório
Executivo SUGRC/DIRIG nº 197/2020, de 24/09/2020, e não fez considerações sobre a matéria.
(ix) Plano de Continuidade dos negócios (PCN) relacionado ao Coronavírus: Registra-se que o
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. tomou conhecimento, por
meio de mensagens eletrônicas encaminhadas aos Conselheiros em 08/07/2020 e 25/08/2020,
das ações do Plano de Continuidade dos Negócios (PCN), do monitoramento, da avaliação dos
possíveis impactos e das medidas adotadas no âmbito da Caixa Seguridade e de suas participadas
em decorrência da pandemia do Coronavírus, com posição de junho e julho de 2020, nos termos
do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 132/2020, de 30/06/2020; e nº 157/2020, de 31/07/2020.
O Conselho tomou conhecimento ainda, das ações do PCN, posição de agosto de 2020, nos
termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 183/2020, de 31/08/2020, e não fez considerações
sobre a matéria.VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu,
Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e
pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando
a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana
Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros
Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1825213 em
12/04/2022.

ATANº 127
Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 29 de Março de 2021

I. Data e horário: Em vinte e nove de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se
a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III.
Mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ
RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA
SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico: Gryecos Attom
Valente Loureiro. Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro, que contou com o
apoio do Assistente Executivo Master, Breno Furieri Pignaton Camargo Azevedo. (...).IV. Ordem do
Dia: deliberar sobre: (...); (ii) Divulgação dos extratos das Atas do Comitê de Auditoria – 4º trimestre
de 2020; (iii) Item 10 do Formulário de Referência; (iv) Eleição de membros do Comitê de
Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A.; (v) Eleição de membro do Comitê de
Transações com Partes Relacionadas da Caixa Seguridade Participações S.A.; (vi) Convocação da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021; tomar conhecimento: (vii) Relatório Síntese da
Auditoria Interna – 4º trimestre de 2020; (...); (ix)Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança
da Informação – 3º Trimestre de 2020; (x) Relatório de Compliance e Integridade – 4º trimestre de
2020; (xi) Painel de monitoramento dos indicadores Chave de Riscos – Dezembro/2020; (...);;;;
Sessão Executiva: deliberar sobre: (xiii) RAINT, referente ao exercício 2020; (xiv) Remuneração
Global de Dirigentes (RGD) – 2021/2022; Extrapauta: deliberar sobre: (xv)Distribuição de dividendos
complementares referente ao Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. V.
Deliberação: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de
Administração se manifestou conforme segue:(...).(ii) Divulgação dos extratos das Atas do Comitê
deAuditoria – 4º trimestre de 2020: O Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações
S.A. tomou conhecimento do teor das atas do Comitê de Auditoria relativas às reuniões ocorridas
no 4º trimestre de 2020 e, em observância ao disposto no Artigo 42, §3º, do Estatuto Social da
Companhia, autorizou a divulgação dos extratos das Atas nº 137 a 157 daquele Comitê, atendidas
as orientações consignadas pelas áreas de riscos e de relacionamento com investidores. A matéria
foi relatada pelo Presidente do Comitê deAuditoria e membro independente deste Conselho, Senhor
Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, em conformidade com o disposto no Artigo 21, inciso I, do
Regimento Interno do Conselho. O Presidente do Comitê abordou os principais temas refletidos nas
Atas, se colocando à disposição para esclarecimentos adicionais. Ciente, o Conselho não registrou
considerações. (...)(iii) Item 10 do Formulário de Referência: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, incisos IX e XIV,
do Estatuto Social da Companhia, aprovou a inclusão do item 10 do Formulário de Referência 2021
da Companhia, relativo aos Comentários dos Diretores, dentre os materiais de convocação da
Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Relatório Executivo SURIF/DIRIF nº 058/2021, de
17/03/2021.Encaminhamento: Amatéria deve ser submetida àAssembleia Geral Ordinária 2021 da
Companhia, em atendimento ao Artigo 132, inciso I, da Lei nº 6.404/1976 e Artigo 9º da Instrução
CVM nº 481/2009.(iv) Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade da Caixa Seguridade
Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso
das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia,
considerando o opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade consignado nos Pareceres nº 005
e 006/2021, da Ata nº 067, de 26/01/2021, e ao apreciar o Relatório Executivo DISEG nº 004/2021,
resolveu: a)a)a)a) destituir o Senhor Luiz Felipe Figueiredo de Andrade, inscrito no CPF sob o nº
001.134.991.32 e o Senhor Roger Bohnenberger, inscrito no CPF sob o nº 907.884.190-72, e b)b)b)b)
eleger o Senhor MARCOS VINICIUS E SILVA, brasileiro, solteiro, economiário, portador da célula
de identidade nº MG14324591 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 083.180.486-60, e o Senhor
RAFAEL RIBEIRO DE AGUIAR, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, economiário,
portador da célula de identidade nº FH676533 DPF/DF, inscrito no CPF sob o nº 007.009.151-09,
como membros do Comitê de Elegibilidade da Caixa Seguridade Participações S.A, ambos com
escritório no Setor deAutarquias Sul, Quadra 3, Bloco C, 3º andar, Ed. Matriz III da Caixa Econômica
Federal, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, para cumprir mandato até 08/11/2022. O Conselho
registrou que o terceiro membro a ser eleito para compor o Comitê deve ser advogado que preste
assessoramento à Companhia, via compartilhamento de serviços com a controladora CAIXA. A
indicação passará pelos trâmites regulatórios necessários para elegibilidade e posteriormente
submetida à deliberação deste Conselho. (...)(v) Eleição de membro do Comitê de Transações com
Partes Relacionadas da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da
Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso
XVIII, do Estatuto Social da Companhia, considerando o opinamento favorável do Comitê de
Elegibilidade consignado no Parecer nº 016/2021, da Ata nº 072, de 22/03/2021, e ao apreciar o
Relatório Executivo DISEG nº 068/2021, resolveu: a)a)a)a) destituir o Senhor Rafael de Oliveira de
Morais, inscrito no CPF sob o nº 695.503.011-68, do cargo de membro do Comitê de Transações
com Partes Relacionadas; e b)b)b)b) eleger o Senhor EDUARDO COSTA OLIVEIRA, brasileiro, casado
no regime de comunhão parcial de bens, economiário, portador da cédula de identidade n.º 3021533,
SESPDS/DF, inscrito no CPF sob o nº 001.387.670-84, com escritório no Setor de Autarquias Sul,
Quadra 3, Bloco C, 3º andar, Ed. Matriz III da Caixa Econômica Federal, Asa Sul, Brasília/DF, CEP
70.070-030, comomembro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Caixa Seguridade
Participações S.A., para cumprir o mandato de 2019/2021, coincidente com o do Conselho de
Administração. (...)(vi) Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe
confere o Artigo 28, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, aprovou a convocação da
Assembleia Geral Ordinária da Caixa Seguridade, nos termos do seu edital, para deliberar sobre: a)a)a)a)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras,
pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da
Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020; b)b)b)b) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a distribuição de dividendos; c)c)c)c) eleger os
membros do Conselho de Administração; d)d)d)d) eleger os membros do Conselho Fiscal. Na ocasião,
aprovou ainda a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, para tratar dos seguintes
assuntos: a)a)a)a) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal; b)b)b)b) fixar o montante global anual
de remuneração dos membros dos órgãos de Administração; c)c)c)c) fixar a remuneração dos membros
do Comitê de Auditoria. (vii) Relatório Síntese da Auditoria Interna – 4º trimestre de 2020: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições, e
em conformidade ao Artigo 50, §4º do Estatuto Social da Companhia, tomou conhecimento do
Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 4º trimestre de 2020. (...) Ciente, o Conselho não
fez considerações sobre a matéria. (...) (ix) Relatório de Riscos, Controles Internos e Segurança da
Informação – 3º Trimestre de 2020: O Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações
S.A., no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 52, §1º, inciso IX, do Estatuto
Social da Companhia, tomou conhecimento do Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles
Internos e Segurança da Informação, referente ao 3º trimestre de 2020 da Caixa Seguridade, por
meio do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG 008/2021. Ciente, o Conselho não registrou
considerações sobre a matéria. (x) Relatório de Compliance e Integridade – 4º trimestre de 2020: O
Conselho de Administração, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 52, §1º,
inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, tomou conhecimento do Relatório de Compliance e
Integridade, referente ao 4º trimestre de 2020 da Caixa Seguridade Participações S.A., por meio do
Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 020/2021. Ciente, o Conselho não registrou considerações
sobre a matéria.(xi) Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Risco (RAS) –
Dezembro/2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de
suas atribuições, tomou conhecimento, por meio do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG
nº 023/2021, de 22/02/2021, do Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS)
da Caixa Seguridade, com posição de dezembro/2020 e da análise promovida pelo Comitê de
Auditoria sobre a matéria, sem considerações, consignada na Ata nº 170, de 18/03/2021. (...)
SESSÃO EXECUTIVA: (xiii) RAINT, referente ao exercício 2020: O Conselho de Administração da
Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso
XLIV, aprovou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), referente ao exercício
de 2020.(...) (xiv) Remuneração Global de Dirigentes (RGD) – 2021/2022: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 28, inciso XXIX, do Estatuto Social da Companhia, aprovou a proposta de Remuneração
Global de Dirigentes (RGD) da Caixa Seguridade 2021/2022, e autorizou o pagamento efetivo
mensal individual da remuneração global dos administradores e membros do Conselho Fiscal e
Comitê de Auditoria, observados os limites globais e individuais previstos na proposta de RGD
2021/2022, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 064/2021 (...)Encaminhamento:A
matéria deve ser encaminhada à apreciação da Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (SEST) e, posteriormente, à deliberação da Assembleia Geral da Caixa
Seguridade, em conformidade com Artigo 9º, inciso V, do Estatuto Social da Companhia.
EXTRAPAUTA:::: (xv) Distribuição de dividendos complementares referente ao Lucro Líquido do
exercício findo em 31 de dezembro de 2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXVIII, do Estatuto
Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 061/2021 e deliberação
favorável da Diretoria consignada na Ata nº 236, de 29/03/2021, aprovou a distribuição de
dividendos complementares referente ao Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de
2020, no montante de R$ 780.000.000,00 (setecentos e oitenta milhões de reais).VI. Encerramento::::
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Rafaela do Nascimento Moura
Cordeiro, Secretária designada lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo
próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira
Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo
Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A Junta Comercial,
Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1728110 em 02/09/2021.

ATANº 110

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 17 de Agosto de 2020

I. Data e horário: Em dezessete de agosto de dois mil e vinte, às onze horas e trinta minutos,
iniciou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por meio eletrônico.II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.
III. Votantes: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM
GONZALEZ RIO-MAYOR, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 22.543.331/0001-00 NIRE 53.3.0001645-3
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BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento: Secretária designada: Paula
Santiago dos Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos
Attom Valente Loureiro. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Convocação de Assembleia Geral
de Acionistas da Caixa Seguridade.V. Deliberação: O Conselho de Administração se manifestou
conforme segue:(i)(i)(i)(i) Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que
lhe confere o Artigo 28, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, aprovou a convocação da
Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Seguridade para deliberar sobre a eleição de membro
do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério da Economia, nos termos da Proposta da
Administração. VI. Encerramento: Encerrada a votação, em 17/08/2020, às 16h40min, após a
manifestação de todos os membros, eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária designada, lavrei
a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez
Rio-Mayor conselheiro independente Leonardo José Rolim Guimarães conselheiro Marco Antonio
da Silva Barros conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza conselheiro Pedro Duarte Guimarães
presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº
1713053 em 26/07/2021.

ATANº 120
Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 29 de Dezembro de 2020

I. Data e horário: Em vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, realizou-
se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III.
Mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ
RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA
SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico: Bruna Carneiro
Tavares Groba e GryecosAttom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos,
que contou com o apoio da Consultora Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.(...)IV. Ordem
do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Revisão do Plano Estratégico da Caixa Seguridade para o período de
2021-2026; (ii) (...); (iii) (...).; (iv) Procedimento licitatório com o fim de contratar empresa para a
emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil – D&O, para o grupo Caixa Seguridade; (v)
Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) –
2020 da Caixa Seguridade; (vi) Aditamentos dos Acordos de Associação das parcerias estratégicas
dos ramos de Capitalização, de Consórcios (...); tomar conhecimento: (vii) (...); (viii) Relatório
Síntese da Auditoria Interna, referente ao 3º trimestre/2020; Sessão executiva: (ix) Resultado da
Avaliação Colegiada do Conselho de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade referente
ao exercício de 2019; (...).V. Deliberação: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da
ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue:(i) Revisão do Plano
Estratégico da Caixa Seguridade para o período de 2021-2026: O Conselho de Administração da
Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso IV
do Estatuto Social, e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 224,
de 17/12/2020, resolveu aprovar a revisão do Plano Estratégico Institucional da Caixa Seguridade
para o período de 2021-2026, nos termos do Relatório Executivo GEGIC/DISEG nº 244/2020.(...).
(iv) Procedimento licitatório com o fim de contratar empresa para a emissão de apólice de Seguro
de Responsabilidade Civil – D&O, para o grupo Caixa Seguridade: O Conselho de Administração
da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo
20, §2º, do Estatuto Social da Companhia, e considerando a deliberação favorável da Diretoria
consignada na Ata 224, de 17/12/2020, resolveu autorizar, nos termos do Relatório Executivo
SUADE/DIAFI nº 262/2020: 1) a realização do procedimento licitatório, na modalidade de Pregão
Eletrônico, pelo menor preço, para a contratação de empresa seguradora, no mercado nacional,
para a emissão de apólice de Seguro de Responsabilidade Civil – D&O (Directors & Officers), para
os atuais, passados e futuros dirigentes, conselheiros, diretores, administradores e empregados em
atuação no âmbito da Caixa Seguridade e/ou de suas subsidiárias integrais (...); 2)2)2)2) a contratação da
empresa vencedora do certame; 3)3)3)3) as renovações da apólice nos limites de valor e prazo previstos
na Lei nº 13.303/2016. (v) Revisão Anual dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) da Declaração
de Apetite a Riscos (RAS) – 2020 da Caixa Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso I e XLV
do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 225/2020 e
considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 224, de 17/12/2020, e o
opinamento favorável do Comitê de Auditoria consignado na Ata nº 157, de 17/12/2020, aprovou
a revisão dos Indicadores Chaves de Risco (KRI) da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – 2020
da Caixa Seguridade, (...). (vi) Aditamentos dos Acordos de Associação das parcerias estratégicas
dos ramos de Capitalização, de Consórcios (...): O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXXVII, do
Estatuto Social da Companhia, analisou o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 265/2020, que trata
da alteração das datas limite de fechamento das parcerias estratégicas dos ramos de Capitalização
e Consórcios (...), o Conselho resolveu aprovar, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG
nº 265/2020: 1.1.1.1. Aditamento do Acordo de Associação do ramo de Consórcios, com a empresa CNP
Assurances S.A. (CNP): postergar a data de fechamento da parceria estratégica, de 04/01/2021,
para até 30/03/2021; 2.2.2.2. Aditamento do Acordo de Associação do ramo de Capitalização, com a
empresa Icatu S.A.: postergar a data de fechamento da parceria estratégica, de 04/01/2021, para
até 30/03/2021; (...).... (...)(viii) Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 3º trimestre/2020:
O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em observância ao disposto
no Artigo 50, §4º, do Estatuto Social da Companhia, tomou conhecimento do Relatório Síntese
da Auditoria Interna (RS DIAUD) 0004/20, referente aos trabalhos de auditoria realizados no
3º trimestre de 2020.SESSÃO EXECUTIVA: (ix) Resultado da Avaliação Colegiada do Conselho
de Administração e da Diretoria da Caixa Seguridade referente ao exercício de 2019: O Conselho
de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., tomou conhecimento, por meio do
Relatório Executivo SUADE/DIAFI nº 217/2020, do resultado da avaliação Colegiada deste Conselho
realizada em 17/02/2020, na Ata nº 101, quanto ao seu próprio desempenho e o da Diretoria da
Caixa Seguridade, em atendimento ao Artigo 28, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia, e
observando a sistemática aprovada em 09/11/2018, na Ata nº 072. (...) (...)VI. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária
designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio.
Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira
Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo
Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A Junta Comercial,
Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1728107 em 02/09/2021.

ATANº 104
Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 23 de Abril de 2020
I. Data e horário: Em vinte e três de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, iniciou-se a
Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., por
meio eletrônico. II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião,
conforme prevê o Regimento Interno do Conselho. III. Votantes: Conselheiros: PEDRO DUARTE
GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, JÚLIO CESAR VOLPP
SIERRA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e THAYS CINTRA VIEIRA. Assessoramento:
Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos
jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro e a Senhora Fabiana Calviño Marques Pereira.
IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Convocação da Assembleia Geral de Acionistas nos
termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração.V. Deliberação: O Conselho
de Administração se manifestou conforme segue:(i)(i)(i)(i) Convocação da Assembleia Geral de
Acionistas, nos termos do Edital de Convocação e da Proposta da Administração: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere
o Artigo 28, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, aprovou a convocação da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Caixa Seguridade, nos termos do Edital de Convocação e da
Proposta da Administração. VI. Encerramento: Encerrada a votação, em 28/04/2020, às 12h45min,
eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária designada, lavrei a presente Ata, que vai assinada
pelos Conselheiros, passando a constar do livro próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor
Conselheiro Independente Júlio Cesar Volpp Sierra Conselheiro Leonardo José Rolim Guimarães
Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira Pedro Duarte Guimarães Presidente do Conselho de
Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob
o nº 1597864 em 10/08/2020.

ATANº 117

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 14 de Dezembro de 2020

I. Data e horário: Em catorze de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos,
realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III.
Mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ
RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO
DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico: Gryecos
Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos.(...).IV. Ordem do Dia::::
deliberar sobre: (i) (...); (ii) Aquisição da participação detida pelo INSS na CSH. VVVV. O Conselho de
Administração analisou os assuntos constantes da ordem do dia e se manifestou conforme segue:(i)(i)(i)(i)
(...).(ii) Aquisição da participação detida pelo INSS na CSH: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso VI, do
Estatuto Social da Companhia, considerando o opinamento favorável do Comitê de Transações
com Partes Relacionadas consignado na Ata nº 020, de 14/12/2020, e a deliberação favorável da
Diretoria consignada na Ata nº 222, de 11/12/2020, aprovou por maioria, nos termos do Relatório
Executivo SUGOP/DIRIG n° 246/2020, a aquisição da participação detida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) na Caixa Seguros Holding S.A. (CSH), pelo valor de R$ 3.339.000,00 (três
milhões, trezentos e trinta e nove mil reais), conforme apuração obtida no valuation e parecer de
justeza do assessor financeiro BR Partners, autorização do Banco Central do Brasil (BACEN) e em
conformidade com o Decreto nº 10.561/2020. Registra-se que o Conselheiro Leonardo José Rolim
Guimarães se absteve de votar, por conflito de interesse, considerando a posição que ocupa no
INSS, de Presidente do Órgão. (...).VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião, da qual eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata
que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor
Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro
MarcoAntonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo HenriqueAngelo Souza Conselheiro Pedro Duarte
Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o
registro sob o nº 1825257 em 12/04/2022.

ATANº 102

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 19 de Fevereiro de 2020

I. Data e horário: Em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte, às vinte horas e cinquenta e oito
minutos, iniciou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., por meio eletrônico. II. Convocação: Os membros foram devidamente
convocados para a reunião, conformeprevê oEstatutoSocial da empresa.III. Votantes: Conselheiros:
PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, JÚLIO
CESAR VOLPP SIERRA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e THAYS CINTRA VIEIRA.
Assessoramento Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível, para prestar
esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro e a Senhora Fabiana Calviño
Marques Pereira. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) pedido de listagem da Caixa Seguridade
Participações S.A. junto à Brasil, Bolsa, Balcão (B3) no segmento Novo Mercado e pedido de registro
junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme orientação do seu acionista CAIXA; e
tomar conhecimento: (ii) da alteração do Lucro Líquido Recorrente de 2018 da Caixa Seguridade
Participações S.A. V. Deliberação: O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:
(i)(i)(i)(i) Pedido de listagem da Caixa Seguridade Participações S.A. junto à Brasil, Bolsa, Balcão (B3)
no segmento Novo Mercado e pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
conforme orientação do seu acionista CAIXA: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XIII e XIV, do Estatuto
Social da Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 191,
de 19/02/2020, e o disposto no Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 023/2020, de 19/02/2020,
aprovou a adesão da Caixa Seguridade ao segmento especial de listagem da Brasil, Bolsa, Balcão
(B3) designado Novo Mercado, com nível diferenciado de governança corporativa, e o registro
junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), solicitando-se à Assembleia Geral que também
autorize a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para tanto. Por
fim, o Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no Artigo 28, inciso X, do
Estatuto Social, autorizou a convocação de Assembleia Geral, que deliberará sobre esta matéria.
Encaminhamento: A matéria deve ser encaminhada para deliberação da Assembleia Geral, em
consonância ao disposto no Artigo 9º, inciso VII, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia.
(ii) Alteração do Lucro Líquido Recorrente de 2018 da Caixa Seguridade Participações S.A.:
O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A, tomou conhecimento
da alteração do Lucro Líquido Recorrente de 2018 da Caixa Seguridade Participações S.A., nos
termos do Relatório Executivo GECCO/DIAFI nº 029/2020, de 11/02/2020, e não fez considerações.
VI. Encerramento: Encerrada a votação, eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária designada,
lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros, passando a constar em
livro próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Júlio Cesar Volpp
Sierra Conselheiro Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira
Pedro Duarte Guimarães Presidente do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e
Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1597439 em 07/08/2020.

ATANº 118
Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de Dezembro de 2020

I. Data e horário: Em vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta
minutos, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.II. Convocação::::
Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno
do Conselho.III. Mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO
JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES,
MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento
Jurídico: Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos.(...)
IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) Processo competitivo para seleção de parceiro para co-
corretagem; (...); (...). VVVV. O Conselho de Administração analisou o assunto constante da ordem do
dia e se manifestou conforme segue:(i)(i)(i)(i) Processo competitivo para seleção de parceiro para co-

corretagem; (...); (...): O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, “b” do Estatuto Social da Companhia,
considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 225, de 22/12/2020,
resolveu aprovar, nos termos do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 269/2020: 1.1.1.1. o modelo
comercial e a viabilidade comercial para prospecção de parceiro para co-corretagem (...); 2.2.2.2. (...);
3.3.3.3. (...).VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu Paula
Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos
membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a
constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana
Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros
Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1825255 em
12/04/2022.

ATANº 128
Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 22 de Abril de 2021
I. Data e horário: Em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos,
realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.
III. Mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM
GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO
ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico:
Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.
(...).IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria
da Caixa Seguridade Participações S.A.; (ii) Definição do perfil e nomeação do titular da área de
auditoria interna da Caixa Seguridade; tomar conhecimento: (iii) (...); (iv) Painel de monitoramento
da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – Posição janeiro e fevereiro/2021; (v) Relatório Síntese
da Auditoria Interna – 1ºtrimestre de 2021. V. Deliberação: Lidos, tratados e discutidos os assuntos
constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme segue:(i)(i)(i)(i)
Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A.: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe
confere o Artigo 28, inciso XX, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo
SUGOP/DIRIG nº 084/2021, e considerando a recomendação do Comitê de Auditoria consignada
na Ata nº 178, de 21/04/2021, aprovou a exclusão do inciso XIX do Artigo 15, a alteração no texto
dos Artigos 25, 29, 30 e 31 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade. As
alterações do documento tiveram como principal objetivo adequá-lo às exigências ao pedido de
listagem e de admissão de ação à negociação aos requisitos do Regulamento do Novo Mercado
da Bolsa, Brasil, Balcão [B3], e demais adequações propostas pela área jurídica do controlador
CAIXA. (...)(ii) Definição do perfil e nomeação do titular da área de auditoria interna da Caixa
Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXII, do Estatuto Social, em atendimento ao Artigo
1º, caput e §1º, da Resolução nº 21 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de
Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), de 18/01/2018, em observância
ao disposto na Política de Indicação e Elegibilidade da Companhia, e ainda, considerando a
manifestação do Comitê de Auditoria, consignada na Ata nº 178, de 20/04/2021, resolveu aprovar,,,,
nos termos do Relatório Executivo DISEG nº 076/2021: 1. o perfil do titular responsável pela
área de auditoria da Caixa Seguridade, bem como os requisitos estabelecidos pela CAIXA para
a Função Gratificada de Gerente de Auditoria, acrescido dos seguintes requisitos: a) Experiência
comprovada de, no mínimo, dois anos em atividades de auditoria, preferencialmente governamental
e b) Mínimo de 40 horas comprovadas em atualização técnica nas áreas de auditoria interna ou
auditoria governamental, nos últimos três anos que antecedem a indicação; 2.2.2.2. a nomeação de
FLAMARION COTA, (...), para assumir Função Gratificada de Gerente de Auditoria, titular da área
de auditoria da Caixa Seguridade. (...) (iii) Acompanhamento do Projeto Seguridade - Constituição
das empresas: O Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações S.A., em atenção à
solicitação registrada na Ata nº 093, de 06/11/2019, incluída em Plano de Trabalho deste Conselho,
tomou conhecimento, por meio de relato do Diretor-Presidente da Companhia, João Eduardo
de Assis Pacheco Dacache, das informações atualizadas sobre o Projeto Seguridade. Ciente, o
Conselho não fez considerações. (iv) Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos
(RAS) – Posição janeiro e fevereiro/2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., no uso de suas atribuições, tomou conhecimento, por meio dos Relatórios
Executivos SUGRC/DIRIG nº 046/2021, de 22/03/2021, e nº 066/2021, de 30/03/2021, do Painel
de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) da Caixa Seguridade, com posição
dos meses de janeiro e fevereiro/2021. Ciente o Conselho não fez considerações. (v) Relatório
Síntese da Auditoria Interna – 1º trimestre de 2021: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições, e em conformidade ao Artigo 50, §4º
do Estatuto Social da Companhia, tomou conhecimento do Relatório Síntese da Auditoria Interna,
referente ao 1º trimestre de 2021. (...). Ciente, o Conselho não fez considerações sobre a matéria.
VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, Rafaela do
Nascimento Moura Cordeiro, Secretária designada lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e
pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando
a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana
Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros
Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente. A
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1728112 em
02/09/2021.

ATANº 130

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 11 de Maio de 2021

I. Data e horário: Em onze de maio de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, realizou-se
a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa
Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência. II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III.
Mesa: Conselheiros: MARCOANTONIO DASILVABARROS, Vice-Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM
GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e PAULO
HENRIQUE ANGELO SOUZA. Ausente por motivo justificado, o Presidente do Conselho, o Senhor
Pedro Duarte Guimarães. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos, que contou com o
apoio da Coordenadora de Projetos Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro. (...).IV. Ordem
do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da execução
orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março
de 2021; (ii) Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do
1º trimestre de 2021; (iii) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
da Caixa Seguridade; (iv) Contrato de Indenidade; tomar conhecimento: (...); (vi) Apuração de
Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2020 e parcelas diferidas
de 2017, 2018 e 2019; Extrapauta – deliberar sobre: (vii) Acordos de parcerias para co-corretagem.
V. Deliberação: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho
de Administração se manifestou conforme segue:(i)(i)(i)(i) Demonstrações Contábeis Intermediárias
e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes
ao período findo em 31 de março de 2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXVII do Estatuto
Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 098/2021, considerando a
deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 242, de 06/05/2021, o opinamento favorável
do Comitê de Auditoria consignado na Ata nº 180, de 10/05/2021, e a ausência de ressalvas na
manifestação da auditoria independente, aprovou as Demonstrações Contábeis Intermediárias
eeee tomou conhecimento da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A.,
referentes ao período findo em 31 de março de 2021. Registra-se que foi realizada reunião conjunta
com o Conselho Fiscal da Caixa Seguridade para emissão de parecer sobre a referida matéria,
em observância ao disposto no Artigo 46, inciso VI e X, do Estatuto Social. (ii) Divulgação dos
extratos de ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 1º trimestre de 2021: O Conselho
de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. tomou conhecimento do teor das atas
do Comitê de Auditoria relativas às reuniões ocorridas no 1º trimestre de 2021 e, em observância
ao disposto no Artigo 42, §3º, do Estatuto Social da Companhia, autorizou a divulgação dos
extratos das Atas nº 158 a 173 daquele Comitê, atendidas somente as orientações consignadas
pela área de relacionamento com investidores. A matéria foi relatada pelo Presidente do Comitê
de Auditoria e membro independente deste Conselho, Senhor Antônio Joaquim Gonzalez Rio-
Mayor, em conformidade com o disposto no Artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Conselho,
que se colocou à disposição para esclarecimentos adicionais. Ciente, o Conselho não registrou
considerações.(...)(iii) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração: Em
virtude da eleição dos membros deste Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Caixa Seguridade, ocorrida em 26/04/2021, em atendimento ao disposto no
Artigo 21, §5º, de seu Estatuto Social, o Conselho decidiu eleger os Senhores PEDRO DUARTE
GUIMARÃES e MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS, como Presidente e Vice-Presidente do
Conselho de Administração da Caixa Seguridade, respectivamente. (iv) Contrato de Indenidade:
O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições
que lhe confere o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo
SUGOP/DIRIG nº 077/2021, e considerando a manifestação do Comitê de Auditoria consignada na
Ata nº 180, de 10/05/2021, resolveu aprovar a celebração de Contrato de Indenidade, pela Caixa
Seguridade, complementarmente ao Seguro de responsabilidade D&O (Directors and Officers), (...).
(...)(vi) Apuração de Resultados e Pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes (RVD) 2020
e parcelas diferidas de 2017, 2018 e 2019: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXX do Estatuto
Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 075/2021, tomou
conhecimento dos valores de remuneração variável devidos aos Dirigentes da Companhia pelos
resultados alcançados no exercício de 2020, em conformidade com o Programa de Remuneração
Variável de Dirigentes (RVD) da Caixa Seguridade daquele exercício, bem como do pagamento de
parcelas diferidas dos programas de RVD dos anos de 2017, 2018 e 2019. (...). Ciente, o Conselho
não fez considerações. Extrapauta:(vii) Acordos de parcerias para co-corretagem: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 28, inciso II, alínea “b”, do Estatuto Social da Companhia, considerando a deliberação
favorável da Diretoria consignada na Ata nº 243, de 11/05/2021, resolveu, nos termos do Relatório
Executivo SUGOP/DIRIG nº 100/2021, aprovar as versões finais dos instrumentos contratuais a
serem assinados com as empresas selecionadas no Processo Seletivo, para atuação em linhas
de negócios da Companhia, conforme Ata nº 124 do Conselho, de 12/02/2021: a)a)a)a) Produtos de
Seguridade: MDS Corretora e Administradora de Seguros S.A.; b)b)b)b) Automóvel: MDS Corretora e
Administradora de Seguros S.A.; c) Saúde e Odonto: Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A.;
eeee d)d)d)d) Grandes Riscos e Corporate: Willis Affinity Corretores de Seguros Ltda. Encaminhamento: A
matéria deve ser submetida à deliberação da Caixa Seguridade Corretagem e Administração de
Seguros S.A.VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual meu,
Paula Santiago dos Santos, Secretária designada lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e
pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando
a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana
Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza
Conselheiro MarcoAntonio Da Silva Barros Vice-Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços
do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1715579 em 02/08/2021.

ATANº 132

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 07 de Junho de 2021

I. Data e horário: Em sete de junho de doismil e vinte e um, às dezessete horas, realizou-se aReunião
do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou
“Companhia”), por videoconferência.II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados
para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III. Mesa: Conselheiros: PEDRO
DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, LEONARDO
JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE
ANGELO SOUZA. Ausente por motivo justificado, a Conselheira Ilana Trombka. Assessoramento
Jurídico: Gryecos Attom Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos que
contou com o apoio da Coordenadora de Projetos Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.
(...)IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Estratégia na atuação no Bancassurance da CAIXA e
desinvestimento das participações não estratégicas; e extrapauta: (ii) Eleição de membros da
Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A.V. Deliberação: Lidos, tratados e discutidos
os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme
segue:(i) Estratégia na atuação no Bancassurance da CAIXA e desinvestimento das participações
não estratégicas: O Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso I e VI, do Estatuto Social da Companhia, considerando
a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 247, de 07/06/2021, e nos termos do
Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 110/2021, resolveu: 1.1.1.1. ratificar a estratégia com prioridade
na atuação no Bancassurance da CAIXA; e 2.2.2.2. aprovar o desinvestimento das participações não
estratégicas: PAN Corretora Ltda., Too Seguros S.A. e CNP Seguros Holding Brasil S.A.(ii) Eleição
de membros da Diretoria da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração
da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28,
inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG
nº 113/2021, e considerando o opinamento favorável do Comitê de Elegibilidade consignado no
Parecer nº 057 e 058, da Ata nº 084, de 07/06/2021, resolveu: a)a)a)a) destituir a Senhora CAMILA DE
FREITAS AICHINGER, inscrita no CPF sob o nº 006.567.429-41, do cargo de Diretora Executiva
na Diretoria Comercial e de Produtos (DICOP) da Caixa Seguridade Participações S.A., a partir de
07/06/2021; e eleger a Senhora CATIA LEANDRA DE PAULA STRAPASSON, brasileira, casada
sob o regime de comunhão parcial de bens, economiária, portadora da cédula de identidade nº
6.298.873-8 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 003.946.789-90, com endereço profissional no Setor de
Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, para o exercício
do cargo de Diretora Executiva na Diretoria Comercial e de Produtos (DICOP) da Caixa Seguridade
Participações S.A., a partir do dia 07/06/2021, para cumprir o prazo de gestão que se encerra em
15/05/2022; e b) acolher o pedido de renúncia do Senhor JOÃO EDUARDO DE ASSIS PACHECO
DACACHE, do cargo de Diretor-Presidente da Caixa Seguridade Participações S.A., a partir de
07/06/2021; e eleger a Senhora CAMILA DE FREITAS AICHINGER, brasileira, casada no regime
de comunhão parcial de bens, economiária, portadora da cédula de identidade n.º 6.611.467-8 SSP/
PR, inscrita no CPF sob o nº 006.567.429-41, com endereço profissional no Setor de Autarquias
Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, para o exercício do cargo
de Diretora-Presidente da Caixa Seguridade Participações S.A., a partir do dia 07/06/2021, para
cumprir o prazo de gestão que se encerra em 15/05/2022. Encaminhamento: (...) Assim que
empossadas nos cargos de Diretoras da Caixa Seguridade, as indicações das Senhoras Camila de
Freitas Aichinger e Catia Leandra de Paula Strapasson devem ser submetidas à Assembleia Geral
da Caixa Holding Securitária S.A. (subsidiária integral da Caixa Seguridade), conforme disposto no
Artigo 18, do Estatuto Social daquela Companhia.VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião da qual eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada lavrei a presente
Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor
Conselheiro Independente Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Marco Antonio Da Silva

Barros Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente.
A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1766222
em 29/12/2021.

ATANº 098

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 23 de Janeiro de 2020

I. Data e horário: Em vinte e três de janeiro de dois mil e vinte, às vinte horas e dezenove minutos,
iniciou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., por
meio eletrônico. II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião,
conforme prevê o Estatuto Social da empresa. III. Votantes: Conselheiros: PEDRO DUARTE
GUIMARÃES, Presidente;ADÃONUNESDASILVA,ANTÔNIO JOAQUIMGONZALEZRIO-MAYOR,
JÚLIO CESAR VOLPP SIERRA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e THAYS CINTRA
VIEIRA. Assessoramento Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível,
para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro, Diretor Jurídico
da CAIXA. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) Eleição de Diretor-Presidente da Caixa Seguridade
Participações S.A.; (ii) Eleição de Diretor Executivo da Diretoria Comercial e de Produtos (DICOP) da
Caixa Seguridade Participações S.A. V. Deliberação: O Conselho de Administração se manifestou
conforme segue: (i) Eleição de Diretor-Presidente da Caixa Seguridade Participações S.A.: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que
lhe confere o Artigo 30, inciso XVII, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório
Executivo SUGOP/DIRIG nº 016/2020, de 23/01/2020, resolveu:::: a) destituir o Senhor MARCO
ANTONIO DA SILVA BARROS, inscrito no CPF/MF sob o nº 732.550.257-53, do cargo de Diretor-
Presidente da Caixa Seguridade Participações S.A., a partir de 31/01/2020; e, b) eleger o Senhor
JOÃO EDUARDO DE ASSIS PACHECO DACACHE, brasileiro, divorciado, economista, portador da
cédula de identidade n.º 06948511-8 IFPRJ, inscrito no CPF sob o nº 810.349.207-82, com endereço
profissional na sede da empresa, ao cargo de Diretor-Presidente da Caixa Seguridade Participações
S.A., com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E,
3º andar, Asa Sul, CEP 70.070-030, para cumprir mandato que se encerra em 15/05/2020, sendo
permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. Para fins de registros necessários,
foi esclarecido que o Senhor João Eduardo de Assis Pacheco Dacache atende às exigências
constantes no Estatuto Social da Caixa Seguridade Participações S.A. e nas demais disposições
legais de regência, nos termos da análise e manifestação promovida pelo Comitê de Elegibilidade
da Companhia, consignada no Parecer nº 049, da Ata nº 37, de 22/01/2020. (...) (ii) Eleição de
Diretor Executivo da Diretoria Comercial e de Produtos (DICOP) da Caixa Seguridade Participações
S.A: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições
que lhe confere o Artigo 30, inciso XVII, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório
Executivo SUGOP/DIRIG nº 018/2020, de 23/01/2020, resolveu:::: a) destituir o Senhor GUSTAVO
DE MORAES FERNANDES, inscrito no CPF/MF sob o nº 252.314.758-07, do cargo de Diretor
Executivo Caixa Seguridade Participações S.A., a partir de 28/01/2020; e, b) eleger a Senhora
CAMILA DE FREITAS AICHINGER, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens,
economiária, portadora da cédula de identidade n.º 6.611.467-8 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº
006.567.429-41, com endereço profissional na sede da empresa, ao cargo de Diretora Executiva,
na DI Comercial e de Produtos (DICOP) da Caixa Seguridade Participações S.A., com sede na
cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul,
CEP 70.070-030, para cumprir mandato que se encerra em 15/05/2020, sendo permitidas, no
máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. Para fins de registros necessários, foi esclarecido que
a Senhora Camila de Freitas Aichinger atende às exigências constantes no Estatuto Social da Caixa
Seguridade Participações S.A. e nas demais disposições legais de regência, nos termos da análise
e manifestação promovida pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, consignada no Parecer
nº 050, da Ata nº 37, de 22/01/2020. (...) VI. Encerramento: Encerrada a votação às 15h41, do
dia 24/01/2020, após a manifestação de todos os Conselheiros em exercício, eu, (Paula Santiago
dos Santos), Secretária designada, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros,
passando a constar do livro próprio.Adão Nunes da Silva Conselheiro IndependenteAntônio Joaquim
Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Júlio Cesar Volpp Sierra Conselheiro Leonardo José
Rolim Guimarães Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira Pedro Duarte Guimarães Presidente
do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou
o registro sob o nº 1584616 em 26/06/2020.

ATANº 103
Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de Março de 2020

I. Data e horário: Em vinte e seis de março de dois mil e vinte, às dez horas, iniciou-se a Reunião
Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., por meio
eletrônico. II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme
prevê o Regimento Interno do Conselho. III. Votantes: Conselheiros: PEDRO DUARTE
GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, JÚLIO CESAR VOLPP
SIERRA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e THAYS CINTRA VIEIRA. Assessoramento:
Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos
jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro e a Senhora Fabiana Calviño Marques Pereira.
IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) (...); (ii) (...); (iii) Dotação Orçamentária do Comitê deAuditoria
da Caixa Seguridade Participações S.A. para o exercício de 2020; (iv) Item 10 do Formulário de
Referência; tomar conhecimento: (v) (...); (vi) Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria,
referente ao exercício de 2019; (vii) Relatórios Síntese da Auditoria Interna, referentes ao 3º e 4º
trimestres de 2019; (viii) Relatório de Controles Internos e Compliance – 4º Trimestre/2019 e Ano
2019; (ix) Relatório de Gerenciamento de Riscos 2019 da Caixa Seguridade e Caixa Holding
Securitária; (x) (...); (xi) Follow up das demandas do Conselho de Administração, posição
fevereiro/2020; Sessão Executiva, deliberar sobre: (xii) Relatório Anual de Atividades de Auditoria
Interna (RAINT), referente ao exercício 2019; (xiii) Remuneração Global de Dirigentes (RGD)
2020/2021; e tomar conhecimento: (xiv) (...) (xv) Plano de Continuidade dos Negócios (PCN) da
Caixa Seguridade relacionado ao Coronavírus. V. Deliberação: O Conselho de Administração se
manifestou conforme segue: (i)(i)(i)(i) (...) (ii) (...) (iii) Dotação Orçamentária do Comitê de Auditoria da
Caixa Seguridade Participações S.A. para o exercício de 2020: O Conselho de Administração da
Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso L,
do Estatuto Social da Companhia, c/c Artigo 12, inciso LII do seu Regimento Interno, aprovou a
dotação orçamentária do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade para o exercício de 2020, no
valor de R$ 124.813,18 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e treze reais e dezoito centavos), nos
termos da proposta apresentada pelo Comitê, Relatório Executivo nº 051/2019. (...) (iv) Item 10 do
Formulário de Referência: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XIV, do Estatuto Social da Companhia,
aprovou a inclusão do item 10 do Formulário de Referência 2020 da Companhia, relativo aos
Comentários dos Diretores, dentre os materiais de convocação da Assembleia Geral Ordinária, nos
termos do Relatório Executivo GERIS/DIAFI nº 039/2020, de 04/03/2020. Encaminhamento: AAAA
matéria deve ser submetida à Assembleia Geral Ordinária 2020 da Companhia, em atendimento ao
Artigo 132, inciso I, da Lei nº 6.404/1976 e Artigo 9º da Instrução CVM nº 481/2009. (v) (...) (vi)
Relatório Anual Completo do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2019: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições estatutárias e em
consonância com o disposto na Lei nº 13.303/2016, Artigo 24, §1º, inciso VII e no Decreto
nº 8.945/2016, Artigo 38, §1º, inciso VII, tomou conhecimento do Relatório Anual Completo,
referente ao exercício de 2019 no qual consta as observações e conclusões obtidas no desempenho
das funções de assessoramento ao Conselho de Administração, sobretudo com relação ao
monitoramento da qualidade, transparência e integridade das Demonstrações Contábeis individuais
e consolidadas, da efetividade dos sistemas de gerenciamento de riscos e controles internos, bem
como da atuação das auditorias interna e independente e da adequação das transações com partes
relacionadas. Ciente, o Conselho não fez considerações sobre a matéria. (vii) Relatórios Síntese da
Auditoria Interna, referentes ao 3º e 4º trimestres de 2019: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições, e em conformidade ao Artigo 50, §4º do
Estatuto Social da Companhia, tomou conhecimento dos Relatórios Síntese da Auditoria Interna,
referentes ao 3º e 4º trimestre de 2019. Ciente, o Conselho não fez considerações sobre a matéria.
(viii) Relatório de Controles Internos e Compliance – 4º Trimestre/2019 e Ano 2019: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o
Artigo 12, inciso XLIII, do Regimento Interno, e ainda, considerando o disposto no Artigo 52, §1º,
inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, tomou conhecimento do Relatório de Controles
Internos e Compliance da Caixa Seguridade, referente ao 4º Trimestre/2019 e Ano 2019, nos termos
do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 007/2020. Ciente, o Conselho não fez considerações sobre
a matéria. (ix) Relatório de Gerenciamento de Riscos 2019 da Caixa Seguridade e Caixa Holding
Securitária: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 12, inciso XLIII, do Regimento Interno, e ainda, considerando o
disposto no Artigo 52, §1º, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, tomou conhecimento do
Relatório de Gerenciamento de Riscos 2019 da Caixa Seguridade e da Caixa Holding Securitária
S.A., nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 027/2020, de 02/03/2020. Ciente, o
Conselho não fez considerações sobre a matéria. (x) (...). (xi) Follow up das demandas do Conselho
de Administração, posição fevereiro/2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., em conformidade com a solicitação consignada na Ata nº 78, de 28/02/2019,
incluída em Plano de Trabalho deste Conselho, tomou conhecimento, por meio do Relatório
Executivo SUGOP nº 053/2020, de 20/03/2020, do status de atendimento das demandas
direcionadas às áreas da Caixa Seguridade, com posição de fevereiro/2020. SESSÃO EXECUTIVA::::
(xii) Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), referente ao exercício 2019: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe
confere o Artigo 28, inciso XLIV, aprovou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
(RAINT), referente ao exercício de 2019. (...) (xiii) Remuneração Global de Dirigentes (RGD)
2020/2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXIX, do Estatuto Social da Companhia, aprovou aaaa
proposta de Remuneração Global de Dirigentes (RGD) da Caixa Seguridade 2020/2021, (...).
Encaminhamento: Amatéria deve ser encaminhada à apreciação da Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (SEST) e, posteriormente, à deliberação da Assembleia Geral
da Caixa Seguridade, em conformidade com Artigo 9º, inciso V, do Estatuto Social da Companhia.
(xiv) (...) Registro de Ciência: (xv) Plano de Continuidade dos Negócios (PCN) da Caixa Seguridade
relacionado ao Coronavírus: Registra-se que o Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., tomou conhecimento, pormensagemeletrônica encaminhada aosConselheiros
em 14/03/2020 e 24/03/2020, das ações do Plano de Continuidade dos Negócios (PCN), do
monitoramento, da avaliação dos possíveis impactos e das medidas adotadas no âmbito da Caixa
Seguridade e de suas participadas em decorrência da pandemia do Coronavírus, nos termos dos
Relatórios Executivos SUGRC/DIRIG nº 050/2020, de 13/03/2020, e nº 056/2020, de 20/03/2020.
Ciente, o Conselho não apresentou considerações sobre a matéria. VI. Encerramento: Encerrada
a votação, em 01/04/2020, às 09h02min, eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária designada, ,
lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros, passando a constar do livro próprio.
Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Júlio Cesar Volpp Sierra
Conselheiro Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira Pedro
Duarte Guimarães Presidente do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e
Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1597872 em 10/08/2020.

ATANº 108
Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 07 de Agosto de 2020

I. Data e horário: Em sete de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas, realizou-se a Reunião
Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa
Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência. II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III.
Mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ
RIO-MAYOR, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS.
Ausente por motivo justificado o Senhor PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA, empossado em
10/07/2020. Assessoramento Jurídico: Leonardo Groba Mendes. Secretaria de Governança: Paula
Santiago dos Santos e Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro. Convidados: Participaram da
reunião, o Diretor-Presidente da Caixa Seguridade, João Eduardo de Assis Pacheco Dacache; os
Diretores Executivos Hebert Luiz Gomide Filho, da DI Governança e Riscos (DIRIG) e Eduardo
Costa Oliveira, da DI Administração, Controladoria, Finanças e RI (DIAFI); o Superintendente
Nacional Murilo Vaz Gonçalves, da SN Finanças Contabilidade e Controladoria (SUFIC); a
Consultora Chefe da Presidência da CAIXA, Maria Leticia de Paula Macedo; e os representantes da
empresa G5 Partners, Levindo Ozanam Coelho Santos, sócio sênior, e Juliana Theodózio, analista.
IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Demonstrações Contábeis Intermediárias e execução
orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30 de junho
de 2020; (ii) Distribuição de dividendos complementares referente ao Lucro Líquido do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) Seleção do parceiro para o ramo de Consórcios, constituição
do veículo societário da parceria e instrumentos societários; (iv) Seleção do parceiro para o ramo de
Assistência, constituição do veículo societário da parceria e instrumentos societários; tomar
conhecimento: (v) Resultado final e encerramento do Processo Competitivo. V. Deliberação: Lidos,
tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se
manifestou conforme segue: (i)i)i)i) Demonstrações Contábeis Intermediárias e execução orçamentária
da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30 de junho de 2020: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe
confere o Artigo 28, inciso XXVII do Estatuto Social da Companhia, e ao apreciar o Relatório
Executivo SUFIC/DIAFI nº 156/2020 e considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada
na Ata nº 206, de 04/08/2020, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria consignado na Ata nº
124 de 04/08/2020 e a ausência de ressalvas na manifestação da auditoria independente, aprovou
as Demonstrações Contábeis Intermediárias e tomou conhecimento da execução orçamentária da
Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30 de junho de 2020.
Encaminhamento: A matéria segue para opinamento do Conselho Fiscal da Caixa Seguridade, em
conformidade com o Artigo 46, inciso VI do Estatuto Social da Companhia. (ii) Distribuição de
dividendos complementares referente ao Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de
2019: O Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições
que lhe confere oArtigo 28, inciso XXVIII, do Estatuto Social da Companhia, e ao apreciar o Relatório
Executivo SUFIC/DIAFI nº 154/2020 e deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 206,
de 04/08/2020, aprovou a distribuição de dividendos complementares referente ao Lucro Líquido do
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no montante de R$ 840.000.000,00 (oitocentos e
quarenta milhões de reais). (iii) Seleção do parceiro para o ramo de Consórcios, constituição do
veículo societário da parceria e instrumentos societários: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea
“b”, e inciso VI, do Estatuto Social da Companhia, reuniu-se com os Senhores Levindo Ozanam
Coelho Santos e Juliana Theodózio, representantes da empresa G5 Partners, contratada pela
Companhia para emissão de fairness opinion sobre o processo competitivo relativo ao ramo de
Consórcios. Os representantes da empresa G5 relataram o processo de construção do trabalho,
ressaltando que o prazo de desenvolvimento do trabalho, iniciado em 21/05/2020, foi considerado
razoável pela empresa contratada, e que a abordagem e os esclarecimentos prestados pelos
interlocutores da Caixa Seguridade foram satisfatórios, garantindo a transparência e isenção do
trabalho, mantendo a qualidade e tempestividade da informação produzida. Por fim, ao analisar o
Relatório Executivo SUGOP/DIRIG n° 092/2020, e considerando o opinamento favorável do Comitê
de Transações com Partes Relacionadas, consignado na Ata nº 014, de 30/06/2020, bem como o
conteúdo da carta de fairness opinion emitida pela empresa G5 Partners, cujos trabalhos foram
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As grandes campanhas publicitárias são 
agora estreladas por influenciadores e as 

empresas criaram departamentos exclusivos 
para lidar com esse universo

Itaú BBA traz 
tecnologia 
blockchain para o 
mercado de capitais

A tecnologia blockchain, que 
deu origem às moedas virtuais, 
chegou ao mercado de capitais 
brasileiro. O Itaú BBA, maior banco 
de investimentos do país, lançou a 
primeira debênture tokenizada da 
história da indústria financeira 
nacional. A operação coordenada 
pelo banco foi lançada na 
plataforma de negociação de ativos 
tokenizados Vórtx QR, a primeira 
desse tipo regulada pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM). As 
debêntures foram emitidas pela 
empresa de home care Salinas e 
totalizaram R$ 74 milhões.

Frota de veículos 
pode cair pela 
primeira vez

Pela primeira vez na história 
recente, a frota de veículos em 

circulação no Brasil poderá 
encolher. De acordo com o 
Sindipeças, o sindicato da 

indústria de componentes, no 
final de 2021, havia 46,5 
milhões de automóveis, 

comerciais leves, caminhões e 
ônibus no Brasil. O número 

cresceu apenas 0,7% em 
relação a 2020. Em 2022, dado 

o desempenho modesto de 
vendas, é possível que a frota 
circulante seja menor. Fatores 

como crise econômica e até 
mudanças de hábito 
prejudicam o setor.

Brasil, o país dos influenciadores
O dado foi divulgado em maio, mas não recebeu a devida atenção. Segundo a Nielsen, existem 500 mil 
influenciadores no Brasil. É mais do que o número de engenheiros civis (455 mil) e dentistas (374 mil) e quase 
equivale ao total de médicos (502 mil). Mas o contingente provavelmente é maior, já que existem, digamos, os 
influencers do segundo escalão: para o seu estudo, a Nielsen considerou pessoas com pelo menos 10 mil 
seguidores nas redes sociais. O fenômeno é global. Outro estudo, da consultoria Influencer Marketing Hub, 
calculou que o marketing de influência movimentará US$ 16,4 bilhões em 2022. Em 2016, quando o segmento 
começou a despontar, o valor foi de US$ 1,7 bilhão. As grandes campanhas publicitárias são agora estreladas 
por influenciadores e as empresas criaram departamentos exclusivos para lidar com esse universo. Mas é 
preciso ter cuidado: influencers vendem de tudo — de itens para emagrecer a produtos financeiros —, e, 
muitas vezes, suas promessas não passam de fantasia.

Outra crise pela frente: há o risco de faltar diesel
Como se não bastasse a dor de cabeça trazida pelo aumento do preço dos combustíveis, o Ministério das Minas e 

Energia terá de enfrentar outra encrenca pela frente: o risco de faltar óleo diesel. Os estoques do produto são 
suficientes para pouco mais de um mês e o esperado aumento da demanda no terceiro trimestre colocará ainda 
mais pressão sobre o governo brasileiro. Desde o início do ano, o Brasil importou US$ 3,7 bilhões em combustíveis 
dos Estados Unidos, quase o dobro do volume de 2021.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

acompanhados pelo Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração resolveu aprovar,,,, nos
termos da Ata de Diretoria nº 204, de 30/06/2020: 1)1)1)1) a parceria com a empresa CNP Assurances
S.A. (“CNP”), para atuação no ramo de Consórcios, para exploração da Rede de Distribuição, da
Base de Clientes e da Marca da CAIXA para distribuição de produtos de consórcios, por meio de
nova sociedade; 2)2)2)2) a constituição do veículo societário da parceria, na forma do item 4.5 e subitens
do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG n° 092/2020; e 3)3)3)3) a versão final negociada dos instrumentos
contratuais da nova parceria societária e a assinatura do Acordo de Associação, contendo como
anexos o Acordo de Acionistas e o Contrato de Distribuição e seus anexos. (iv) Seleção do parceiro
para o ramo deAssistência, constituição do veículo societário da parceria e instrumentos societários:
O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que
lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea “b”, e inciso VI, do Estatuto Social da Companhia, reuniu-se
com os Senhores Levindo Santos e Juliana Todózio, representantes da empresa G5 Partners,
contratada pela Companhia para emissão de fairness opinion sobre o processo competitivo relativo
ao ramo de Assistência. Os representantes da empresa G5 relataram o processo de construção do
trabalho, ressaltando que o prazo de desenvolvimento do trabalho, iniciado em 26/05/2020, foi
considerado razoável pela empresa contratada, e que a abordagem e os esclarecimentos prestados
pelos interlocutores da Caixa Seguridade foram satisfatórios, garantindo a transparência e isenção
do trabalho, mantendo a qualidade e tempestividade da informação produzida. Por fim, ao analisar
os Relatórios Executivos SUGOP/DIRIG n° 110/2020 e nº 141/2020, bem como o conteúdo da carta
de fairness opinion emitida pela empresa G5 Partners, cujos trabalhos foram acompanhados pelo
Comitê de Auditoria, o Conselho deAdministração resolveu aprovar, nos termos daAta de Diretoria
nº 201, de 16/06/2020: 1)1)1)1) a parceria com a empresa USS Soluções Gerenciadas S.A. (“Tempo
Assist”), para atuação no segmento Assistência, para exploração da Rede de Distribuição, da Base
de Clientes e da Marca da CAIXA para distribuições de produtos de assistência, por meio de nova
sociedade; 2)2)2)2) a constituição do veículo societário da parceria, na forma do item 4.5 e subitens do
Relatório Executivo SUGOP/DIRIG n° 110/2020; e 3)3)3)3) a versão final negociada dos instrumentos
contratuais da nova parceria societária e a assinatura do Acordo de Associação, contendo o Acordo
deAcionistas e Contrato de Distribuição e seus anexos, observado o disposto no Relatório Executivo
SUGOP/DIRIG nº 141/2020.(v) Resultado final e encerramento do Processo Competitivo: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe
confere o Artigo 28, inciso II, alínea “b”, e inciso VI, do Estatuto Social da Companhia tomou
conhecimento, nos termos do Relatório Executivo nº 135/2020, do resultado final e encerramento
do Processo Competitivo, conforme estratégia aprovada pela Diretoria, naAta nº 154, de 02/05/2019,
e pelo Conselho de Administração, na Ata nº 085, de 03/05/2019. VI. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária
designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio.
Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Leonardo José Rolim Guimarães
Conselheiro Marco Antônio da Silva Barros Conselheiro Pedro Duarte Guimarães Presidente do
Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o
registro sob o nº 1836599 em 13/05/2022.

ATANº 106

Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 25 de Junho de 2020
I. Data e horário: Em vinte e cinco de junho de dois mil e vinte, às quinze horas, iniciou-se a Reunião
Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa
Seguridade” ou “Companhia”), por meio eletrônico. II. Convocação: Osmembros foram devidamente
convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III. Votantes::::
Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-
MAYOR, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTÔNIO DA SILVA BARROS e
THAYS CINTRA VIEIRA. Assessoramento: Secretária designada: Paula Santiago dos Santos.
Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro.
IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Programação do Plano Orçamentário para elaboração e envio
do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI), referente ao
exercício de 2021, da Caixa Seguridade Participações S.A.; (ii) Recondução de Diretor Executivo da
Caixa Seguridade; (iii) Destituição de Diretor Executivo da Caixa Seguridade; (iv) Convocação de
Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade; tomar conhecimento: (v) Relatório de
Compliance e Integridade, referente ao 1º trimestre de 2020; (vi) Relatório de Gerenciamento de
Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação, referente ao 1º trimestre de 2020; (vii)
Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2020; registrar ciência:
(viii) Monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS); (ix) Plano de Continuidade dos
Negócios (PCN) da Caixa Seguridade relacionado ao Coronavírus; (x) extrapauta: Política de
Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade. V. Deliberação: O Conselho de Administração se
manifestou conforme segue: (i)(i)(i)(i) Programação do Plano Orçamentário para elaboração e envio do
Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI), referente ao exercício
de 2021, da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea
“d”, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUFIC/DIAFI nº 128/2020 e
considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 202, de 19/06/2020,
aprovou o Plano Orçamentário para elaboração e envio do Programa de Dispêndios Globais (PDG)
e do Orçamento de Investimento (OI), referente ao exercício de 2021, da Caixa Seguridade
Participações S.A. (ii) Recondução de Diretor Executivo da Caixa Seguridade: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em observância ao disposto no Artigo 28,
XVIII, e Artigo 30, §1º, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/
DIRIG 125/2020, resolveu aprovar a recondução da Senhora CAMILA DE FREITAS AICHINGER,
brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, economiária, portadora da cédula de
identidade n.º 6.611.467-8 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº 006.567.429-41, com endereço
profissional na sede da empresa, ao cargo de Diretora Executiva, na DI Comercial e de Produtos
(DICOP) da Caixa Seguridade Participações S.A., com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal,
Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa Sul, CEP 70.070-030, para cumprir o
prazo de gestão que se encerra em 15/05/2022. Para fins de registros necessários, foi esclarecido
que a Senhora Camila de Freitas Aichinger atende às exigências constantes no Estatuto Social da
Caixa Seguridade Participações S.A. e nas demais disposições legais de regência, nos termos da
análise e manifestação promovida pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia, consignada no
Parecer nº 059, da Ata nº 043, de 22/05/2020. (...) (iii) Destituição de Diretor Executivo da Caixa
Seguridade: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XVIII, do Estatuto Social da Companhia, resolveu
destituir o Senhor LEONARDO GIUBERTI MATTEDI, inscrito no CPF sob o nº 364.415.031-15, do
cargo de Diretor Executivo de Governança e Riscos, da Caixa Seguridade Participações S.A., a
partir de 01/07/2020. (...) (iv) Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Caixa Seguridade:
O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que
lhe confere o Artigo 28, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, aprovou a convocação da
Assembleia Geral Extraordinária da Caixa Seguridade, nos termos da Proposta da Administração.
(v) Relatório de Compliance e Integridade, referente ao 1º trimestre de 2020: O Conselho de
Administração, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 52, §1º, inciso IX, do
Estatuto Social da Companhia, tomou conhecimento do Relatório de Compliance e Integridade,
referente ao 1º trimestre de 2020 da Caixa Seguridade Participações S.A., por meio do Relatório
Executivo SUGRC/DIRIG nº 084/2020. Ciente, o Conselho não registrou considerações sobre a
matéria. (vi)Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação,
referente ao 1º trimestre de 2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações
S.A, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Artigo 52, §1º, inciso IX, do Estatuto
Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGRC/DIRIG 087/2020, tomou
conhecimento do Relatório de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Segurança da
Informação, referente ao 1º trimestre de 2020. Ciente, o Conselho não registrou considerações
sobre a matéria. (vii) Relatório Síntese da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2020: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. tomou conhecimento do
Relatório Síntese da Auditoria Interna (RS AUDIT) 0005/20, referente aos trabalhos de auditoria
realizados no 1º trimestre de 2020, independentemente da criticidade, elaborado para atendimento
de requisito pontuado pelo indicador de governança da Secretaria de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais do Ministério da Economia (IG-SEST), e de instrução normativa da
Controladoria Geral da União (CGU).Registrar ciência: (viii) Monitoramento da Declaração de
Apetite a Riscos (RAS): Registra-se que o Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A, tomou conhecimento, por meio de mensagem eletrônica encaminhada em
01/06/2020, do painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) da Caixa
Seguridade, com posição de abril de 2020, nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº
097/2020. (ix) Plano de Continuidade dos Negócios (PCN) da Caixa Seguridade relacionado ao
Coronavírus: Registra-se que o Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
tomou conhecimento, por meio de mensagens eletrônicas encaminhadas aos Conselheiros em
11/05/2020, 19/05/2020, 25/05/2020, 01/06/2020, 08/06/2020 e 15/06/2020, das ações do Plano de
Continuidade dos Negócios (PCN), do monitoramento, da avaliação dos possíveis impactos e das
medidas adotadas no âmbito da Caixa Seguridade e de suas participadas em decorrência da
pandemia do Coronavírus, nos termos dos Relatórios Executivos SUGRC/DIRIG nº 093/2020, de
08/05/2020; 096/2020, de 15/05/2020; 104/2020, de 22/05/2020; 108/2020, de 29/05/2020;
115/2020, de 05/06/2020 e 119/2020, de 12/06/2020. Extrapauta: (x) Política de Indicação e
Elegibilidade da Caixa Seguridade: O Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações
S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso II, alínea “a”, do Estatuto Social da
Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 130/2020 e considerando a
deliberação favorável da Diretoria consignada naAta nº 203, de 24/06/2020, aprovou a alteração da
Política de Indicação e Elegibilidade da Caixa Seguridade, (...). VI. Encerramento: Encerrada a
votação, em 29/06/2020, às 09h53min, após a manifestação de todos os membros, eu, (Paula
Santiago dos Santos), Secretária designada, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos
Conselheiros, passando a constar do livro próprio.Antônio JoaquimGonzalez Rio-Mayor Conselheiro
Independente Marco Antônio da Silva Barros Conselheiro Leonardo José Rolim Guimarães
Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira Pedro Duarte Guimarães Presidente do Conselho de
Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o
nº 1608461 em 11/09/2020.

ATANº 116

Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 09 de Novembro de 2020
I. Data e horário: Em nove de novembro de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta e seis minutos,
iniciou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa
Seguridade” ou “Companhia”), por meio eletrônico.II. Convocação: Os membros foram devidamente
convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III. Votantes::::
Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ
RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA
SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento: Secretária designada:
Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor
Gryecos Attom Valente Loureiro. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Demonstrações Contábeis

Intermediárias e apreciação da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A.,
referentesaoperíodo findoem30desetembrode2020.V.Deliberação:OConselhodeAdministração
se manifestou conforme segue:(i) Demonstrações Contábeis Intermediárias e apreciação da
execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 30
de setembro de 2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXVII do Estatuto Social da Companhia, ao
apreciar o Relatório Executivo SUFIC/DIAFI nº 223/2020, considerando a deliberação favorável da
Diretoria consignada na Ata nº 217, de 06/11/2020, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria
consignado na Ata nº 145 de 09/11/2020, e a ausência de ressalvas na manifestação da auditoria
independente, aprovou as Demonstrações Contábeis Intermediárias e tomou conhecimento
da execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo
em 30 de setembro de 2020.Encaminhamento: A matéria segue para opinamento do Conselho
Fiscal da Caixa Seguridade, em conformidade com o Artigo 46, inciso VI do Estatuto Social da
Companhia.VI. Encerramento: Encerrada a votação, em 10/11/2020, após a manifestação de
todos os membros em exercício, eu, Paula Santiago dos Santos), Secretária designada, lavrei a
presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez
Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães
Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro
Pedro Duarte Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
certificou o registro sob o nº 1713019 em 26/07/2021.

ATANº 122

Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 28 de Janeiro de 2021
I. Data e horário: Em vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, realizou-se
a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por videoconferência.II. Convocação: Os membros foram
devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho.III.
Mesa: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ
RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA
SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento Jurídico: Gryecos Attom
Valente Loureiro. Secretária designada: Paula Santiago dos Santos, que contou com o apoio da
Consultora Matriz, Rafaela do Nascimento Moura Cordeiro.(...).IV. Ordem do Dia: deliberar sobre:
(i)(i)(i)(i) Eleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Vice-Presidente do Comitê de
Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A.; (ii) (...). (iii) (...). (iv) Divulgação dos extratos de
ata do Comitê de Auditoria, referentes às reuniões do 3º trimestre de 2020; (v) Plano de Trabalho
do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, para o exercício de 2021; (vi) Dotação Orçamentária
do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade para o exercício de 2021; (vii) (...). (viii) (...). (ix)
(...). tomar Conhecimento: (x) (...). (xi) (...). (xii) Painel de monitoramento da Declaração de Apetite
a Riscos (RAS) – Posição novembro/2020; (xiii) (...).V. Deliberação: Lidos, tratados e discutidos
os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme
segue:(i) Eleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Vice-Presidente do Comitê
de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 21, §5º, do Estatuto
Social da Companhia, decidiu eleger o Senhor MarcoAntonio da Silva Barros como Vice-Presidente
do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., e eleger o Senhor Roberto
Musto, como Vice-Presidente do Comitê de Auditoria da Companhia. O Conselho registrou que
a escolha se deve à experiência dos conselheiros, com estreita aderência ao cenário atual da
Caixa Seguridade, de reorganização societária e de perspectiva de listagem das suas ações na
bolsa de valores. O Senhor Marco Antonio da Silva Barros possui amplo conhecimento no ramo de
Seguridade, com experiência demais de 20 anos no segmento, tendo exercido recentemente o cargo
de Diretor-Presidente da Caixa Seguridade; e o Senhor Roberto Musto possui vasta experiência
em finanças, tendo liderado operações de Bancos de Atacado e de Investimento em grandes
instituições financeiras brasileiras. (...).(iv) Divulgação dos extratos de ata do Comitê de Auditoria,
referentes às reuniões do 3º trimestre de 2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A. tomou conhecimento do teor das atas do Comitê de Auditoria relativas às
reuniões ocorridas no 3º trimestre de 2020 e, em observância ao disposto no Artigo 42, §3º, do
Estatuto Social da Companhia, autorizou a divulgação dos extratos das Atas nº 114 a 136 daquele
Comitê, atendidas as orientações consignadas pelas áreas de riscos e de relacionamento com
investidores. A matéria foi relatada pelo Presidente do Comitê de Auditoria e membro independente
deste Conselho, Senhor Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor, em conformidade com o disposto no
Artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Conselho. O Presidente do Comitê ressaltou que todas
as reuniões ocorreram por videoconferência nesse período devido à pandemia, no total de 23, e
abordou os principais temas refletidos nas Atas, se colocando à disposição para esclarecimentos
adicionais. Ciente, o Conselho não registrou considerações.(v) Plano de Trabalho do Comitê de
Auditoria da Caixa Seguridade, para o exercício de 2021: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., em conformidade com o disposto no Artigo 15, inciso I, c/c Artigo
18, inciso VII, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD), após analisar o Relatório
Executivo COAUD nº 277/2020, de 17/12/2020, aprovou o Plano de Trabalho do Comitê deAuditoria
da Caixa Seguridade Participações S.A., bem como o cronograma para cumprimento de suas
atribuições ao longo do exercício de 2021, (...).(vi) Dotação Orçamentária do Comitê de Auditoria
da Caixa Seguridade para o exercício de 2021: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso L, e Artigo 39, §3º, do
Estatuto Social da Companhia, c/c Artigo 30 do Regimento Interno do Comitê, aprovou a dotação
orçamentária do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade para o exercício de 2021, (...).(...).(xii)
Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) – Posição novembro/2020: O
Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso de suas atribuições,
tomou conhecimento, por meio do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 005/2021, de 11/01/2021,
do Painel de monitoramento da Declaração de Apetite a Riscos (RAS) da Caixa Seguridade,
com posição do mês de novembro/2020. (...).VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião da qual eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente
Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor
Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães Conselheiro
MarcoAntonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo HenriqueAngelo Souza Conselheiro Pedro Duarte
Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou o
registro sob o nº 1745950 em 25/10/2021.

ATANº 109

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 10 de Agosto de 2020

I. Data e horário: Em dez de agosto de dois mil e vinte, às dezoito horas e quarenta minutos, iniciou-
se a Reunião Extraordinária do Conselho deAdministração da Caixa Seguridade Participações S.A.,
por meio eletrônico. II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião,
conforme prevê o Estatuto Social da empresa. III. Votantes: Conselheiros: PEDRO DUARTE
GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, LEONARDO JOSÉ
ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO
SOUZA. Assessoramento Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Estiveram disponíveis,
para prestar esclarecimentos jurídicos, os Senhores Gryecos Attom Valente Loureiro e Thiago
Linhares Paim Costa. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) pedido de listagem da Caixa Seguridade
Participações S.A. junto à Brasil, Bolsa, Balcão (B3) no segmento Novo Mercado e pedido de registro
junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme orientação do seu acionista CAIXA.V.
Deliberação: O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:(i)(i)(i)(i) Pedido de listagem
da Caixa Seguridade Participações S.A. junto à Brasil, Bolsa, Balcão (B3) no segmento Novo
Mercado e pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme orientação
do seu acionista CAIXA: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XIII e XIV, do Estatuto Social da Companhia,
considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 208, de 10/08/2020, e o
disposto no Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 158/2020, de 10/08/2020, aprovou a adesão da
Caixa Seguridade ao segmento especial de listagem da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) designado Novo
Mercado, com nível diferenciado de governança corporativa, e o registro junto à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), solicitando-se à Assembleia Geral que também autorize a administração da
Companhia a tomar todas as medidas necessárias para tanto. Por fim, o Conselho deAdministração,
em conformidade com o disposto no Artigo 28, inciso X, do Estatuto Social, autorizou a convocação
de Assembleia Geral, que deliberará sobre esta matéria. Encaminhamento: A matéria deve ser
encaminhada para deliberação da Assembleia Geral, em consonância ao disposto no Artigo 9º,
inciso VII, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia. VI. Encerramento: Encerrada a votação às
09h57, de 11/08/2020, após a manifestação de todos os membros, eu, (Paula Santiago dos Santos),
Secretária designada, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho
de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio.
Antônio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Leonardo José Rolim Guimarães
Conselheiro Marco Antônio da Silva Barros Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro
Pedro Duarte Guimarães Presidente do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e
Serviços do Distrito Federal certificou o registro sob o nº 1713061 em 26/07/2021.

ATANº 113

Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 18 de Setembro de 2020
I. Data e horário: Em dezoito de setembro de dois mil e vinte, às dezessete horas e cinquenta
e três minutos, iniciou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por meio eletrônico.II. Convocação: Os
membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o Regimento Interno
do Conselho.III. Votantes: Conselheiros: PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO
JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, ILANA TROMBKA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES,
MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS e PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA. Assessoramento:
Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível, para prestar esclarecimentos
jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente Loureiro. IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Revisão
da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da
Caixa Seguridade Participações S.A.; (ii) Alteração dos Códigos de Ética e de Conduta da Caixa
Seguridade Participações S.A.; (iii)Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa
Seguridade Participações S.AV. Deliberação: O Conselho deAdministração semanifestou conforme
segue: (i) Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou
Fatos Relevantes da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere Artigo 28, inciso II, alínea
“a”, do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo GERIS/DIAFI nº 195/2020,
considerando a deliberação favorável da Diretoria consignada na Ata nº 211, de 17/09/2020, e o
opinamento favorável do Comitê de Auditoria consignado na Ata nº 130, de 17/09/2020, aprovou
a revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Atos ou Fatos

Relevantes. A revisão do documento teve como principal objetivo adequá-lo aos requisitos do
Regulamento do Novo Mercado da Bolsa, Brasil, Balcão [B3]. (...)(ii) Alteração dos Códigos de
Ética e de Conduta da Caixa Seguridade Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições que lhe confere Artigo 28, inciso II, alínea “a”,
do Estatuto Social da Companhia, ao apreciar o Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 193/2020,
considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 211, de 17/09/2020, e o
opinamento favorável do Comitê de Auditoria consignado na Ata nº 130, de 17/09/2020, aprovou
a alteração dos Códigos de Ética e de Conduta da Companhia. A revisão do documento teve como
principal objetivo adequá-lo aos requisitos do Regulamento do Novo Mercado da Bolsa, Brasil,
Balcão [B3]. (...) (iii) Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade
Participações S.A.: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XX, do Estatuto Social da Companhia, ao
apreciar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 194/2020, e considerando a recomendação do
Comitê de Auditoria consignada na Ata nº 130, de 17/09/2020, aprovou a alteração do Artigo 15,
inciso XIX, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade. A alteração do
documento teve como principal objetivo adequá-lo aos pedidos de listagem e de admissão de ação
à negociação aos requisitos do Regulamento do Novo Mercado da Bolsa, Brasil, Balcão [B3]. (...)
VI. Encerramento: Encerrada a votação, em 21/09/2020, às 17h38min, após a manifestação de
todos os membros em exercício, eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a
presente Ata que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa
Seguridade Participações S.A., passando a constar do arquivo próprio. Antônio Joaquim Gonzalez
Rio-Mayor Conselheiro Independente Ilana Trombka Conselheira Leonardo José Rolim Guimarães
Conselheiro Marco Antonio Da Silva Barros Conselheiro Paulo Henrique Angelo Souza Conselheiro
Pedro Duarte Guimarães Presidente. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
certificou o registro sob o nº 1764708 em 22/12/2021.

ATANº 105

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 11 de Maio de 2020

I. Data e horário: Em onze de maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, iniciou-se a Reunião
Ordinária do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., por meio
eletrônico. II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião,
conforme prevê o Regimento Interno do Conselho. III. Votantes: Conselheiros: PEDRO DUARTE
GUIMARÃES, Presidente; ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, LEONARDO JOSÉ
ROLIM GUIMARÃES, MARCO ANTÔNIO DA SILVA BARROS, empossado nesta data, 11/05/2020,
e THAYS CINTRA VIEIRA. Assessoramento: Secretária designada: Paula Santiago dos Santos.
Esteve disponível, para prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Gryecos Attom Valente
Loureiro e a Senhora Fabiana Calviño Marques Pereira.IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i)
Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas e execução orçamentária da Caixa
Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de março de 2020; (ii)Autorização
para a divulgação dos Extratos de Ata do Comitê de Auditoria relativos ao 1º trimestre/2020; tomar
conhecimento: (iii) (...); (iv) Contratação de Auditores Independentes para o exercício de 2020; (v)
Follow Up das demandas do Conselho de Administração, posição março e abril de 2020; registrar
ciência: (vi) (...); (vii)Avaliação doAmbiente de Controle Interno e Governança da Caixa Seguridade
pelo Controlador, referente ao ano de 2019; (viii) Plano de Continuidade dos negócios (PCN) da
Caixa Seguridade relacionado ao Coronavírus.V. Deliberação: O Conselho de Administração se
manifestou conforme segue: (i)(i)(i)(i) Demonstrações Contábeis Intermediárias Condensadas e execução
orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A., referentes ao período findo em 31 de
março de 2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso
das atribuições que lhe confere o Artigo 28, inciso XXVII do Estatuto Social da Companhia, e ao
apreciar o Relatório Executivo SUFIC/DIAFI nº 091/2020, aprovou as Demonstrações Contábeis
Intermediárias Condensadas e a execução orçamentária da Caixa Seguridade Participações S.A.,
referentes ao período findo em 31 de março de 2020. Encaminhamento: A matéria segue para
opinamento do Conselho Fiscal da Caixa Seguridade, em conformidade com o Artigo 46, inciso
VI do Estatuto Social da Companhia. (ii) Autorização da divulgação dos Extratos de Ata do Comitê
de Auditoria relativas ao 1º trimestre/2020: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., em observância ao disposto no Artigo 42, §3º, do Estatuto Social da Companhia
e no Artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do Conselho, tomou conhecimento do teor das
Atas do Comitê de Auditoria relativas ao 1º trimestre/2020 e, considerando o posicionamento da
Superintendência Nacional Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e Compliance (SUGRC)
e da Gerência Nacional Relações com Investidores (GERIS), autorizou a divulgação dos Extratos
das Atas noooo 077 a 094 do Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade, referentes ao 1º trimestre/2020.
(iii) (...). (iv) Contratação de Auditores Independentes para o exercício de 2020:::: O Conselho de
Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. tomou conhecimento da contratação de
empresa vencedora de processo licitatório, BDO RCS Auditores Independentes, para a prestação
de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras, relativas ao exercício de
2020, nos termos do Relatório Executivo SUADE/DIAFI nº 077/2020, de 17/04/2020. (v) Follow
Up das demandas do Conselho de Administração, posição março e abril de 2020:::: O Conselho
de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., em conformidade com a solicitação
consignada na Ata nº 078, de 28/02/2019, incluída em Plano de Trabalho deste Conselho, tomou
conhecimento, por meio do Relatório Executivo SUGOP nº 067/2020, de 05/05/2020, do status de
atendimento das demandas direcionadas às áreas da Caixa Seguridade, com posição de março e
abril/2020. Registrar ciência: (vi) (...). (vii) Avaliação do Ambiente de Controle Interno e Governança
da Caixa Seguridade pelo Controlador, referente ao ano de 2019: Registra-se que o Conselho
de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. tomou conhecimento por meio de
mensagem eletrônica encaminhada aos Conselheiros em 15/04/2020, da avaliação do ambiente de
Controle Interno e Governança da Caixa Seguridade pelo Controlador CAIXA, referente ao ano de
2019, nos termos do Relatório Executivo SUGRC/DIRIG nº 062/2020, de 13/04/2020. (viii) Plano
de Continuidade dos negócios (PCN) da Caixa Seguridade relacionado ao Coronavírus: Registra-se
que o Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A, tomou conhecimento,,,,
por meio de mensagens eletrônicas encaminhadas aos Conselheiros em 06/04/2020, 13/04/2020,
20/04/2020, 27/04/2020 e 05/05/2020, das ações do Plano de Continuidade dos Negócios (PCN),
do monitoramento, da avaliação dos possíveis impactos e das medidas adotadas no âmbito da
Caixa Seguridade e de suas participadas em decorrência da pandemia do Coronavírus, nos
termos dos Relatórios Executivos SUGRC/DIRIG nº 064/2020, de 03/04/2020, nº 069/2020, de
09/04/2020, nº 073/2020, de 17/04/2020, nº 083/2020, de 24/04/2020 e nº 089/2020, de 01/05/2020.
VI. Encerramento: Encerrada a votação, em 13/05/2020, às 10h13min, após a manifestação de
todos os membros, eu, (Paula Santiago dos Santos), Secretária designada, , lavrei a presente Ata,
que vai assinada pelos Conselheiros, passando a constar do livro próprio. Antônio Joaquim Gonzalez
Rio-Mayor Conselheiro Independente Marco Antônio da Silva Barros Conselheiro Leonardo José
Rolim Guimarães Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira Pedro Duarte Guimarães Presidente
do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou
o registro sob o nº 1601618 em 21/08/2020.

ATANº 097

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 17 de Janeiro de 2020

I. Data, horário e local: Em dezessete de janeiro de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos,
realizou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.,
no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3 e 4, 21º andar, Edifício Matriz I da Caixa Econômica
Federal, Brasília/DF. II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião,
conforme prevê o Estatuto Social da empresa. III. Composição da mesa: Conselheiros: ADÃO
NUNES DA SILVA, ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR, por audioconferência, JÚLIO
CESAR VOLPP SIERRA, LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES e THAYS CINTRA VIEIRA,
sendo que esta última conduziu a reunião. O Senhor PEDRO DUARTE GUIMARÃES, Presidente
do Conselho, formalizou seu voto por escrito. Assessoramento jurídico: Fabiana Calviño Marques
Pereira. Secretaria de Governança: Paula Santiago dos Santos eAmanda Maria Ribeiro Dias .(...) IV.
Ordem do dia: deliberar sobre: (i)(i)(i)(i) Seleção do parceiro para o ramo de Capitalização, constituição
de Joint Venture e instrumentos societários; e (ii) (...) V. Deliberações: Lidos, tratados e discutidos
os assuntos constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração se manifestou conforme
segue: (i)(i)(i)(i) Seleção do parceiro para o ramo de Capitalização, constituição de Joint Venture e
instrumentos societários: O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 30, inciso VI, do Estatuto Social da Companhia, reuniu-
se, com os Senhores Levindo Ozanam Coelho Santos e Bruno dos Santos Pereira, representantes
da empresa G5 Partners, contratada pela Companhia para emissão de fairness opinion sobre o
processo competitivo relativo ao ramo de capitalização. Os representantes da empresa G5 relataram
o processo de construção do trabalho, ressaltado que o prazo de desenvolvimento do trabalho,
iniciado em 06/12/2019, foi considerado razoável pela empresa contratada, e que a abordagem e os
esclarecimentos prestados pelos interlocutores da Caixa Seguridade foram satisfatórios, garantindo
a transparência e isenção do trabalho, mantendo a qualidade e tempestividade da informação
produzida. Por fim, ao analisar o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 002/2020, de 09/01/2020,
que retificou o Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 043/2019, de 11/12/2019, considerando
o opinamento favorável do Comitê de Transações com Partes Relacionadas, consignado na Ata
nº 010, de 09/01/2020, bem como o conteúdo da carta de fairness opinion emitida pela empresa
G5 Partners, cujos trabalhos foram acompanhados pelo Comitê de Auditoria, o Conselho de
Administração resolveu aprovar, nos termos das Atas de Diretoria nº 184, de 11/12/2019, e nº
188, de 09/01/2020: 1)1)1)1) a parceria com a empresa Icatu Capitalização S.A. (“Icatu”), para atuação
no segmento Capitalização; 2)2)2)2) a constituição da Joint Venture, na forma do item 4.10 e subitens
do Relatório Executivo SUGOP/DIRIG nº 043/2019, observada a deliberação da Diretoria nº 188,
de 09/01/2020; e 3)3)3)3) a assinatura do Acordo de Associação, contendo, como anexos, o Acordo de
Acionistas e o Contrato de Distribuição (e seus anexos), sendo que estes dois últimos instrumentos
serão firmados somente após o cumprimento de condições precedentes estipuladas no Acordo de
Associação. (ii) (...) VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da
qual eu, Paula Santiago dos Santos, Secretária designada, lavrei a presente Ata, que vai assinada
por mim e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A,
passando a constar do livro próprio.Adão Nunes da Silva Conselheiro IndependenteAntônio Joaquim
Gonzalez Rio-Mayor Conselheiro Independente Júlio Cesar Volpp Sierra Conselheiro Leonardo José
Rolim Guimarães Conselheiro Thays Cintra Vieira Conselheira Pedro Duarte Guimarães Presidente
do Conselho de Administração. A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal certificou
o registro sob o nº 1597859 em 10/08/2020.
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COLÔMBIA 

Medo marca reta 
final da campanha 

O engenheiro milionário Rodolfo Hernández, candidato da extrema-direita, cancela todas as aparições públicas até dia 19, 
data do segundo turno, revela que sua vida “corre perigo” e se “refugia” em Miami. Pouco depois, anuncia retorno ao país

A 
nove dias do segundo tur-
no das eleições presiden-
ciais colombianas, o enge-
nheiro milionário Rodolfo 

Hernández, candidato da extre-
ma-direita, chegou a cancelar to-
das as atividades públicas e denun-
ciou que corre perigo de morte. Por 
volta das 18h20 de ontem (hora de 
Brasília), Hernández divulgou um 
vídeo, no Twitter, por meio do qual 
acusou os adversários políticos de 
fazerem “qualquer coisa” para al-
cançar o poder, incluindo “romper 
qualquer princípio”. “Neste mo-
mento, tenho a certeza de que mi-
nha vida está em risco. É claro que 
podemos esperar qualquer coisa, 
até o mais grave, de um grupo po-
lítico que se comporta como um 
bando criminoso e assassino. Pa-
ra a minha segurança e para ga-
rantir a possibilidade de uma elei-
ção democrática, em 19 de junho, 
tomei a decisão de cancelar todas 
as minhas aparições públicas até 
as eleições”, declarou, na gravação. 

Um assessor confirmou ao 
Correio que a medida anuncia-
da por Hernández começou a va-
ler a partir das 20h de ontem (21h 
em Brasília). “Ele está em Miami 
até o dia das eleições”, afirmou. 
No entanto, às 20h (hora de Bra-
sília), o próprio Hernández avi-
sou, nas redes sociais, que o mi-
nistro Daniel Palacios (do Inte-
rior) e o governo estão propor-
cionando “todas as seguranças 
para o regresso à Colômbia”. “No 
sábado (amanhã), estarei nova-
mente com vocês”, disse, sem de-
talhar se retomaria as aparições. 

Também no vídeo, o candida-
to disse que todos os colombianos 
têm a responsabilidade de não 
acabar com a democracia. “Teme-
mos o pior sobre como isso pode 
acabar. Tenho informações sobre 
ações planejadas para serem exe-
cutadas mais adiante. Na verdade, 

 » ROdRigO CRAveiRO 
eva Marie Uzcategui/AFP

nunca tive medo. Agora, sim, te-
nho medo, e creio que com razões 
de sobra”, acrescentou. A reporta-
gem tentou contato com Hernán-
dez, por meio do celular pessoal 
do engenheiro, mas não obteve 
resposta. O assessor justificou que 
“a situação de segurança não abre 
espaços para entrevistas”.

O ex-guerrilheiro e candida-
to esquerdista Gustavo Petro de-
safiou o rival. “Se meu oponente 
tem medo de sofrer um atentado, 
como temos feito sem parar nos-
sas manifestações, eu o convido 
a debater em um local seguro. Eu 
o convido a debater na televisão. 
O povo merece isso”, escreveu, 

também no Twitter. “Se é por se-
gurança, e compreendo isso, pois 
tenho vivido décadas sob ameaça, 
e mais ainda nesta campanha, eu 
o convido à segurança dos deba-
tes pela televisão. (...) Você terá a 
máxima segurança”, insistiu. Em 
fevereiro, Petro desabafou à agên-
cia de notícias France-Presse: “O 

Gaúcho de Porto Alegre, 
André Hack Bahi, 44 anos, é 
o primeiro combatente brasi-
leiro morto na guerra da Ucrâ-
nia. A informação foi confir-
mada ontem ao Correio pelo 
Itamaraty e pela irmã de An-
dré, a auxiliar de loja Tatiane 
Hack Bahi, 48, que vive em El-
dorado do Sul (RS). "Recebe-
mos a notícia através de um 
e-mail enviado por um cole-
ga dele, no último domingo. 
Até ontem (quarta-feira), tí-
nhamos esperanças de que ele 
estivesse vivo. Hoje (ontem), a 
Embaixada do Brasil em Kiev 
nos enviou um e-mail com a 
confirmação", contou Tatia-
ne, por meio do WhatsApp.

Ela admitiu que a família 
não apoiava a missão de André 
na Ucrânia. "Por nós, ele jamais 
teria ido", disse. Tatiane lem-
brou que André fez parte da Le-
gião Estrangeira da França, um 
ramo do serviço militar aberto 
a cidadãos de outros países. Fe-
rido em uma missão de risco, 
foi hospitalizado e alçado à pa-
tente de sargento. Em fevereiro, 
pediu baixa da França e se vo-
luntariou para ajudar a Ucrâ-
nia na guerra contra a Rússia. 

Para a irmã, o brasileiro 
era exemplo de coragem e de 

determinação. "Ele não tinha 
nenhum laço com os ucrania-
nos, mas escolheu o lado que 
estava sendo ameaçado", co-
mentou. Ela explicou que o cor-
po de André está em um necro-
tério da cidade de Severodo-
netsk, na região do Donbass, 
no leste da Ucrânia, local do 
confronto com as forças russas. 
"Ainda não temos informações 
sobre o translado dos restos 
mortais", disse. Em 4 de junho, 
André falou com a companhei-
ra, que vive no Ceará, e relatou-
lhe que estava saindo para uma 
missão. "Depois disso, houve o 
silêncio total, até termos a pior 
notícia de nossas vidas", desa-
bafou Tatiane. "Sempre que po-
dia, André falava conosco pelo 
WhatsApp e contava a situação 
difícil, cruel e dolorosa que vi-
venciava na Ucrânia."

Com carinho, Tatiane descre-
veu o irmão como "um ser huma-
no maravilhoso, de coração puro e 
bondoso". "Ele adora ajudar o pró-
ximo", complementa, no tempo 
presente. "Era uma pessoa que ti-
nha muitos amigos, que hoje cho-
ram por ele, assim como nossa fa-
mília. Meu irmão fará falta e jamais 
será esquecido", concluiu. André 
Hack Bahi deixa cinco filhos. 

Em nota enviada ao Correio, 

Itamaraty confirma morte de combatente brasileiro
UCRÂNIA

André Hack Bahi uniu-se às forças ucranianas no fim de fevereiro

Tatiane Hack Bahi/Arquivo pessoal 

Guerrilha nega sequestro de filha desaparecida
A guerrilha do exército de Liberação Nacional (eLN) negou, ontem, participação no sequestro e 
desaparecimento da filha adotiva de Rodolfo Hernández, que acusou o grupo de tê-la feito de refém 
em 2004 para exigir um resgate milionário. “depois de fazer as respectivas indagações, anunciamos 
ao país que nunca tivemos como refém Juliana Hernández Olivero, filha adotiva de Rodolfo 
Hernández”, informou o eLN, por meio de um comunicado à imprensa. Hernández responsabilizou 
o eLN pelo sequestro de Juliana quando ela viajava com uma amiga para a região de Catatumbo, 
conhecida pela produção de coca. “Talvez, nunca soubemos a verdade, o exército de Liberação Nacional a 
levou e começou a me chantagear”, declarou o construtor e ex-prefeito de Bucaramanga, em entrevista à 
emissora Blu Radio, em fevereiro deste ano.

Na verdade, nunca 
tive medo. Agora, 
sim, tenho medo, 
e creio que com 
razões de sobra"

Rodolfo Hernández, 

candidato da extrema-direita 
à Presidência da Colômbia

Ele não tinha 
nenhum laço com 
os ucranianos, mas 
escolheu o lado 
que estava sendo 
ameaçado"

Tatiane Hack Bahi, 48 anos, 
irmã de André Hack Bahi 

Ministério das Relações Exte-
riores destacou que continua 
a desaconselhar enfaticamen-
te o  deslocamento de brasi-
leiros para a Ucrânia, enquan-
to não houver condições de 
segurança suficientes no país. 

Armas pesadas

A Ucrânia voltou a pedir ar-
mamento ocidental de "lon-
go alcance", o que permitiria 
ao país retomar rapidamente 
o controle de Severodonetsk, 
cidade onde André foi morto 
e onde está sendo travado todo 
o destino do Donbass. O pre-
sidente ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, admitiu que suas tro-
pas lutam uma das "mais di-
fíceis" batalhas da guerra de 
Severodonetsk. "Defendemos 
nossas posições, infligimos 
perdas importantes ao inimi-
go. É uma batalha muito du-
ra, muito difícil, provavelmen-
te uma das mais difíceis desta 
guerra. Em muitos sentidos, o 
destino do Donbass está sendo 
decidido lá", declarou. 

Também ontem, os britâni-
cos Aiden Aslin e Shaun Pin-
ner, e o marroquino Brahim 
Saadun, capturados por sepa-
ratistas pró-Rússia no leste da 

Ucrânia, foram condenados à 
morte pelo "Supremo Tribunal 
da República Popular de Do-
netsk". O trio foi acusado de 
participar dos combates na re-
gião como "mercenários" lu-
tando a serviço de Kiev. O ad-
vogado de um deles anunciou 
que os condenados vão recor-
rer da sentença. O governo bri-
tânico se disse "profundamen-
te preocupado" e alertou, por 
meio de um porta-voz do pre-
miê Boris Johnson: "Repetimos 
que os prisioneiros de guerra 
não devem ser explorados com 
fins políticos". (RC)

o Ministério das Relações Exte-
riores brasileiro afirmou que 
recebeu, por meio da Embai-
xada do Brasil em Kiev, a con-
firmação do falecimento do 
brasileiro em decorrência do 
conflito. "O Itamaraty man-
tém contato com familiares 
para prestar-lhes toda a as-
sistência cabível, em confor-
midade com os tratados inter-
nacionais vigentes e com a le-
gislação local", explicou.

Segundo a chancelaria, 
em caso de morte de cidadão 

brasileiro no exterior, os con-
sultados do Brasil podem 
prestar orientações gerais aos 
familiares, apoiar seus conta-
tos com autoridades locais e 
cuidar da expedição de docu-
mentos, como o atestado con-
sular de óbito. "O traslado dos 
restos mortais de brasileiros 
falecidos no exterior é deci-
são da família. Não há previ-
são regulamentar e orçamen-
tária para o pagamento do 
traslado com recursos públi-
cos", explicou o Itamaraty. O 

fantasma da morte nos acompa-
nha”. Depois da descoberta de um 
plano de magnicídio, o ex-prefeito 
de Bogotá aderiu à blindagem em 
palanques, durante os comícios, e 
intensificou a equipe responsável 
por sua escolta. 

Para Andres Macías Tolosa, 
professor emérito da Universi-
dad Externado de Colombia (em 
Bogotá), o gesto de Rodolfo Her-
nández deve ser analisado co-
mo parte da campanha políti-
ca. “Toda ameaça a um candida-
to presidencial ou ao Legislativo 
deve ser vista com muita caute-
la. Medidas de segurança preci-
sam são importantes e relevan-
tes, e não se pode subestimá-las. 
É claro que temos que levar em 
conta que estamos no meio de 
uma campanha política e de um 

jogo político. No entanto, desde 
o anúncio do resultado do pri-
meiro turno, Rodolfo avisou que 
não participaria de debates. Isso 
é parte de sua estratégia políti-
ca”, explicou ao Correio, por te-
lefone. “Se essa tática vai funcio-
nar ou não, veremos no próximo 
dia 19. Rodolfo não está obrigado 
a participar de debates. Isso faz 
parte da vida política colombia-
na em época eleitoral.”

Tolosa lembrou que, duran-
te a campanha do primeiro tur-
no, a Colômbia realizou um nú-
mero excessivo de debates. “Te-
mos que levar em consideração 
até que ponto os debates são um 
mecanismo idôneo ou não para 
o segundo turno”, acrescentou.

Polarização

Na quarta-feira, o presiden-
te da Colômbia, Iván Duque, 
expressou preocupação com 
“a demagogia, populismo, pós-
verdade e a polarização” que 
podem assolar seu país, às vés-
peras do segundo turno. “Preci-
samos de democracias fortes, 
democracias sólidas, e demo-
cracias se tornam sólidas quan-
do há pleno exercício das liber-
dades e não há ameaça à esta-
bilidade”, disse Duque.
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A 
pandemia aumentou o mapa 
da fome no Brasil, mas não 
podemos jogar toda a culpa 
nesse período realmente ter-

rível pelo qual o país passou — e ain-
da passa. O problema da fome no Bra-
sil é muito mais complexo e tem a ver 
com a falta de políticas voltadas para 
a população mais carente, principal-
mente nos últimos anos.

Os governos federal e estaduais — e 
isso inclui os seus antecessores — po-
dem até desfilar uma série de progra-
mas pontuais voltados para as cama-
das menos favorecidas que foram e são 
executados, mas o fato é que erradicar 
a pobreza e a fome deixou de ser prio-
ridade no país faz algum tempo. O le-
vantamento da Rede Brasileira de Pes-
quisa em Soberania e Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Rede Penssan) 
é apenas a comprovação disso, o re-
trato em números da falta de políticas 
sérias de combate à miséria.

De acordo com a pesquisa, nada 
menos que 33,1 milhões de pessoas 
no país não têm o que comer diaria-
mente. Equivale às populações do 
Chile, do Uruguai e do Paraguai, so-
madas. É um número superior ao do 
início dos anos 90, quando pesquisas 
apontavam que 30 milhões de brasi-
leiros não tinham alimentos suficien-
tes para se nutrir. Em outras palavras, 
regredimos.

A realidade da escassez de comida 
é pior para alguns segmentos do que 
para outros. Segundo o levantamen-
to, a fome é maior nas regiões Nor-
te e Nordeste do país, na zona rural, 
em lares comandados por pretos e 

pardos, atinge mais famílias susten-
tadas por mulheres e os domicílios 
em que o responsável por cuidar dos 
filhos está desempregado.

O agravante nessa história é que 
estamos falando do país que é um dos 
maiores produtores de alimentos no 
mundo. De acordo com as estimativas 
de março do Levantamento Sistemá-
tico da Produção Agrícola, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE), a safra brasilei-
ra de grãos (soja, milho e arroz) deve 
bater novo recorde, alcançando 258,9 
milhões de toneladas este ano. O Bra-
sil também é um dos maiores produ-
tores mundiais de proteína animal, 
com destaque para a carne bovina – 
em boa parte exportada.

Outro agravante é que ao mesmo 
tempo em que somos o país com gran-
de produção de grãos, carnes, leite e 
hortigranjeiros, somos também um dos 
que mais jogam comida fora. De acor-
do com levantamento da ONU, o Brasil 
desperdiça cerca de 27 milhões de to-
neladas de alimentos por ano. Grande 
parte desse desperdício ocorre duran-
te o transporte, o manuseio e nas cen-
trais de abastecimento.

O pior é que não é possível enxergar 
um cenário muito animador num futu-
ro próximo. O desemprego, a inflação 
e o descaso com os mais necessitados 
empurram cada vez mais brasileiros 
para a condição de pobreza extrema. 
O país já soma mais de 17 milhões de 
famílias vivendo com renda per capita 
mensal de R$ 105, segundo o Cadastro 
Único do Ministério da Cidadania, e o 
número só vem crescendo.

Fome no  
país da
safra recorde

Será a economia, pode ter certeza

ROBERTO FONSECA

robertovfonseca@gmail.com

As mais recentes pesquisas de in-
tenção de voto praticamente cravam o 
tema que vai decidir a próxima eleição 
presidencial: a economia do país. Veja, 
por exemplo, o levantamento feito pe-
la Quaest Consultoria e Pesquisa, con-
tratado pela Genial Investimento e di-
vulgado na quarta-feira. Para 56% dos 2 
mil entrevistados face a face, a situação 
econômica influencia muito na hora de 
decidir o voto. Ou seja, se projetarmos 
em cima do eleitorado, são mais de 60 
milhões de pessoas que vão escolher o 
candidato levando isso em conta.

A mesma pesquisa também traz ou-
tro dado interessante: sobre quem é 
o responsável pelo aumento dos pre-
ços dos combustíveis. E o presidente 
Jair Bolsonaro foi o mais citado, com 
28%, quatro pontos percentuais aci-
ma do registrado em abril. Na sequên-
cia, como o principal vilão para alta 
da gasolina e diesel, aparecem Petro-
bras (16%), governadores (14%), guer-
ra entre Rússia e Ucrânia (11%) e alta 
do dólar (9%). Sabemos que as pesqui-
sas de opinião vivem uma onda de de-
monização nas redes sociais, mas elas 
seguem como termômetro para ações 
e discursos de candidatos e governan-
tes. Não se enganem.

Um exemplo disso é a intensificação 
da ofensiva de Bolsonaro para segurar a 
alta dos combustíveis. Nesta semana, o 
presidente apresentou uma proposta de 
emenda à Constituição para compensar 

os estados na redução do ICMS. Como 
contrapartida, o governo exige que as 
unidades da Federação derrubem a ze-
ro a alíquota sobre diesel e gás de cozi-
nha. Como não podia deixar de ser, a 
PEC entrou no meio da discussão elei-
toral, sendo atacada por adversários, 
como o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, e governadores.

À alta dos combustíveis, some-se o 
impacto da inflação, que perdeu força 
em maio, mas continua na casa de dois 
dígitos no acumulado em 12 meses, se-
gundo o IBGE. Desde setembro, o IPCA 
está acima de 10%, bem acima da me-
ta proposta pelo governo. Transporte e 
vestuário contribuíram decisivamen-
te para que o índice fechasse em 0,47% 
em maio, abaixo dos 0,6% previstos pelo 
mercado. Para nós, brasilienses, um cer-
to alívio: a carestia aqui ficou em 0,31%, 
abaixo da média nacional.

Assim, é sempre importante lembrar 
de uma frase. Ela é, inclusive, bem ba-
tida no marketing eleitoral. Trata-se de 
"É a economia, estúpido!", proferida em 
1992 pelo economista e marqueteiro Ja-
mes Carville, um dos principais respon-
sáveis pela vitória de Bill Clinton con-
tra George Bush, e que resume muito 
bem o que o americano leva em conta 
na hora de votar. Três décadas depois, 
segue atual. E será isso que o brasileiro 
vai levar em conta na hora de digitar na 
urna o número do presidenciável esco-
lhido. Pode ter certeza.

» Sr. Redator
 » Cartas ao Sr. Redator devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome e endereço completo, fotocópia de identidade e telefone para contato. 

 » E-mail: sredat.df@dabr.com.br

Rock Brasil 

O evento Rock Brasil 40 anos, 
promovido pelo Centro Cultu-
ral Banco do Brasil (CCBB), deu 
para provocar a memória de 
qualquer um que tenha viven-
ciado o universo musical da 
década de 1980. Como o críti-
co musical do CB, Irlam Rocha 
Lima, minha mente navegou, 
pelas provocações das letras 
das músicas de então. A inter-
rogação da canção Que País É 

Esse?, interpretada por Renato 
Russo, parece ser um estigma 
até hoje. É uma indagação que 
tem resposta com outro gênio 
do rock oitentista, Cazuza, que 
de forma dilacerante vociferou 
em O Tempo Não Para: “trans-
formam um país inteiro num 
puteiro”. A pergunta de Rena-
to Russo, pelo cenário sotur-
no reinante, ficará engatada no 
esqueleto político do país, por-
que o tempo não para. Aquela 
geração do rock era composta 
basicamente por filhos da clas-
se média. Tinha raiz umbilical 
com os filhos da contracultura 
da década de 1970. Explodiram 
com sucessos questionadores 
não apenas sobre política, mas 
também comportamental. Re-
porto-me aos Titãs, na música 
Televisão, que expressa: “A te-
levisão me deixou burro, mui-
to burro demais, agora todas 
coisas que eu penso me pa-
recem iguais”. Uma avaliação 
precursora da internet. Se dei-
xarmos nossa mente vagar, tra-
çaremos um quadro de pulsa-
ção, inquietação do pós ditadu-
ra militar apenas com essas le-
tras. Mas, abrindo o leque, atende-se a todos os paladares. 
Da irreverência à zombaria vai-se de João Penca e Seus Mi-
quinhos Amestrados à Kid Vinil.

 » Eduardo Pereira,
Jardim Botânico

Damares, a estranha

Se a política no Distrito Federal já é bem conturbada, 
pois grande parte dos renomados está envolvida em escân-
dalos de corrupção e em tantos outros crimes previstos no 
Código Penal, é preocupante demais que a ministra Dama-
res tenha trocado seu domicílio eleitoral, de São Paulo para 
disputar as eleições pelo DF. Ela nada tem a ver com a cida-
de. Bolsonarista de raiz, ela representa o mais cruel atraso 
para a capital federal no campo político. Suas propostas são 
retrógradas, pela sua visão superada e contrária aos avan-
ços conquistados pela sociedade e que têm sido destruídos 
por este governo nada democrático, mas autocrata e infa-
me. Como se não bastassem os notórios corruptos do DF, 
que tentam voltar à cena política, ainda vem a Damares pa-
ra se somar ao que há de pior da escória política local. San-
to Deus, livrai-nos deste tormento. O DF e a sociedade local 

não merecem tamanho atraso, 
quando a fome, o desemprego e 
tantos outros problemas sociais 
assolam a periferia da capital da 
República. O DF precisa de po-
líticos de vanguarda, que pen-
sem e ajam em favor dos desfa-
vorecidos. Os sucessivos gover-
nantes locais não têm projetos 
voltados ao bem-estar da popu-
lação. Bajulam e trabalham pe-
los ricos. Aos mais necessitados, 
restam migalhas bolorentas.

 » Leonora Lima,
Núcleo Bandeirante

Caos social

Somos sabedores que a saúde 
nos estados e municípios brasi-
leiros sempre foi um grande pro-
blema. No DF, não é diferente. Os 
brasilienses estão cansados de ou-
vir promessas feitas pelos políticos 
que só querem se  eleger e, quando 
eleitos, esquecem de suas promes-
sas feitas nas campanhas. Foi as-
sim com o governador Ibaneis que 
nas eleições passadas desbancou 
os seus candidatos dizendo que 
era novo na política e que, se eleito 
fosse, resolveria os problemas da 
saúde no DF. Não é o que temos 
visto na rede de saúde,  em mais 
de três anos de gestão Ibaneis fo-
ram trocados cinco secretários e a 
situação só piora. E, ainda, se não 
bastasse o caos na saúde, temos 
visto o caos na área social, e os so-
frimentos de centenas de famílias 
em situação de vulnerabilidade fi-
nanceira que buscam os Centros 
de Referência de Assistência Social 
(Cras), na tentativa de reativar ou 

fazer o cadastro do CadÚnico e são humilhados, permanecen-
do em filas quilométricas e nada de atendimento.  

 » Evanildo Sales Santos,
Gama

Conjuntura pré-eleitoral 

Observamos que há casos, naqueles populares “quebra 
de braços”, que podem se chamar de extremos nas ocor-
rências de nossa República Federativa do Brasil. Há os ca-
sos de solturas de presos, antes condenados pelas primeira 
e segunda instâncias, que tiveram aval da terceira. Depois, 
há prisões de políticos sem motivações contundentes... No 
outro lado das vias, há a combustão queimando mal, que 
se arrasta desde o ano passado, sobre a polêmica tribulação 
do ICMS sobre derivados do petróleo, que incidem no ato 
das vendas nos postos. Quem era contra a ideia do governo 
federal em buscar um projeto para baixar os preços parece 
que agora quer ficar a favor, em partes, porque há os vilões 
e as eleições se aproximando.

 » Antônio Carlos Sampaio Machado,
Plano Piloto

Parlamento britânico alivia 

para Boris Johnson. Sobreviveu. 

Resultado sinaliza futuro incerto. 

José Matias-Pereira — Lago Sul

Pesquisa revela que 28% dos 

eleitores acusam Bolsonaro de ser 

o responsável pelo aumento do 

preço dos combustíveis. Para os 

outros 72%, ele é um irresponsável.

Vital Ramos de V. Júnior — Jardim Botânico

O Mato é Grosso, mas a grana 

é mais: R$ 17 milhões em 192 

shows sertanejos só este ano 

por prefeituras falidas. Em 

cidades que se distinguem pela 

pobreza, falta de saneamento 

básico, escolas e desigualdade 

absurda. Tcherê tcherê.

Thelma Oliveira — Asa Norte 
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Desabafos
» Pode até não mudar a situação,  

mas altera sua disposição
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O 
Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunida-
des Portuguesas trou-
xe-me este ano, uma vez 

mais, até o Brasil para celebrar 
essa importante data junto da 
comunidade de portugueses e 
luso-descendentes que aqui se 
instalaram, constituíram famí-
lia, criaram laços, desenvolveram 
as suas atividades profissionais, 
tornando-se verdadeiros “filhos 
da terra”.

O Brasil foi um dos primeiros 
destinos dos emigrantes portu-
gueses, e é hoje um caso singu-
lar nesse contexto. Pela quanti-
dade, pois a nossa comunidade 
neste país (em torno de 1 mi-
lhão de portugueses e luso-des-
cendentes) se conta certamen-
te entre as três mais numerosas 
no mundo, mas sobretudo pela 
exemplar integração nas socie-
dades que os acolhem, pela re-
novação geracional que ao mes-
mo tempo que traz sangue novo 
acrescenta valor a áreas como a 
cultura ou a economia.

Essa será, aliás, uma caracte-
rística comum a ambos os povos. 
Tanto os portugueses no Brasil 
quanto os brasileiros em Portu-
gal integram-se verdadeiramen-
te nas comunidades que os aco-
lhem, sem perder o elo com a 
pátria e contribuindo de forma 
ímpar para o desenvolvimento e 
progresso do país de acolhimen-
to. Se a história da emigração 
portuguesa no Brasil é uma his-
tória de sucesso, devemo-la não 
só ao espírito de abertura, capacidade de traba-
lho, sentido cívico e resiliência do povo luso mas 
também, e em grande medida, à forma calorosa, 
generosa e inclusiva como os portugueses aqui 
são recebidos.

Ainda que nos separe um oceano e a linha do 
equador, somos povos abertos ao mundo e ao 
outro e que, partilhando a história, a cultura e a 
língua portuguesa, nunca nos sentimos estran-
geiros no país irmão. É esse sentido de pertença 
e de comunhão que o 10 de junho celebra, pres-
tando justa homenagem a todos os portugueses 
que levaram mais longe a nossa cultura, os nos-
sos costumes, a nossa história, a nossa língua e 
os nossos saberes. 

Na minha primeira visita oficial ao país, em 
2018, pude testemunhar a forma exemplar co-
mo a comunidade portuguesa se integrou na so-
ciedade, constituindo um ativo de grande valor 
nas mais diversas dimensões da vida coletiva, 
e contribuindo decisivamente para o fortaleci-
mento das relações entre os dois países. E tes-
temunhei também como a perceção do nosso 
país no Brasil tem mudado. Graças ao trabalho 
das comunidades e aos esforços diplomáticos 
desenvolvidos nas últimas décadas, Portugal é 

hoje visto como um país moderno, competitivo 
e tecnologicamente avançado. Portugal é hoje 
um país atrativo para os brasileiros de todas as 
idades e condições econômicas, o que se com-
prova no fato de o Brasil ser atualmente o prin-
cipal mercado turístico emissor de fora da Euro-
pa e constituir a principal comunidade estran-
geira a residir no nosso país.

Os fluxos migratórios e turísticos são, portan-
to, cada vez mais intensos. Não devemos, aliás, fa-
lar hoje de emigração ou imigração, mas antes de 
mobilidade entre Portugal e Brasil, com quadros 
cada vez mais qualificados a procurarem oportu-
nidades de trabalho e a encetar ambiciosos proje-
tos de vida, de um ou de outro lado do Atlântico, 
sem hesitações, gozando das vantagens da língua 
policêntrica que todos partilhamos.

Portugal e o Brasil compartilham um relacio-
namento único que vem sendo aprofundado, não 
apenas no plano diplomático e econômico, mas 
também numa multitude de domínios que vão 
da cultura à ciência, passando pela tecnologia, 
comunicação, saúde, ambiente e agricultura. Os 
dois países mantêm igualmente uma cooperação 
estreita em matérias de defesa, segurança e justi-
ça, assumindo o Brasil uma relevância estratégica 

fundamental em diferentes eixos da política ex-
terna portuguesa: o espaço transatlântico, a lu-
sofonia, a internacionalização da economia e o 
multilateralismo.

Este é um ano em que esses laços saem ainda 
mais reforçados, com a realização de várias visi-
tas oficiais por parte de representantes do Estado 
português e a participação nas celebrações do Bi-
centenário da Independência do Brasil, uma festa 
brasileira em que Portugal não deixará de marcar 
uma presença muito visível. E não posso deixar 
de assinalar esta data sem falar naquele que é o 
nosso mais valioso bem comum: a língua portu-
guesa. Esse é um patrimônio inestimável que os 
emigrantes e luso-descendentes espalhados pelo 
mundo têm sabido estimar e preservar e que to-
dos nós devemos cultivar.

Essa será, porventura, a melhor forma de enal-
tecer Luís de Camões, poeta maior da nossa lín-
gua e cuja inspiração permanece bem viva nas 
histórias individuais de cada um dos compatrio-
tas espalhados pelo mundo. São as suas histórias 
de perseverança, tenacidade e ousadia que hoje 
importa lembrar e festejar. Celebro este 10 de Ju-
nho no Brasil com muita alegria. Viva a língua por-
tuguesa, viva o Brasil, viva Portugal!

 » MARIANA VIEIRA DA SILVA
Ministra da Presidência do Governo de Portugal

Celebremos os
filhos da terra

T
rinta e três milhões e 100 mil pessoas es-
tão passando fome. Essa informação faz 
parte do Segundo Inquérito Nacional so-
bre Insegurança Alimentar no Contexto 

da Pandemia da Covid-19 no Brasil realizado pe-
la Rede Penssan e cujos resultados foram divul-
gados na última quarta-feira. Esse quadro é de-
finido, segundo critérios técnicos, como insegu-
rança alimentar grave. Estamos falando de 15,5% 
da população brasileira. Porém, o quadro é ainda 
mais grave. Se somarmos a esse percentual quem 
vive em insegurança alimentar leve (incerteza de 
ter acesso a alimentos) e moderada (quantidade 
insuficiente de alimentos) temos 125,2 milhões 
de pessoas, equivalentes a 58,7% da população. 
Regredimos para o patamar da década de 1990.

Quando lemos uma notícia como essa, há duas 
formas de reação possíveis. Um olhar estatístico, 
quase frio, que se limita a uma análise de cunho 
exclusivamente técnico. Similar às declarações de 
autoridades explicando mortes de inocentes por 
balas perdidas como um efeito colateral inevitável. 
Já o outro traz consigo a empatia com quem vive o 
drama, provocando um misto de indignação com 
ações voluntárias de solidariedade. É alarmante sa-
bermos que mais 14 milhões de pessoas passaram 
a não ter o que comer desde 2020.

Mesmo para quem ainda está conseguindo se 
alimentar minimamente, o prognóstico não é na-
da bom já que a inflação continua subindo, po-
dendo chegar ao final do ano com índice próximo 
de 10%. Inflação alta, como todos sabem, signifi-
ca perda de poder aquisitivo da parcela mais po-
bre da população. Assim, mantido esse cenário, 

a tendência é o aumento do número de pessoas 
passando fome. E como essa situação vai impac-
tar a disputa presidencial de outubro? Também 
na quarta-feira foi divulgada mais uma rodada 
da pesquisa Genial/Quaest. Os dados mais inte-
ressantes dizem respeito à indicação dos princi-
pais problemas apontados por quem respondeu 
ao questionário de forma presencial.

A economia lidera as respostas com 44%, 
sendo importante registrar que desde setem-
bro de 2021, em todas as rodadas, sempre foi 
a primeira colocada. Em segundo lugar vem 
saúde/pandemia com 15%, um crescimento 
de 2% em relação ao mês passado. Na sequên-
cia temos corrupção (11%), questões sociais 
(11%) e violência (8%). Esse retrato revela que, 
mantido o cenário, a crise econômica terá pa-
pel preponderante nas eleições.  Essa tem sido 
a razão para uma série de medidas de cunho 
populista levadas a cabo pelo governo federal, 
com apoio da maioria do Congresso, tentando 
reverter a situação desfavorável. A última de-
las foi a imposição do teto de 17% para o ICMS 
sobre combustíveis, energia, gás natural, trans-
porte público e telecomunicações.

De outro lado, o ex-presidente Lula, líder nas 
pesquisas, tem sustentado sua atuação procu-
rando reforçar a percepção de parte significa-
tiva do eleitorado que identifica nos seus go-
vernos períodos em que tinha uma vida me-
lhor. Em seu material de divulgação, de manei-
ra recorrente, faz comparações com o momen-
to atual. Só que a questão não é tão simples co-
mo ele procura demonstrar.

O cenário político e econômico que vem se de-
senhando para 2023 indica enormes dificuldades 
para o governo que tomará posse em janeiro. O di-
retor de Política Monetária do Banco Central, Bru-
no Serra, afirmou recentemente que o momento 
atual é difícil para a economia global. Segundo 
ele, os próximos cinco anos serão complicados 
em razão de uma perspectiva de desaceleração 
do crescimento em meio à inflação alta, poden-
do ser necessário uma recessão para o controle 
de nível de preços.

Por seu lado, caso se confirme sua vitória, se-
rá obrigado a enfrentar uma feroz oposição do 
bolsonarismo, muito diferente da frágil e quase 
inexistente oposição à época de seus governos. E 
ainda precisará negociar com um Congresso que 
se viciou com o poder que amealhou na relação 
promíscua com o Executivo, onde a peça de resis-
tência é orçamento secreto.

As promessas do ex-presidente de garantir a so-
lução para os problemas sociais, ainda que pos-
sam ser sinceras, esbarrarão em condições desfa-
voráveis. Assim, não será pequena a possibilida-
de de, logo no primeiro ano de mandato de um 
eventual novo governo, vermos os eleitores que o 
teriam elegido com base na esperança de retorno 
aos bons tempos serem tomados pelo sentimen-
to de enorme frustação cuja superação precisará 
de muito mais que palavras de otimismo ou de 
chamamento à confiança no líder. Enquanto is-
so, continuaremos com 33,1 milhões de pessoas 
passando fome. Qual será o comportamento de-
las diante de uma provável decepção com o no-
vo governo?

 » ORLANDO THOMÉ CORDEIRO
Consultor em estratégia

Trinta e três milhões e 100 mil

S
egundo maior setor industrial do Bra-
sil, a indústria química fica atrás ape-
nas da indústria de petróleo e de gás 
natural. Em solo brasileiro, temos ins-

taladas as principais companhias do mundo, 
não apenas pela nossa importância geográfi-
ca e tamanho de mercado, mas também pela 
riqueza e abundância dos recursos naturais.

Em nível global, é inegável o valor da nos-
sa indústria para o desenvolvimento econô-
mico, tanto de países de primeiro mundo, co-
mo de nações em desenvolvimento. Ela está 
presente na base da matriz de todos os seg-
mentos da economia moderna, fornecendo 
produtos de forma visível e invisível, impul-
sionando o crescimento sustentável e justo 
das economias mundo afora.

A dimensão da nossa atuação está refletida 
em números. Entre 1990 e 2021, a demanda 
por produtos químicos no Brasil, teve cresci-
mento médio anual de 3,1%, bem acima dos 
2,2% de crescimento do PIB, o que chance-
la a elevada elasticidade média histórica de 
1.4 vezes da demanda de químicos em rela-
ção ao PIB. Enquanto a produção interna su-
biu apenas 1,4% ao ano, menos da metade do 
crescimento anual do consumo aparente na-
cional, as importações cresceram 9,5%, três 
vezes acima do consumo aparente nacional.

Neste mesmo período os resultados do 
segmento apontaram para as oportunidades 
criadas pelo mercado e pelo crescimento da 
demanda. Oportunidades que poderiam ser 
convertidas em investimento local, geran-
do valor e renda para o país, mas as impor-
tações acabaram se beneficiando dessa al-
ta, comendo quase 50% da fatia de toda de-
manda do mercado interno em 2021. Além 
disso, o saldo da balança comercial do se-
tor também cresceu de forma exponencial, 
passando de um déficit de cerca de US$ 1,5 
bilhão, em 1990, para o recorde de US$ 46 
bilhões em 2021. Ainda assim, em 2019, a 
indústria química brasileira alcançou a 6ª 
posição no ranking mundial, mesmo per-
dendo uma parcela considerável do merca-
do interno para as importações.

São indicadores que refletem a evolução 
das estratégias e comprovam a importância 
da nossa atividade. Somos responsáveis pela 
produção de plásticos, fibras sintéticas, peças 
automotivas, fertilizantes, e uma gama enor-
me de produtos. Também assumimos o com-
promisso de melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, investindo em processos de menor 
impacto socio ambiental e apostando em 
programas de apoio às cadeias produtivas.

E, mesmo diante de tamanha excelência, 
ainda esbarramos na falta de competitivida-
de. A consequente descontinuidade de di-
versas linhas de produção, motivadas pelo 
aumento das importações sobre a deman-
da, impactou o desempenho do setor e en-
xugou o uso da nossa capacidade. Nesse con-
texto, cabe observar que ainda há o cenário 
da pandemia, além dos conflitos entre Rús-
sia e Ucrânia. Eventos, que sem dúvida, afe-
taram nossa atuação, ao mesmo tempo que 
nos trouxeram mais clareza à necessidade de 
o Brasil revisar suas estratégias de longo pra-
zo, em especial no que se refere à segurança 
de importantes cadeias, como a alimentar, 
de saúde e de produtos químicos que estão 
na base de produção de fármacos, agroquí-
micos e fertilizantes, entre outros.

Cabe reiterar que, mesmo diante da nos-
sa relevância e inquestionáveis desvantagens 
competitivas, nos últimos anos avançamos 
muito pouco nessa indústria. Pelo contrário! 
O que vimos foi a capacidade de produção 
doméstica sofrer uma grave retração e gerar 
um delicado processo de desindustrialização. 
A consequência é o impacto às mais diversas 
cadeias produtivas, processos e sistemas ope-
racionais das corporações, afetando signifi-
cativamente as atividades estratégicas dos 
negócios. A percepção que temos é que falta 
política industrial por parte do Estado. Falta 
compreender a dimensão da nossa atuação e 
cabe ao Governo Federal assumir o papel que 
lhe é devido para promover o renascimento 
da indústria química brasileira. Já vimos is-
so em outros países e os resultados são extre-
mamente positivos.

Precisamos que a oferta de matéria-prima 
assegure a competitividade das cadeias deri-
vadas para captar mais recursos no País e te-
mos muito potencial a ser explorado. Basta 
observar o gás natural no pré-sal, o grande 
diferencial que o Brasil oferece, e, sem dúvi-
da, é uma das nossas principais matérias pri-
mas (e energético) para apoiar a retomada e 
crescimento do setor.

Todos os 
setores 

dependem 
da indústria 

química. 
Mas o Brasil 
sabe disso?

 » PAULO GALA
Mestre e doutor em economia EESP/FGV, e professor 

e economista chefe do Banco Master
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Peixe é ligado a maior 
risco de câncer de pele

Quem consome a proteína diariamente é 22% mais vulnerável a ter melanoma, mostra estudo britânico com  
quase 500 mil pessoas. Contaminantes presentes nesses animais podem explicar o fenômeno

U
m estudo com dados de 
quase 500 mil pessoas che-
gou a uma conclusão esta-
tística intrigante. Segundo a 

análise, da Universidade de Brown, 
nos Estados Unidos, a ingestão diá-
ria de peixe está associada a um au-
mento no risco de desenvolvimen-
to do câncer de pele melanoma, 
o tipo letal desse tumor derma-
tológico. Os autores do artigo e 
especialistas que não participa-
ram da pesquisa, porém, desta-
cam que é preciso cautela na in-
terpretação do resultado. “Acre-
ditamos que o peixe, em si, não 
é o problema, mas, sim, conta-
minantes que possam estar em seu 
organismo”, afirma Eunyoung Cho, 
principal autora do estudo, publi-
cado na revista Cancer Causes & 

Control, do grupo Nature. 
A pesquisadora de Brown lem-

bra que estudos anteriores desco-
briram que pessoas que comem 
mais peixes do que a média apre-
sentam níveis mais elevados de 
metais pesados, como arsênio, 
cádmio e mercúrio, contaminan-
tes que, segundo Cho, aumentam 
os riscos de desenvolvimento do 
câncer de pele melanoma. 

A autora, porém, diz que, no ca-
so da atual pesquisa, esses níveis 
não foram medidos nos participan-
tes, sugerindo que mais estudos 
são necessários para comprovar 
a associação e, por fim, encontrar 
uma relação de causa e efeito. “Não 
desaconselho as pessoas a comer 
peixe por causa de nosso estudo”, 
observa. O resultado, porém, res-
salta um dos principais problemas 
ambientais que atingem as popu-
lações fluviais, com potencial risco 
para a saúde humana. 

No estudo, os pesquisadores 
constataram que pessoas que 

 » PALOMA OLIVETO

Os participantes que apresentaram maior suscetibilidade ao câncer comiam, em média, 300g de peixe por semana e foram acompanhados durante 15 anos
 

JUSTIN SULLIVAN

Tomar um copo de suco de be-
terraba diariamente pode bene-
ficiar pacientes de doenças coro-
narianas, segundo uma pesquisa 
apresentada na conferência da So-
ciedade Cardiovascular Britânica, 
em Manchester. Os autores obser-
varam que a ingestão regular da be-
bida reduz os sinais de inflamação 
nos vasos sanguíneos, conhecida-
mente altos em pessoas com pro-
blemas cardiovasculares.

O resultado baseia-se em dados 
de 114 voluntários saudáveis — 78 
deles receberam uma vacina con-
tra a febre tifoide para aumentar 

temporariamente a inflamação nos 
vasos sanguíneos. As demais fo-
ram medicadas com um creme 
para criar uma pequena bolha na 
pele, com o objetivo de se estudar 
o efeito da hortaliça em uma in-
flamação localizada. 

Os voluntários beberam 140ml 
de suco de beterraba diariamente 
pela manhã, durante uma semana. 
Metade deles tomou a bebida com 
alto teor de nitrato, uma substân-
cia natural produzida pela horta-
liça, que é importante para a saú-
de e se apresenta em baixos níveis 
em pacientes cardiovasculares. O 

restante dos participantes bebeu o 
suco sem esse composto. 

As pessoas do primeiro grupo 
apresentaram níveis mais altos de 
óxido nítrico no sangue, urina e 
saliva. Os pesquisadores também 
descobriram que naquelas que re-
ceberam um creme para criar a pe-
quena bolha na pele e beberam su-
co rico em nitrato, a cicatrização da 
lesão foi mais rápida. 

Pressão regulada

Os níveis de inflamação em 
amostras de fluido das bolhas 

também foram menores após três 
dias. O óxido nítrico ajuda a regu-
lar a pressão arterial e tem efeitos 
anti-inflamatórios no corpo, expli-
caram os pesquisadores. Eles acre-
ditam que o aumento das taxas da 
substância ajudou a acelerar a re-
cuperação da lesão. 

Agora, os cientistas da Univer-
sidade Queen Mary, em Londres, 
planejam realizar ensaios clíni-
cos envolvendo pacientes com 
doenças cardiovasculares para 
verificar se uma dieta rica em 
nitratos tem efeitos semelhantes 
e potencial de reduzir o risco de 

Beterraba protege vasos sanguíneos
O suco da hortaliça 
reduz os sinais de 
inflamação, muito 
comum em pacientes 
cardíacos

Getty Images/Reprodução

Um oceano mais quente é um 
oceano mais faminto — pelo me-
nos no que diz respeito aos preda-
dores de peixes. Um estudo publi-
cado na revista Science conduzi-
do por pesquisadores do Instituto 
Smithsonian, nos EUA, em cola-
boração com 11 cientistas brasi-
leiros, descobriu um efeito casca-
ta no Atlântico e no Pacífico, com 
potencial de perturbar os equilí-
brios ecossistêmicos que existem 
há milênios. “Levou milhares de 
anos para chegar a esse estado 
e, de repente, estamos aumen-
tando a temperatura a uma ta-
xa muito mais alta”, disse Gail 
Ashton, principal autora e pes-
quisadora do Smithsonian “E nós, 
realmente, não sabemos as impli-
cações desse crescimento.”

Pesquisas anteriores sugeri-
ram que os predadores são mais 
ativos nos trópicos, já que tem-
peraturas mais altas tendem a 
aumentar o metabolismo dos 
animais. Mas a evidência em-
pírica de estudos menores foi 
conflitante. E poucos tenta-
ram esclarecer a questão cen-
tral de como as comunidades 
de presas respondem ao au-
mento da pressão, o que pode 
prenunciar como será um ocea-
no mais quente do futuro.

“Águas mais quentes ten-
dem a favorecer animais no al-
to da cadeia alimentar, que se 
tornam mais ativos e precisam 
de mais comida — e são suas 
presas que pagam por esse au-
mento de atividade”, disse o 

Águas mais quentes, predadores mais ativos
VIDA MARINHA

Smithsonian Institution/Divulgação 

coautor Emmett Duffy, diretor 
da rede Marine Global. “Isso 
sugere que o aquecimento dos 
oceanos pode causar grandes 
mudanças na vida de habitats 
sensíveis do fundo do mar.”

Segundo o biólogo Guilher-
me Longo, da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e um dos autores do ar-
tigo, as marcas do apetite voraz 
dos predadores em águas aque-
cidas são descomunais. “Por sua 
vez, nas áreas mais frias, vimos 
que deixar a comunidade de pre-
sas expostas ou protegidas prati-
camente não fez diferença. O que 
sugere que os efeitos dos preda-
dores tendem a ser menores em 
águas mais geladas”, destacou 
Longo, à Agência Bori.

Grandes áreas

O estudo internacional 
envolveu 36 localidades nas 
costas do Atlântico e do Pa-
cífico americano, desde o 
Alasca, no norte, até a Terra 
do Fogo, na ponta da Amé-
rica do Sul. Em cada local, 
os pesquisadores realizaram 
os mesmos experimentos em 
predadores e presas.

“À medida que a predação 
muda, algumas espécies serão 
vencedoras e outras serão perde-
doras”, disse o coautor Greg Ruiz, 
chefe do Laboratório de Pesqui-
sa de Invasões Marinhas do Smi-
thsonian. “Alguns serão defen-
didos, outros serão vulneráveis. 
Mas não sabemos exatamente 
como isso vai acontecer.”

Peixe-porco é 
predador voraz 
em Pernambuco: 
mudanças no 
habitat

Uma dieta equilibrada 
e saudável, em geral, 
deve incluir peixes, e 
os resultados desse 
estudo não alteram 
essa recomendação”

Michael Jones, epidemiologista 
do Instituto de Pesquisa 
do Câncer, em Londres

ingerem 42,8g diários de peixe (o 
equivalente a 300g por semana) 
apresentam um risco 22% maior 
de ter câncer de pele melanoma, 
comparado àquelas que conso-
mem uma quantidade significa-
tivamente menor — 22,4g sema-
nais. Aquelas que comem mais da 
iguaria também tinham um risco 
28% mais elevado de desenvolver 
células anormais na camada ex-
terna da pele, condição caracteri-
zada como pré-cancerosa.

As conclusões baseiam-se 
em uma pesquisa com 491.367 

norte-americanos com idade mé-
dia de 62 anos, a NIH-AARP Stu-
dy, que recrutou os participan-
tes entre 1995 e 1996 e os acom-
panhou ao longo de 15 anos. Os 
voluntários relataram com que 
frequência ingeriam peixe frito, 
peixe não frito e atum, assim co-
mo o tamanho das porções. 

Os pesquisadores de Brown, en-
tão, calcularam a incidência de no-
vos casos de melanoma durante o 
período, a partir de registros oficiais 
de câncer nos EUA. Foram conside-
rados também fatores que podem 

influenciar no desenvolvimento de 
tumores, como tabagismo, consu-
mo de álcool, sedentarismo, histó-
rico familiar e níveis médios de ra-
diação UV no local de moradia. Se-
gundo o estudo, 5.034 participantes 
(1% da amostra total) foram diag-
nosticados com o tumor derma-
tológico ao longo do acompanha-
mento e 3,284 (0,7%) apresentaram 
lesões pré-cancerosas. 

“Um relatório anterior, de 2011, 
sobre esse grupo de 491.367 parti-
cipantes havia encontrado uma as-
sociação entre melanoma e maior 

ingestão de peixe. O atual estende 
a análise anterior, com mais acom-
panhamento, para analisar com 
mais detalhes a associação entre di-
ferentes tipos de consumo de pei-
xe e melanoma”, diz Michael Jones, 
epidemiologista do Instituto de 
Pesquisa do Câncer, em Londres.

 Mais investigação

Segundo ele, os resultados en-
contrados foram estatisticamen-
te significativos. Portanto, é pouco 
provável que sejam aleatórios. “É 

possível que as pessoas que con-
somem mais peixe tenham outros 
hábitos de vida que aumentam o 
risco de melanoma”, pondera Jo-
nes. “Os autores consideraram is-
so e ajustaram para alguns fatores 
potencialmente confundidores. No 
entanto, como eles reconhecem, 
esse é um estudo observacional, e 
é possível que existam fatores (co-
nhecidos e desconhecidos) para os 
quais os pesquisadores não ajusta-
ram ou não ajustaram suficiente-
mente bem”, diz. 

Jones destaca que nenhum es-
tudo deve ser considerado isolada-
mente, devendo ser replicado em 
outras populações e países, onde 
os níveis de contaminantes detec-
tados no habitat dos peixes podem 
ser diferentes. “Uma dieta equili-
brada e saudável, em geral, deve 
incluir peixes, e os resultados desse 
estudo não alteram essa recomen-
dação. O melanoma é mais fácil de 
tratar se for diagnosticado em um 
estágio inicial. Por isso, é importan-
te fazer um checape se você notar 
uma mudança em uma pinta, sar-
da ou área normal da pele.”

ataques cardíacos. “Sabemos que 
a inflamação desempenha um pa-
pel importante no desenvolvi-
mento e na progressão de doen-
ças cardiovasculares e, portanto, as 

intervenções que podem atenuá-la 
têm potencial como tratamentos 
futuros para lidar com o problema”, 
disse o principal autor, James Lai-
per, ao jornal The Guardian. (PO)



Cidades
+ política e economia no DF

Tels. : 3214-1119/3214-1113       

Atendimento ao leitor: 3342-1000     

cidades.df@dabr.com.br

Brasília, sexta-feira, 10 de junho de 2022 •CorreioBraziliense•  15

Editor: José Carlos Vieira (Cidades) 
josecarlos.df@dabr.com.br e 

Editor: José Carlos Vieira (Cidades) 
josecarlos.df@dabr.com.br e 

Ligações perigosas com 
um assassino cruel

O Correio retornou à Goiás para conversar com pessoas que conheceram, tiveram contato e até se relacionaram com o serial 
killer. Um ano depois do caso, os principais personagens tentam apagar as lembranças ruins e precisam lidar com represálias

A 
fuga empreendida por 
Lázaro Barbosa, 32 anos, 
após assassinar quatro 
pessoas de uma mesma 

família em Ceilândia, não mobi-
lizou apenas os 300 policiais das 
forças de segurança do Distri-
to Federal e de Goiás. Os 20 dias 
do assassino pelas matas do En-
torno também mudaram vidas 
de personagens que cruzaram o 
seu caminho e até hoje sentem 
os efeitos. Doze meses depois da 
caçada, o Correio retornou aos 
municípios goianos e conversou 
com pessoas que conheceram, 
tiveram contato ou se relaciona-
ram com o assassino.

Luana Cristina Barreto, 31 
anos, foi casada com Lázaro 
por dois anos e oito meses, com 
quem teve um menino, hoje com 
4 anos. Mãe também de uma be-
bê de 5 meses fruto de outro rela-
cionamento, a dona de casa con-
tou, ao Correio, sobre as represá-
lias e os preconceitos que ainda 
enfrenta por parte da sociedade, 
em decorrência da relação com 
o assassino, encerrada em 2016.

Definido por psicólogos do 
Complexo Penitenciário da Pa-
puda como um homem agressi-
vo, impulsivo e instável, essa per-
sonalidade de Lázaro jamais foi 
percebida por Luana. Para ela, o 
criminoso demonstrava ser uma 
pessoa atenciosa, prestativa e 
amorosa. Os dois se conheceram 
por meio de uma tia dele, que mo-
rava em frente à casa de Luana na 
época. “Eu jamais imaginei que 
ele fosse desse jeito. Era um exce-
lente pai, que não deixou o filho 
passar necessidade. Quando ele 
não podia aparecer aqui (em ca-
sa), mandava a prima ou a tia para 
trazerem dinheiro, leite, roupas e 
alimentos”, contou a mulher.

Luana reside na mesma casa, 
em Águas Lindas de Goiás, com 
a mãe, Isabel Evangelista, 66, e as 
duas crianças, desde quando tu-
do ocorreu, há um ano. Desem-
pregada, ela é a responsável pe-
lo sustento da família e sobrevive 
com R$ 200, recebidos pelo Bol-
sa Família. “Não consigo empre-
go por causa da relação que tive 
com ele. As pessoas me olham 
com nojo e de maneira sombria. 
Mas por quê? Eu não tive nenhu-
ma participação nos crimes que 
ele cometeu. Havíamos termina-
do há quatro anos e só tínhamos 
contato quando ele trazia algo 
para a criança”, desabafa.

Descoberta

Na madrugada de 9 de junho, 
quando Lázaro invadiu uma ca-
sa no Incra 9 de Ceilândia, as-
sassinou o empresário Cláudio 
Vidal de Oliveira, 48, os dois fi-
lhos, Gustavo Marques Vidal, 31, 
e Carlos Eduardo Marques, 15, e 
sequestrou e matou a matriar-
ca da família, Cleonice Marques 
de Andrade, 43, Luana, a mãe e 
o filho estavam na residência de 
uma amiga, no Pinheiro 1, em 
Águas Lindas, porque não havia 
luz em casa.

A notícia de que o ex-marido 
era o autor da chacina só veio no 
dia seguinte. “Ficamos sabendo 

 » DARCIANNE DIOGO

O trauma que ficou: o 
caseiro Alain Reis e a família 
tiveram de se mudar de casa 

por medo de ataques. 

Lázaro Barbosa foi morto em 
28 de junho, após entrar em 
confronto com policiais militares

Minervino Júnior/CB/D.A.Press

 Ed Alves/CB

trabalhava para o fazendeiro El-
mi Caetano Evangelista, 74, em 
Girassol (GO), e os dois foram 
detidos em 24 de junho do ano 
passado. Alain acabou solto um 
dia depois em audiência de cus-
tódia, pois a Justiça concluiu que 
ele não tinha qualquer partici-
pação nos crimes.

Elmi Caetano ficou preso no 
presídio público de Águas Lin-
das, mas ganhou a liberdade um 
mês depois por alegar proble-
mas de saúde e usava tornoze-
leira eletrônica. Em 27 de março 
deste ano, ele morreu em decor-
rência de problemas cardíacos.

Durante a caçada a Láza-
ro, Alain esteve frente a fren-
te com o criminoso e chegou 
a ser ameaçado. Ele conta que, 
em uma das vezes, viu o serial 
killer carregando o celular no 
galinheiro da fazenda. Na ou-
tra situação, estava abaixado em 
um córrego, quando sentiu uma 
mão nos ombros. “Achei que fos-
se o seu Elmi, mas era ele (Láza-
ro). Ele só disse para mim que, 
se eu falasse algo, iria matar eu e 
toda a minha família, pois sabia 
onde eu morava”, relata.

Há pouco mais de duas se-
manas, Alain se mudou de casa 
para pagar um aluguel mais ba-
rato (R$ 250), em Girassol. Ca-
sado e pai de seis filhos, de 2, 3, 
7, 12, 14 e 14 anos, ele sobrevive 
mediante ajuda de doações e faz 
bicos diários em chácaras da re-
gião. O imóvel onde reside atual-
mente foi um dos pontos em que 
o próprio Lázaro se escondeu da 
polícia por algumas horas. “A vi-
da continua. Eu tento esquecer 
alguns episódios, porque temos 
que seguir em frente. Tenho fi-
lhos para sustentar e isso que im-
porta”, finalizou.

LEIA AMANHÃ
A dor que ficou depois da  
tragédia no Incra 9

supostamente Lázaro teria pas-
sado na casa de Luana para pedir 
comida e dinheiro. A informação 
é desmentida por ela.

A ex-mulher e a mãe foram le-
vadas à delegacia e indiciadas por 
favorecimento pessoal. Na con-
clusão da Polícia Civil do Estado 
de Goiás (PCGO), as duas foram 
responsáveis por ajudar na fuga 
do criminoso e tiveram conta-
to com o fugitivo dias antes dele 
ser morto em um confronto. “In-
vadiram minha casa, apontaram 
uma arma na cabeça do meu fi-
lho sem motivo algum. Eu estava 
grávida e fui agredida por não ter 
feito nada. Como eu iria esconder 
o Lázaro aqui, sendo que eu não 

tinha informação dele há meses? 
A pessoa, para ter certeza, preci-
sa ter provas.”

Ao ser questionada sobre o fim 
da caçada a Lázaro, a mulher de-
sabafa e disse que o preferia vê-lo 
preso. “Quando soube da mor-
te dele, fiquei triste. Por causa da 
ganância de muitos, hoje ele está 
debaixo do chão. Não era o que eu 
queria e acho que nem as autori-
dades”, pontuou.

Ameaça

Outra pessoa que chegou a 
ser presa por suspeita de favo-
recer Lázaro foi Alain Reis San-
tana, 34. À época, o caseiro 

Morto em confronto

Após uma busca de 20 dias, 
Lázaro acabou capturado na 
manhã de 28 de junho de 
2021, em Águas Lindas. O 
criminoso trocou tiros com 
policiais militares do Estado 
de Goiás e foi morto após 
ser atingido com mais de  
60 disparos.

pela imprensa e eu fiquei pas-
ma. De forma alguma, me pas-
sou pela cabeça que ele pudes-
se ser capaz de fazer isso”, disse. 
Um dia antes de morrer, a polícia 
recebeu uma denúncia de que 

Não consigo emprego 
por causa da relação 
que tive com ele. 
As pessoas me 
olham com nojo e de 
maneira sombria. Mas 
porquê? Eu não tive 
nenhuma participação 
nos crimes que ele 
cometeu. Estávamos 
terminados há quatro 
anos e só tínhamos 
contato quando ele 
trazia algo para a 
criança”

Luana Cristina Barreto, 
ex-mulher de Lázaro

Aponte o celular e veja 
entrevista com a ex-mulher 
de Lázaro Barbosa e com o 
caseiro que ficou frente a 

frente com o assassino

Reprodução
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Crônica da Cidade

A Rainha  
e eu

Sem qualquer pretensão ou falsa 
modéstia tomo emprestado o título do 
premiadíssimo filme dirigido por Wal-
ter Lang e interpretado por Yul Bryn-
ner e Debora Kerr, O Rei e Eu, basea-
do no musical que estreou na Broad-
way em 1950, apenas para lembrar que 
meus olhos puderam, em duas oca-
siões, comprovar a serenidade da so-
berana britânica Elizabeth II.

Ainda criança, eu gostava muito de 
folhear revistas e desde os sete anos, 
lia pelo menos os títulos, de qualquer 
assunto que me chamasse a atenção. 

Como histórias de reis e rainhas, in-
fluenciada por uma amiga adulta, do-
na das coleções de O Cruzeiro e Man-

chete. Nelas tomei conhecimento dos 
preparativos que estavam sendo fei-
tos na Casa de Windsor para a coroa-
ção daquela jovem e linda inglesa de 
cabelos escuros que, desde que seu pai 
George VI ascendeu ao trono, já sabia 
que seria a sucessora.

Com 15 anos de reinado, Elizabeth II 
e o príncipe Phillip realizam a primei-
ra — e única — visita ao Brasil em 1968. 
Desembarcaram do iate real Britannia 
em Recife, onde interagiram com Gil-
berto Freyre e dom Hélder Câmara, ru-
maram para Salvador e lá, depois de três 
horas e meia de um rápido giro, que in-
cluiu o Mercado Modelo, zarparam pa-
ra o Rio de Janeiro. A bordo de um avião 
da RAF, em 5 de novembro, desceram em 

Brasília, onde se deu a visita de Estado, a 
começar pelo Palácio da Alvorada e se-
des do Legislativo e Judiciário, depois de 
se instalarem no Hotel Nacional.

À noite, um memorável banquete no 
Itamaraty, seguido de recepção para mais 
de mil pessoas encerrou o primeiro dia 
da visita real a Brasília. Sempre sorrindo, 
a rainha de 42 anos encantou com sua 
aparente simplicidade as pessoas que a 
cumprimentaram. Foi no dia seguinte, 
durante a visita à Catedral, onde nós re-
pórteres pudemos ficar mais próximos da 
rainha, que ainda esteve no Jardim de In-
fância da 308 Sul e na torre de televisão 
antes de partir para São Paulo e partici-
par da inauguração do Masp.

Oito anos mais tarde, coube ao general 
Ernesto Geisel retribuir o gesto da Rainha 
Elizabeth, como o primeiro presidente do 
Brasil a visitar o Reino Unido, na primavera 

de 1976. Lá estava ela, aos 50 anos, rece-
bendo ao lado do Duque de Edimburgo, 
na plataforma da Estação Vitória, a comi-
tiva brasileira que desembarcara no aero-
porto de Gatwick numa manhã ensolara-
da de maio e seguira de trem até Londres.

Deu tempo para a imprensa regis-
trar os cumprimentos e se deslocar até 
o Palácio de Buckingham antes da che-
gada do cortejo que optou por carrua-
gens como meio de transporte. A pri-
meira e mais rica trazia o presidente e a 
rainha, que conversaram sem intérpre-
te. Na sexta carruagem, vinham os pre-
sidentes do Senado, o piauiense Petrô-
nio Portella, e da Câmara, o cearense 
Flávio Marcílio, que à ultima hora subs-
tituiu o líder do governo, José Bonifácio 
de Andrada. Zézinho, como era chama-
do o político mineiro, adoeceu de últi-
ma hora e, até hoje, seu nome consta dos 

registros da Agência Nacional como se 
tivesse ido a Londres.

Nada foi mais hilário do que ver os 
dois nordestinos vestidos de fraque e 
cartola apeando da carruagem nos jar-
dins de Buckingham, ponto final do 
desfile. Eles próprios mal se continham 
em risos diante dos fotógrafos. Naque-
la época de regime de exceção, eram os 
políticos as únicas fontes da imprensa.

 Enquanto a comitiva percorreu mui-
tos salões para chegar ao local previsto, 
os jornalistas atravessaram os porões do 
palácio numa extensa caminhada som-
bria que acabou no acesso ao primeiro 
piso do salão nobre. Mais uma vez, es-
tive diante da rainha da Inglaterra, que 
segundo revela a biografia teria dito, ain-
da jovem, que queria ser como “a rainha 
da alegria”. Aos 97 anos, tenho certeza de 
que Deus ouviu o seu pedido.

SAÚDE PÚBLICA

Escorpiões: perigo o ano todo
Espécie amarela é a mais comum no Plano Piloto e em outras áreas urbanizadas do DF. Animal se esconde em locais escuros

N
os quatro primeiros 
meses de 2022, o Dis-
trito Federal registrou 
619 acidentes com es-

corpiões, o que representa 
73% do total de 848 episódios 
com animais peçonhentos no 
período. O número equivale 
a 64% dos 967 casos registra-
dos ao longo de todo o primei-
ro semestre de 2021. Os da-
dos são da Secretaria de Saú-
de (SES-DF). 

No bloco H da SQN 408, três 
escorpiões foram encontrados 
recentemente. Um deles estava 
no pilotis do edifício, de acor-
do com o síndico e morador 
do local, Everaldo Pereira, de 
62 anos. “A diarista que traba-
lha no meu apartamento o en-
controu”, relata. “Ela capturou 
o escorpião — que era do tipo 
amarelo — e o colocou den-
tro de um vidro tampado, para 
que eu pudesse entregar para 
a Dival (Diretoria de Vigilân-
cia Ambiental em Saúde)”, ex-
plica o síndico.

Everaldo conta que entrou 
em contato com o departamen-
to da Secretaria de Saúde no dia 
seguinte à captura. O atenden-
te disse que alguém retornaria, 
o que aconteceu algumas horas 
depois. “A chefe do núcleo in-
formou que esteve no prédio e 
orientou alguns moradores sobre 
os cuidados que devem ser to-
mados. Além disso, o gestor des-
tacou que o tipo capturado era o 
mais comum no DF e que eu po-
deria matá-lo e descartá-lo”, de-
talha o síndico.

Atendimento

O Correio entrou em con-
tato com a SES-DF para saber 
onde existe atendimento para 
acidentes com animais peço-
nhentos. De acordo com a pas-
ta, a população pode procurar 
as emergências dos hospitais 
e as Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs). “Além disso, 
a Secretaria de Saúde também 
conta com o Centro de Infor-
mação e Assistência Toxicoló-
gica (Ciatox) do Samu, que fun-
ciona 24 horas por dia”, infor-
mou o órgão, em nota.

Everaldo Pereira, síndico do Bloco H da SQN 408, mostra o escorpião encontrado no pilotis. Ele buscou orientação na Secretaria de Saúde
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 » ARTHUR DE SOUZA

Obituário

 » Campo da Esperança

Amândio Gomes Martins 
Lavinas, 86 anos
Antônia Maria de Jesus Silva, 
86 anos
Celina Augusta de Oliveira 
Pinto, 71 anos
Clayton Batista de Oliveira, 
67 anos
Cleusa Maria Ramos de 
Freitas, 66 anos
Eunice Antunes de Oliveira 
Abreu, 86 anos

Luiz Correia Cardoso,  
69 anos
Marcelo Lopes de 
Albuquerque, 59 anos
Maria Lúcia Fonseca 
Sameshima, 66 anos
Nely Dias da Rocha,  
87 anos
Nilson Alcântara de Oliveira, 
77 anos
Otília Torres Otero, 91 anos
Solange Lopes de Góes Faraj, 
80 anos

 » Taguatinga

Hilda Sousa Lima, 79 anos
Joaquim Messias Pereira,  
87 anos
Jonas Andrade Moura, 40 anos
José Fonseca Cruz, 56 anos
José Ronaldo Gomes do 
Nascimento, 56 anos
Liz Vitória Gomes Bernardo, 
menos de 1 ano
Manoel Silva Alves, 39 anos
Maria de Lourdes Souza,  
84 anos

Raimundo Nonato dos 
Santos, 69 anos
Rosalina de Jesus, 75 anos
Tereza Alves de Lima, 89 anos

 » Gama

Antônia Jéssica Alves Queiroz, 
30 anos
Antônio Félix Pereira, 67 anos
Djalma Machado Neto, 87 anos
Luzia Salviano de Souza,  
97 anos
Maria Hilário Ribeiro, 92 anos

 » Planaltina

José Roberto de Souza,  
55 anos

 » Sobradinho

Célia Gil, 71 anos
Antônia Ripardo da Silva,  
91 anos
Antônio Geraldo de Souza, 
76 anos
Maria Martins Rodrigues,  
75 anos

 » Jardim Metropolitano
Valdivino Batista dos Santos, 
57 anos
Gilberto de Azevedo, 49 anos
Terezinha de Fátima Costa 
Siqueira de Oliveira, 59 anos 
(cremação)
Maria Ondina de Fátima 
Brochado e Silva Gonçalves, 
70 anos (cremação)
Kátia Maria Nolêto Lôbo,  
58 anos (cremação)
Gercina Dantas Neves,  
77 anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 8 de junho de 2022

Envie uma foto e um texto de no máximo três linhas sobre o seu ente querido para: SIG, Quadra 2, Lote 340, Setor Gráfico. Ou pelo e-mail: cidades.df@dabr.com.br

Serviço

Locais onde é possível 
encontrar o soro para 
acidentes com escorpiões:

»  Hospital Regional  
de Planaltina

»  Hospital Regional  
de Sobradinho

»  Hospital Regional de Ceilândia

»  Hospital Regional  
de Taguatinga

»  Hospital Regional de  
Santa Maria

»  Hospital Materno  
Infantil de Brasília

»  Hospital Regional do Guará

»  Hospital Regional do Paranoá

»  Hospital Regional de 
Brazlândia

»  Hospital Regional da Asa Norte

Fonte: Secretaria de Saúde do DF

Para saber mais

»  Caso encontre um escorpião, 
o morador do DF deve ligar 
para o telefone (61) 2017-1344. 
Agentes da Dival irão até o 
local para fazer a remoção do 
animal. Caso não seja possível 
o contato, o animal pode ser 
guardado em um recipiente 
plástico, com cautela, e 
entregue ao Centros de 
Triagem de Animais Silvestres 
(Cetas).

Fonte: SES-DF e Luiz Antônio Marques

A pasta recomenda que, ao 
ser picada por um animal pe-
çonhento, a vítima deve buscar 
atendimento em uma emergên-
cia hospitalar, para ser “clinica-
mente avaliada” (confira o Servi-
ço para saber os locais que pos-
suem o soro contra escorpiões).

Olhar atento

O professor do Centro Uni-
versitário de Brasília (Ceub) 
Luiz Antônio Marques é bió-
logo com especialização em 
aracnídeos e fala sobre o fenô-
meno dos escorpiões no DF. Ele 
explica que, na maior parte das 
vezes, os acidentes com o ani-
mal são considerados leves. “A 
picada causa dor — de mode-
rada a intensa — podendo irra-
diar o membro, não causa in-
flamação ou ferida. Além disso, 
agitação e ansiedade são co-
muns”, destaca. No entanto, o 
biólogo afirma que casos con-
siderados moderados e/ou gra-
ves podem ocorrer. “Em tais si-
tuações, os sintomas são suor, 
náusea, vômitos, frio, tremo-
res, espasmos e a necessidade 
do soro antiescorpiônico”, aler-
ta Marques.

O especialista esclarece que 
o escorpião amarelo é o mais 

comum no Plano Piloto e em 
outras áreas urbanizadas do 
DF. Ainda segundo o professor 
do CEUB, o animal gosta de se 
esconder em entulhos, buei-
ros, tubulações abertas, cai-
xas de incêndio e de telefone. 
“Ele também pode entrar nos 
sapatos que são deixados em 
áreas abertas”, complementa 
o professor.

As dicas para evitar uma vi-
sita indesejada, segundo Mar-
ques, são fazer a limpeza de en-
tulhos e tomar cuidado com os 
locais onde são deixadas rou-
pas e também calçados fecha-
dos. “Quanto mais entulho é 
depositado, mais comida o ani-
mal pode encontrar, facilitan-
do sua reprodução e expansão”, 
aponta. “A reprodução do es-
corpião amarelo não é sazonal 
e ocorre o ano todo, tendo de 
dois a três partos por ano, ge-
ralmente com 10 a 20 filhotes”, 
conclui Luiz. Ao ser picada, vítima deve procurar uma emergência hospitalar

Acervo pessoal
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Acompanhe a cobertura da política local com @anacampos_cb

José Humberto recebe
policiais civis que esperam
reajuste nas mãos de Bolsonaro

O secretário de Governo, José Humberto Pires, recebeu ontem representantes dos 
sindicatos da Polícia Civil do DF e prometeu encaminhar ao governador Ibaneis Rocha 
(MDB) a preocupação da categoria. Ibaneis se comprometeu com um reajuste de 10% para 
as forças de segurança, mas o tempo está passando e o presidente Jair Bolsonaro não tomou 
providências ainda para aprovar a recomposição salarial no Congresso. Como estamos em 
ano eleitoral, o prazo para reajustes de categorias se encerra em 30 de junho. É possível que 
os policiais civis cheguem a mais uma campanha sem o benefício. Foi tema da campanha de 
2014 e 2018. Alguém duvida que voltará agora?

ANA MARIA CAMPOS
anacampos.df@dabr.com.br

Cuidados com a pele preta 

O 
CB.Saúde, uma parce-

ria do Correio com a TV 

Brasília, recebeu, on-

tem, o dermatologista 

e especialista em pele negra An-

dré Moreira. À jornalista Car-

men Souza, o médico falou so-

bre os cuidados que as pessoas 

com a pele preta devem ter, des-

de hidratação na pele a doenças 

como a ACC (alopecia central 

centrífuga). Segundo o médico, 

apesar de a pele negra e branca 

terem a mesma quantidade de 

glândulas, a população preta 

produz menos oleosidade, sobre-

tudo no clima seco do cerrado. 

Além disso, as mulheres pretas 

sofrem com outro problema: a 

perda de cabelo. Por isso, a aten-

ção deve ser redobrada. 

 Ed Alves/CB

 » ISAC MASCARENHAS*

À QUEIMA-ROUPA

IZALCI LUCAS 
(PSDB-DF)

 »Entrevista | ANDRÉ MOREIRA | DERMATOLOGISTA

O especialista falou ao CB.Saúde sobre atenção que os negros devem ter em partes do corpo, como o couro cabeludo, e 
também sobre os impactos da covid-19. “A alopecia central centrífuga (ACC) ocorre tipicamente na população negra”, diz

Quais cuidados a 
pele negra deve ter além 
da pele branca?

A pele preta é bem diferen-
te da pele branca. O número de 
glândulas entre as peles é igual. 

Mas, a produção de oleosidade e 
hidratação é menor nas peles ne-
gras. Os banhos devem ser mais 
rápidos e a hidratação mais vigo-
rosa, o que não é tão verdade pa-
ra um indivíduo branco.

Existem doenças mais comuns 
em pessoas negras?

Sim, a Alopecia Central Cen-
trífuga (ACC) é um exemplo. Es-
sa doença ocorre tipicamente na 
população negra, sobretudo nas 

mulheres. Ela causa a perda de 
cabelo na região central do cou-
ro cabeludo. É uma enfermida-
de progressiva, por isso deve ser 
bloqueada. Segundo estudos, é 
uma doença genética e não deve 

ser confundida com queda de 
fios por procedimentos estéticos.

Quais são os alertas da ACC?
A pessoa deve se atentar às mu-

danças de sintomas no couro cabelo. 
Por exemplo, uma queda de fios em 
uma região diferente. Ou se não sen-
tia nada e agora sente uma coceira, é 
uma alerta para ir ao dermatologista. 
O cabeleireiro é um grande aliado do 
dermatologista nesse processo, por 
estar sempre em contato com os 
cabelos e ter acesso a regiões que as 
pessoas não podem ver, ele encami-
nha esses pacientes ao consultório.

A perda de fios é um dos 
sintomas da covid-19?

O cabelo era negligenciado até 
entre os dermatologistas. Após a 
pandemia, os estudos relacionados 
a essa região aumentaram por con-
ta da perda de cabelo. É um dos sin-
tomas mais leves das doenças, po-
rém muito impactante ao pacien-
te. Essa queda pode durar de uma 
semana a nove meses, após o iní-
cio de outros sintomas, mas temos 
tratamentos para trazer de volta o 
crescimento saudável do cabelo.

O couro cabeludo é um 
indicador de saúde?

Sim, não tem como ter pele e 
cabelo bonitos se você não es-
tiver saudável. Se não tem um 
bom estilo de vida, se não dorme 
a quantidade de horas adequa-
da, se não estiver de bom humor 
e uma dieta adequada, você não 
terá um cabelo e uma pele sau-
dáveis. O desvio energético, co-
mo uma doença, tira os nutrien-
tes do cabelo e leva para área do 
corpo necessitada.

Perucas, lances e tranças podem 
causar danos no couro cabeludo?

São recursos estéticos muito 
importantes na recuperação da 
autoestima, em casos de perda 
de cabelo por doenças. Mas de-
vem ter cuidados, como comprar 
perucas e lances em lojas apro-
priadas e lavar com regularida-
de. Se tiverem fitas e colas po-
dem causar inflamações e rea-
ções alérgicas, são pontos que 
devem ser observados.

Estagiário sob supervisão 
José Carlos Vieira
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“Claro que estaremos apoiando a colega 

de Senado, Simone Tebet, e poderemos 

ter aqui um palanque próprio, 

diferenciado do atual governador”

O seu partido, o PSDB, decidiu apoiar a 
pré-candidatura da senadora Simone Tebet. 
Como essa decisão impacta na disputa local?

A nível local, não haverá qualquer mudança em 
relação ao quadro eleitoral e político-partidário. 
Somos oposição ao atual governo do MDB e a 
Federação PSDB/Cidadania me terá como candidato 
ao GDF. Ou seja, nada muda. Vamos derrotar o 
governador nas ruas e nas urnas.

Pode aproximá-lo do governador Ibaneis Rocha?
Não! Tenho com ele uma relação protocolar 

como representante do Distrito Federal no Senado 
da República. Os assuntos de interesse dos 
brasilienses nós sempre defendemos no Congresso 
Nacional, independentemente do governador. 
Trouxe emendas federais para a saúde, educação e 
segurança para o GDF. Votei a ajuda aos estados e ao 
DF na pandemia, mesmo sendo oposição. 
A população está acima de todos.

Ibaneis já disse que Bolsonaro terá palanque 
na base dele porque os partidos são os mesmos. 
Tebet poderá contar com o seu palanque?

Claro que estaremos apoiando a colega de 
Senado, Simone Tebet, e poderemos ter aqui um 
palanque próprio, diferenciado do atual governador. 
O que, aliás, vai ocorrer em vários estados e com 
praticamente todas as candidaturas presidenciais. 
Aqui eu converso com todos que querem um novo 
governador para a cidade. Com o Reguffe, a Leila, 
com o Rafael Parente, o Leandro.

Quando ela vier a Brasília para fazer campanha 
deverá se dividir em compromissos 
com você e com Ibaneis?

Muito provavelmente sim, como lhe disse antes. 
Cada partido terá autonomia para fazer reuniões 
e encontros com a nossa candidata. Minha dúvida 
é se o atual governador estará no palanque dela, 
mesmo sendo do mesmo partido.

Quando a federação PSDB-Cidadania vai 
definir a chapa no DF? Apenas na convenção?

Não. Não vamos esperar a convenção. Estou 
conversando com a representante do Cidadania, 
a deputada Paula Belmonte, para atuarmos em 
conjunto. Se isso não for possível, a executiva 
nacional da Federação decidirá e definirá o assunto. 
Participo da comissão nacional do PSDB que 
discutirá candidaturas locais e tenho apoio irrestrito 
de meus pares de partido. Serei candidato ao GDF.

 Victor Hugo Leite Correia Reprodução/YouTube

Telemedicina e upgrade
O projeto de lei que 

regulamenta a telemedicina 
no Brasil rendeu dividendos à 
deputada federal Paula Belmonte 
(Cidadania-DF). A organização 
Ranking dos Políticos, iniciativa 
da sociedade civil que monitora 
a qualidade legislativa, premiou 
a deputada pela iniciativa. 
Com isso, Paula subiu para o 
terceiro lugar geral entre todos os 
deputados federais e senadores, 
empatada com outros dois 
colegas. O ranking é feito 
com base em critérios como 
combate aos privilégios, 
desperdício e corrupção.

A pergunta que 
não quer calar

Com a contaminação em 
alta, não seria a hora de voltar 
a exigir o uso de máscaras em 
todos os locais, especialmente 
os de grande circulação?

“Eu às vezes fico pensando, não sei se o Ciro teve 
covid ou não, mas me disseram que quem tem 
covid tem problemas de sequelas, alguns têm 

problema no cérebro, de esquecimento, eu não sei. 
Mas não é possível que um homem que pleiteia a 

Presidência da República possa falar as 
baixarias que ele falou ontem”

Ex-presidente Lula, em outubro de 2021

“Esse é o velho Lula, sapato alto, salto 15, e ele reduz 
tudo a isso. É como se as nossas grandes questões 
fossem reduzidas a essa coisa da relação pessoal. 
Outro dia ele disse que as minhas opiniões talvez 

estejam constrangidas pelas sequelas da covid. Aí 
Deus, que é generoso e severo na sua

 justiça, impôs covid a ele"

Ciro Gomes (PDT), ontem
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O sonho encheu a noite.
Extravasou pro meu dia.
E é dele que eu vou viver,
Porque sonho não morre.

Adélia Prado

Participação no 
Congresso Nacional de 
Sindicatos Empresariais

O ministro da Justiça, Anderson Torres, recebeu em audiência o 
presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sebastião Abritta, que 
o convidou para participar do 37º Congresso Nacional de Sindicatos 
Empresariais, a ser realizado em Brasília, de 17 a 19 de agosto. O 
evento vai reunir cerca de 1,6 mil representantes de todo o país, além 
de integrantes dos Três Poderes. O ministro aceitou o convite.

ECONOMIA /

Hora da retomada do Turismo

Após a redução do faturamento causado pela pandemia, empresários e empreendedores investem 

R
esponsável por 2,5% do pro-
duto interno bruto (PIB), a 
atividade turística é de fun-
damental importância para 

a economia do Distrito Federal e, 
após os anos mais difíceis da pan-
demia, acredita-se que o momento 
é de retomada. Com o intuito de tra-
zer inovação e fomentar ainda mais 
o turismo na capital, o DF recebe a 
primeira Feira de Empreendedo-
rismo Turístico e Criativo (Fetuc). A 
programação, que tem início ama-
nhã, traz palestras, oficinas, rodadas 
de negócios, stands e apresentações 
artísticas. O evento acontecerá até 
o próximo dia 19, no Eixo Cultural 
Ibero-Americano (antiga Funarte).

Organizada pela Associação de 
Educação, Esporte, Cultura e Eco-
nomia Criativa (AECEC), com o pa-
trocínio da Fundação de Apoio à 
Pesquisa (FAP-DF), e com o apoio 
da Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico do Distrito Federal 
(SDE-DF) e do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae-DF), a ação, gratuita, 
busca fomentar e capacitar os ne-
gócios do turismo. Em sua primei-
ra edição, traz novas tecnologias e 
debate inovações para o mercado 
brasileiro. Com uma programação 
variada, a Fetuc receberá ao todo 18 
palestrantes de todo País, além de 
atrações gastronômicas e apresen-
tações culturais.

Gustavo Sá, organizador do 
evento, explica que a vocação tu-
rística de Brasília é, cada vez mais, 
vista pela população. “Nós sempre 
vimos a questão administrativa, ou 
política da cidade. Mas Brasília es-
tá se descobrindo como rota turís-
tica. Cheia de coisas interessantes, 
que muitos de nós desconheciam”, 
afirma. Por isso, o momento é de 
qualificação. “Quando vamos para 
o exterior, é incrível a diferença de 

A Praça dos Três Poderes é um dos marcos do turismo cívico no DF

Minervino J?nior/CB/D.A Press

 » ANA MARIA POL

Meliá Brasil 21 ganha 
reconhecimento 
internacional

O prêmio mais cobiçado pelo setor 
hoteleiro internacional é o Travellers’ 
Choice, que anualmente é concedido 
a 25 hotéis em cada categoria. Apenas 
um hotel da capital, o Meliá Brasil 
21, recebeu tal reconhecimento, na 
categoria luxo. Ganhou o Best of 
the Best de 2022 do TripAdvisor. E 
assim passa a fazer parte do grupo 
de 1% dos melhores do mundo.

Avaliação dos viajantes
A rede Meliá possui 12 hotéis no Brasil, 

seis foram premiados. Três deles estão 
no Brasil 21. A avaliação e classificação 
são feitas por viajantes do mundo todo.

Legado
O diretor-executivo do Brasil 21, 

Fabiano Cunha Campos, lembrou do 
legado deixado pelo pai, fundador 
do complexo no centro da Brasília. 
“O prêmio é um estímulo para todos 
os nossos colaboradores. Meu pai 
Arnaldo Cunha Campos foi um 
visionário e queremos honrar sua 
história, prestando sempre serviços 
de excelência”, disse o empresário que 
celebrou a premiação com o gerente 
geral do Melia Jacques Bezencon.

Empresa mexicana de 
colchões de olho no DF

A Luuna, marca pioneira no 
conceito de colchão na caixa, acaba de 
desembarcar no Brasil com a missão de 
conquistar mercado. Com faturamento 
anual acima de R$ 300 milhões, a 
empresa estima faturar mais de R$ 100 
milhões no país já em 2023. Pretende 
inaugurar sua primeira loja no Brasil 
ainda neste ano em São Paulo e contratar 
mais de 100 colaboradores. O Distrito 
Federal está no radar da empresa, que 
vai abrir uma unidade aqui em 2023.

Sindivarejista

Sindivarejista

VieAir
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Divulgação
Reforma 
trabalhista

Outra autoridade que 
confirmou presença 
foi o ministro Douglas 
Alencar, do Tribunal 
Superior do Trabalho 
(TST). A reforma 
trabalhista e a carga 
tributária serão dois dos 
mais importantes temas 
a serem debatidos 
durante o evento.

Expansão
 Fundada em 2015, no México, a 

Luuna desenvolveu o primeiro colchão 
na caixa da América Latina. Com mais 
de 500 mil clientes, a empresa iniciou 
o processo de expansão internacional 
em 2019, nos Estados Unidos.

Tecnologia 
aeroespacial

“Levamos anos 
estudando o setor 
e contamos com 
uma equipe de 
desenvolvimento e 
inovação de projeto, 
liderada por uma 
engenheira aeroespacial, 
para encontrar 
materiais que melhorem 
a qualidade de sono 
das pessoas”, explica 
Valter Roldão, diretor 
da Luuna no Brasil.

Praticidade
Por conta da tecnologia de 

compressão e embalagem, um 
colchão King (193cm x 203cm) com 
densidade de quatro espumas cabe 
em uma caixa de pouco mais de um 
metro cúbico. Facilita o transporte. 
O dono do colchão pode levá-lo com 
praticidade para diversos lugares.

Armário inteligente para entregas
A Quality Farmácia de Manipulação 

inaugurou o seu locker para entregas. O 
armário inteligente funciona 24 horas e está 
disponível para os clientes retirarem os seus 
pedidos de forma rápida com um QR Code. 
No momento da compra — seja presencial, 
WhatsApp ou no site — as pessoas podem 
selecionar essa opção de retirada. “Com a 
correria do dia a dia, é um diferencial que 
vem para facilitar a vida dos nossos clientes”, 
afirma Flávia Ribeiro, sócia fundadora.

em qualificação para incrementar o setor. Brasília recebe a Feira de Empreendedorismo Turístico e Criativo (Fetuc)

como as pessoas lidam com o tu-
rista. Então, essa feira vem com es-
se objetivo”, explica.

Gustavo reitera, ainda, que o 
evento é composto, majoritaria-
mente, por produtores e fornece-
dores da capital. “Estamos trazendo 
atrações internacionais, mas gran-
de parte é feita por nós, estamos 
tendo o cuidados de nos promover 
de forma adequada”, cita. Ainda, 
de acordo com o organizador, uma 
das consequências do turismo re-
gional é a estruturação e organiza-
ção dos grupos da cidade. “Até pou-
co tempo, as coisas eram isoladas. 
Um exemplo é a rota do Lago Oeste, 
que foi recém criada pela Setur-DF.

Esses núcleos e comunidades 

estão se estruturando para criar 
produtos atrativos e essa teia vai se 
construindo, chamando a atenção 
das pessoas”, diz.

Lazer e negócios

Compras, cultura, estudos, 
eventos, saúde, visita a amigos e 
parentes costumam fazer parte da 
lista de motivações para o turismo 
em uma cidade. Na capital, segun-
do o levantamento de 2021 feito pe-
la Secretaria de Turismo do DF, lazer 
e negócios são destaques. Os dados 
são da Pesquisa de Perfil do Visitan-
te do destino Brasília/DF. Para o tu-
rista que viaja motivado a lazer o 
gasto médio — considerando uma 

Investimentos na qualificação mira em crescimento de mercado
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lia estadia de três dias em Brasília — é 
de R$ 1.522,12. Sendo gastos com 
hospedagem 15,3%, com transpor-
te 41,7%, e outras despesas 42,9%.

Já o turista que viaja motivado 
a negócios, tem como gasto mé-
dio R$ 1.761,20, sendo gastos com 
hospedagem 21,8%, com transporte 
36,7%, e outras despesas 41,5%. Pau-
lo Palhas, executivo do Região Con-
vention & Visitors Bureau (BRC&VB) 
— fundação de caráter privado, sem 
fins lucrativos, que visa divulgar Bra-
sília como destino turístico, a partir 
do apoio à captação de eventos — 
justifica o crescimento do turismo. 
“A cidade tem um potencial incrível 
que pode ser explorado”, diz.

Entretanto, o turismo foi for-
temente afetado nos últimos dois 
anos por conta da pandemia do 
novo coronavírus, e os empreen-
dedores desse setor precisaram se 
reinventar. Em 2021, o setor turís-
tico percebeu um aumento de 12% 
do faturamento em relação a 2020, 
equivalente a R$ 152,4 bilhões, mas 
o valor ainda continua abaixo da 
média antes da pandemia. 

Paulo ressalta, ainda, a impor-
tância de se falar do turismo na ca-
pital. “É importante que as pessoas 
tenham consciência das possibili-
dades atrativas que temos”, conclui.

Serviço

Feira de Empreendedorismo 
Turístico e Criativo (Fetuc)

Onde: Eixo Cultural Ibero-
Americano (Eixo Monumental - 
Setor de Divulgação  
Cultural Lote 02)
Quando: 11 a 19 de junho
Inscrições: www.fetuc.com.br
Mais informações: www.fetuc.
com.br e Instagram (@fetucbsb)
Entrada franca

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa
Seguridade” ou “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE” ou
“Assembleia”) a ser realizada, em primeira convocação, em 30 de junho de 2022, às 14h00,

sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 5º, § 2º, inciso I e artigo 28, §§ 2º e

3º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 29 de março de 2022
(“RCVM 81”), e ser tida como realizada, para os fins legais, na sede social da Companhia, na
cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Asa

Sul, CEP 70.070-030, com a seguinte ordem do dia:

(i) Deliberar sobre revisão da remuneração global dos administradores, do Conselho

Fiscal e do Comitê de Auditoria da Companhia, aprovada na Assembleia Geral

Ordinária de 2022.

Informações Gerais:

1. Documentos à disposição dos acionistas. Todos os documentos e informações
relacionados à matéria referida acima e necessários ao exercício do direito de voto,

inclusive a Proposta da Administração, encontram-se à disposição dos acionistas

na sede e no website da Companhia (www.ri.caixaseguridade.com.br), bem como

nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

(www.b3.com.br), conforme previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na RCVM 81.

2. Participação dos acionistas na AGE. A Assembleia será realizada de modo

exclusivamente digital, razão pela qual a participação do acionista será:

(a) Via Plataforma Ten Meetings (“Plataforma Digital”), nos termos do artigo

28, §§ 2º e 3º, da RCVM 81, caso em que o acionista ou seu procurador

devidamente constituído poderá: (i) simplesmente participar da AGE, sem

necessariamente votar; ou (ii) participar e votar na AGE.

3. Participação por Plataforma Digital. Para fins de participação por meio da
Plataforma Digital Ten Meetings, os acionistas interessados deverão preencher todos

os dados de cadastro no endereço https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/

portal/?id=B2752B86513D (“Solicitação de Acesso”) e anexar todos os documentos
necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na Assembleia, com, no

mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização da AGE,

ou seja, até o dia 28 de junho de 2022, ressaltando que não será admitido o acesso
à Plataforma Digital de acionistas que não apresentarem os documentos de
participação necessários no prazo aqui previsto, nos termos do artigo 6º, § 3º,
da RCVM 81.

Informações detalhadas sobre as regras e procedimentos para participação e/ou

votação a distância na AGE, inclusive orientações sobre acesso à Plataforma Digital,

constam do Manual para Participação na Assembleia, o qual pode ser acessado nos

websites da Companhia e da CVM.

4. Documentos e Representação. Poderão participar da AGE ora convocada os

acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes

legais ou procuradores. Os acionistas que desejarem participar da Assembleia

deverão encaminhar os seguintes documentos: (a) documento de identificação e,

conforme aplicável, documento comprobatório de poderes; (b) o comprovante da

instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante,

emitido, no máximo, 2 (dois) dias antes da AGE; e, se for o caso, (c) instrumentos de

mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos termos do

§ 1º do artigo 126 da Lei das S.A.

As orientações detalhadas acerca da documentação exigida para a participação do

acionista na Assembleia constam do Manual para Participação na Assembleia.

A documentação relativa à proposta a ser apreciada (Proposta da Administração)

está igualmente disponível nos websites da Companhia e da CVM.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos pelo canal ri@caixaseguridade.com.br.

Brasília, 8 de junho de 2022
PEDRO DUARTE GUIMARÃES

Presidente do Conselho de Administração

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME 22.543.331/0001-00
NIRE 53.3.0001645-3
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Leia mais notícias em 
blogs.correiobraziliense.com.br/lianasabo

Não só alimenta, como dá 
frutos. Quem sabe muito bem 
o que o amor é capaz de produ-
zir é o casal Marcelo Petrarca e 
Marcella Pinho (foto). Juntos há 
sete anos, ele iniciou carreira so-
lo no Bloco C, aberto na 211 Sul, 
enquanto ela tocava com a mãe 
o Ateliê de Confeitaria. Não de-
morou para que inaugurassem 
um serviço de bufê — o Bloco C 
em Casa — , que já atendeu 7 mil 
pessoas em evento corporativo.

Na sequência, veio o Reverso, 
que durou quatro anos no Blue 
Tree Jade; o restaurante Lago, 
na QI-5, do Lago Sul; a parceria 
na Fratello; e dois novos proje-
tos. Outra Fratello, que abre as 

portas no fim de junho, no Ter-
raço Shopping, onde a marca 
nasceu em 2010. Além do res-
taurante de comida caseira e 
afetiva, “diferente de tudo o que 
já fiz, o Carmen & Ladislau, em 
homenagem aos meus pais”, diz 
o gaúcho de 34 anos, eleito por 
seis vezes o Melhor Chef pela re-
vista Encontro Gastrô.

Café com rapadura
Costela, rapadura, rabada com 

agrião, ovo frito ou pochê, faro-
fa de limão siciliano são alguns 
dos sabores típicos da comida 
despretensiosa, com um toque 
de sofisticação, que caracteriza a 

grife Petrarca. 
Para o Dia dos 
Na m o r a d o s , 
ele criou delicio-
sa sugestão de ca-
marões grelhados fi-
nalizados dentro de uma 
fondue de queijo brie, 
escoltados por arroz ne-
gro (foto). O prato será servido 
desde hoje e até domingo, no al-
moço e no jantar, por R$ 145. Re-
servas: 3363-3062.

Para quem prefere comemo-
rar a data em casa, há sempre o 
recurso do delivery. No Empório 
Petrarca, aberto ao lado do Bloco 
C, você vai encontrar, além da li-
nha de congelados (escondidinho, 

salmão e pizzas) à venda em ou-
tros locais, produtos exclusivos 
da marca, como pesto, cebo-
la caramelizada e uma linha de 
drinques, entre Negroni, Bran-
coni e Dry Martini e, até café em 
pó, que acaba de chegar às pra-
teleiras com aroma floral e notas 
de pêssego em calda com rapa-
dura  (foto) por R$ 40 (250g). Te-
lefone: 99867-3831.

Fotos: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
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Predileção pelo mar
Muito esperado 

pelos donos de ba-
res, pizzarias e res-
taurantes, o Dia dos 
Namorados ocupa 
lugar de destaque 
no ranking de fatu-
ramento dos estabe-
lecimentos. As suges-
tões são muito varia-
das, mas o pescado, 
pela consistência le-
ve e de boa digestão, 
é um dos ingredien-
tes preferidos pelos 
apaixonados. No Sa-
grado Mar, come-
çou, ontem, o Festi-
val Foie Mar, no qual 
os clientes poderão 
degustar um menu em sete eta-
pas, entre elas, vieiras na brasa 
com foie gras, atum à milanesa 
com batata recheada de foie gras, 
ravióli aberto de camarão e mo-
lho de foie gras, por R$ 299 sem 
vinho ou com harmonização, por 
R$ 399. Telefone: 3202-3256.

Marco Espinoza, o mesmo 
chef criador do festival de foie 
gras, que vai até domingo, suge-
re em outro restaurante coman-
dado por ele, o Cantón, no Brasí-
lia Shopping, atraente menu dis-
ponível apenas no almoço de do-
mingo, onde se destacam cama-
rão ao curry verde com milho ver-
de e abobrinha; atum com molho 
de maracujá e macarrão ao wok 
com polvo grelhado servidos em 
cinco etapas por R$ 390 para duas 
pessoas. Telefone: 3256-8798.

Por três dias, hoje, amanhã e 
domingo, o À Mano pratica menu 

especial com entrada, principal e 
sobremesa (R$ 199), que traz cros-
ting de parma com figos carame-
lizados, robalo em crosta de ervas, 
entre outras opções, como lombo 
de bacalhau e um dos clássicos petit 
gâteau, tiramisù ou torta de choco-
late. Reserva: @amanorestaurante.

Outra opção do mar vem do 
chef Simon Lau (foto), que bri-
lhou no evento Taste Brasília com 
menu de delícias do cerrado. Ex-
plorando a versatilidade na cozi-
nha, o chef dinamarquês propõe 
no jantar de sábado e almoço de 
domingo no Aquavit, ostras grati-
nadas, espinafre e molho holan-
daise e salmão defumado, gomos 
de frutas cítricas, funcho e casta-
nha de pequi, além de peito de pa-
to, figo, pamonha e molho de vi-
nho da Madeira com sobremesa 
de queijos e morangos orgânicos 
por R$ 320 ou R$ 470, com vinhos. 
Reservas: 99167-0000.

Espetinho, picanha, bife an-
cho, bife de chorizo e steak de 
maminha em cortes de 300 ou 
600g estarão disponíveis ama-
nhã, a partir das 17h, na sétima 
edição Varanda da Meat, que a 
mais simpática casa de carnes 
da cidade, a Meat House Pri-
me, promove em seu endereço 
na 201 Norte, Bloco B. O even-
to, que vai até as 21h, contará 
com música do DJ Daniel Souza, 

vinhos e cervejas artesanais. Te-
lefone: 3253-4583.

Ossobuco com aligot trufado se-
rá uma das atrações do Almeria no 
jantar de amanhã e de domingo, 
quando servirá um menu comple-
to com tapas e pinchos, carpaccio 
de polvo na entrada e raviolo car-
bonara no primeiro prato por R$ 
189. Reservas: 99337-8338.

Cair o Dia dos Namorados no 
domingo não é problema para 

o mestre da cozinha Francisco 
Ansiliero. Ele antecipou o jantar 
na Asbac para hoje e amanhã 
com bolinho de costela bovina 
empanado e vinagrete de maxi-
xe e fettuccine ao ragu de cor-
deiro (foto) e torta de chocola-
te com praline de amendoim. O 
mesmo menu com outras op-
ções está disponível no Dom 
Francisco da 402 Sul por R$ 120. 
Reserva: 3226-2005. 

Dois craques
Na antiga Funarte, abaixo do 

Clube do Choro, o chef Claude 
Troisgros apresenta amanhã, às 
19h, a sua arte culinária na pri-
meira Feira de Empreendedo-
rismo Turístico e Criativo. Na 
terça-feira, às 19h, será a vez da 
chef Bel Coelho, que comanda o 
Cuia Café e o restaurante Clan-
destino, em São Paulo.

ele criou delicio-
sa sugestão de ca-
marões grelhados fi-
nalizados dentro de uma 

O amor alimenta

Boas carnes

ECONOMIA / 

Mercado náutico fortalecido no DF

São mais de 54 mil barcos registrados em Brasília e, somente em 2022, foram emitidas 1,9 mil 

O 
Lago Paranoá é ponto de 
encontro de muitas em-
barcações no Distrito 
Federal, principalmen-

te nos finais de semana, quan-
do os brasilienses aproveitam a 
folga para se divertir e aprovei-
tar o lazer no “mar de Brasília”, 
que hoje é responsável por uma 
frota de 54 mil barcos. O total de 
embarcações inscritas na Capita-
nia Fluvial de Brasília é de 54.331 
e o DF já emitiu 66.873 habilita-
ções para condutores aquáticos. 
Atualmente, a capital ocupa a 
quarta colocação em número de 
embarcações inscritas no Brasil.

No último ano, mesmo com 
a crise gerada pela pandemia do 
novo coronavírus, o setor náuti-
co demonstrou um crescimen-
to de 30%, segundo o presidente 
da Associação Náutica, Esporti-
va e do Turismo de Brasília (As-
branaut), João Carlos Bertolucci. 
“O brasiliense já tem um poder 
aquisitivo muito grande e, prin-
cipalmente na pandemia, o lago 
virou o quintal do brasiliense. Os 
moradores do DF vivem, em sua 
maioria, em apartamentos. En-
tão você está preso em função 
de pandemia, não pode sair, não 
pode fazer nada. A alternativa foi 
procurar um lugar ao ar livre. E aí 
o brasiliense comprou seu stand 
up paddle, seu caiaque, jet ski, 
barcos de vela e remo”, aponta.

O potencial econômico do Distrito Federal abre possibilidades para o setor náutico

 Ed Alves/CB

 » JÚLIA ELEUTÉRIO
 » RENATA NAGASHIMA

habilitações. Evento reforça o crescimento acelerado do setor, que teve faturamento de R$ 840 milhões ano passado

Com o mercado náutico em 
crescimento acelerado, o canal de 
negócios Bombarco faz uma pro-
jeção de fechar este ano com um 

faturamento recorde no ramo. Para 
ampliar o mercado, a empresa fará, 
pela primeira vez, uma feira de ne-
gócios presencial com transmissão 

virtual simultânea. Chamado de 
Internacional Bombarco Show, o 
evento será realizado até domin-
go, às margens do Lago Paranoá.

Segundo os organizadores, a 
estimativa é atrair mais de 100 
mil pessoas, tanto presencial co-
mo on-line, e gerar mais de R$ 
150 milhões em receitas. Para o 
idealizador do evento e especia-
lista em mercado náutico, Mar-
cio Ishihara, as vendas estão sur-
preendendo desde o início da 
pandemia. “Deve fechar 2022 
com um faturamento 10% maior 
que o ano passado, quando ba-
teu recorde de R$ 840 milhões”, 
ressalta Marcio. 
Ele explica que 
a capital fede-
ral foi escolhi-
da como ponto 
de encontro por 
ser um merca-
do emergente e 
ainda pouco ex-
plorado. “Que-
remos incen-
tivar a compra 
de barcos nes-
ta região”, destaca o especialista.

Para os amantes de embarca-
ções, a feira terá cerca de 40 barcos 
de até 55 pés, o que corresponde a 
aproximadamente 16 metros, de 
marcas nacionais e internacionais 
em exposição no Lago Paranoá. 
Os participantes do evento pode-
rão fazer test drives, visitas a bor-
do, regatas, além de assistir a um 
desfile de barcos, campeonato de 
canoagem e palestras com convi-
dados. O ambiente também conta-
rá com gastronomia, exposições e 
apresentações musicais. A entrada 

custa R$ 55 por pessoa. Quem for 
de barco, o local terá serviço de em-
barque e desembarque disponível.

O idealizador do evento náuti-
co comenta que o objetivo de or-
ganizar a feira fora do litoral é sair 
do eixo Sudeste e Sul brasileiro e 
se aproximar de potenciais clien-
tes do Centro-Oeste e do Norte do 
país. “Queremos impulsionar o uso 
de barcos em águas abrigadas co-
mo lagos, rios e represas, em locais 
que têm clima ideal para a ativi-

dade náutica”, 
destaca Ishiha-
ra. Brasília tem 
o maior Produ-
to Interno Bru-
to (PIB) per capi-
ta do país, qua-
se o dobro do re-
gistrado em São 
Paulo e três vezes 
maior do que o 
do Brasil e ocupa 
a 3ª posição entre 

as maiores economias municipais.
De acordo com o presidente da 

Asbranaut, João Carlos Bertolucci, 
esse tipo de evento demonstra o 
potencial que o DF tem no mundo 
náutico, não só para sediar eventos 
como este, mas também competi-
ções aquáticas a nível internacio-
nal. “Brasília tem um universo, por 
ter um lago referência no centro
-oeste, que pode ser utilizado du-
rante todo ano, porque não baixa. 
Durante 365 o lago é favorável à na-
vegação, isso fortalece ainda mais 
o setor náutico”, aponta.

Regras na água

» Não transite em áreas interditadas 
à navegação. Navegue sempre a 
mais de 200 metros da costa.

» Não trafegue em alta velocidade 
nas proximidades de embarcações 
fundeadas ou atracadas. Em 
canais a velocidade máxima 

deverá ser de 5 nós.

» Quando se dirigir às marinas ou 
dela sair navegue perpendicular 
à mesma e em velocidade menor 
ou igual a 5 nós.

» Não fundeie em local de tráfego de 

embarcações. Para embarcações 
com instalações sanitárias, a 
distância mínima permitida 
é de 100 metros da linha de 
arrebentação da praia e para 
embarcações sem instalações 
sanitárias, a distância mínima é 
de 50 metros.

Programe-se

Internacional Bombarco Show
Data: até 12 de junho
Local: Lago Paranoá
Site: www.bombarcoshow.com.br
Ingressos: R$ 55 por pessoa
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“C
hegou a hora da fogueira! É 
noite de São João! O céu fica 
todo iluminado, fica o céu 
todo estrelado, pintadinho 

de balão.” Está aberta a temporada 
de um dos eventos mais aguardados 
do ano: as festas juninas. Depois de 
um intervalo de dois anos por causa 
da pandemia, as danças, comidas tí-
picas e o compasso do forró voltam a 
alegrar os moradores do Distrito Fede-
ral. Para se aconchegar no mês do frio, 
o que não falta são opções para curtir 
um bom arraiá na capital, que conta 
com mais de 40 folias na programação.

O arraiá é tradição no Distrito Fede-
ral. Ainda nos anos 60, após a inaugu-
ração de Brasília, o São João da capital 
tomava conta da Rodoviária do Plano 
Piloto. Com o passar do tempo, todas 
as regiões administrativas começaram 
a ter suas celebrações, em especial Cei-
lândia. Segundo a Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa do DF, a relação 
é fruto da origem nordestina de mui-
tos pioneiros da região. Agora, o arraiá 
é tradicional em todo o quadradinho e 
já tem sotaque próprio.

Últimos preparos

Uma das festas juninas mais mar-
cantes da capital é a do Iate Clube de 
Brasília. Com mais de 40 anos de histó-
ria, o arraiá na beira do lago começou 
ontem e se estende até sábado. Para o 
comodoro do clube, Flávio Martins Pi-
mentel, 64 anos, a festa pretende rece-
ber mais de 5 mil pessoas em cada um 
dos três dias de curtição.

A edição deste ano terá o tema “Res-
gatando Tradições” e espera trazer de 
volta o costume de arraiais após os anos 
de pandemia. Para isso, o comodoro 
convida o público e afirma que valerá a 
pena relembrar outras festanças. “O que 
eu percebo depois desse período pandê-
mico é uma expectativa muito grande 
das pessoas em reviver as experiências 
juninas. Quem vier não vai se arrepen-
der”, completa Flávio.

Responsável por receber outra das 
mais tradicionais festas juninas do 
DF, o frei João Benedito, 52, pároco e 
reitor do Santuário São Francisco, na 
Asa Norte, diz que está ansioso para 
o retorno do arraiá que é, desde 1982, 
um sucesso de público. Ainda que a 
pausa tenha deixado os fiéis longe do 
templo, a expectativa para a festa é de 

muita comida, música e celebração, 
além do grande público. “Voltaremos 
à normalidade e grandiosidade da fes-
ta do Santuário São Francisco”, plane-
ja. De acordo com o frei há um grande 
grupo de pessoas se preparando dia-
riamente para consolidar e terminar 
os últimos preparativos para as festas 
juninas, que acontecem na Asa Nor-
te, em 24 e 25 de junho. Ansioso para 
a chegada da data, o religioso ressalta 
a importância desse componente cul-
tural para o DF, que ajudará a vencer 
as tristezas deixadas pela pandemia.

Amor pelo arraiá

O que não falta nos arraiais são as 
quadrilhas. O atendente de telemarke-
ting Lucas Matheus da Silva, 24, integra 
o Elite do Cerrado, grupo junino de San-
ta Maria que conta com as disputadas 
competições da dança. Ele começou a 
participar das quadrilhas devido ao amor 
pela arte, seja ela na forma de dança ou 
música. Assim, se encontrou como dan-
çarino e brincante da cultura popular.

Para o jovem, a expectativa é a mais 
alta possível após dois anos sem se 
apresentar, mas reforça que o aler-
ta ainda deve ficar ligado. “Todos nós 

sabemos que a pandemia ainda não 
acabou, mas só de ter a oportunidade 
de dançar sem usar máscara já é me-
lhor, o sorriso no rosto de cada partici-
pante é uma energia de outro mundo. 
Não deixe de acompanhar a quadrilha 
junina Elite do Cerrado para ver o tra-
balho incrível desse grupo”, convida. 

A professora de inglês Juliana de 
Melo, 25, carrega desde pequena uma 
enorme paixão pelas tradicionais fes-
tas juninas. Inserida nas danças da 
quadrilha há 9 anos, ela relembra que, 
ainda criança, costumava se empolgar 
com as apresentações que assistia. Lo-
go que entrou em uma nova escola, 
esse sentimento de carinho aflorou 
pois os coordenadores incentivavam 
a participação dos alunos, o que moti-
vou os primeiros passos da jovem nas 
coreografias da festa.

Integrante da equipe de dança Xem 
Nhem Nhem, Juliana é moradora de 
Santa Maria e não disfarça a empol-
gação com o retorno das festanças. 
“Eu estou bem ansiosa, tanto pela ex-
pectativa de dançar novamente. Meus 
sentimentos se voltam mais para a 
vontade de dançar, vestir o traje, en-
saiar e prestigiar os outros grupos ju-
ninos também”, relata.

Competições juninas

Além da cultura típica e da grande 
festa, o DF também se rende à tradi-
ção das competições das quadrilhas 
juninas. O produtor cultural, Patrese 
Ricardo da Silva, 36, está à frente do 
movimento desde a fundação da ins-
tituição responsável pelo circuito. Pa-
ra este ano, ele destaca que somente 
28 grupos estão inscritos, apesar do 
Distrito Federal contar com 32 equi-
pes. A competição, apoiada pelo Fun-
do de Apoio a Cultura (FAC), está pre-
sente em 8 regiões administrativas. 

O vencedor deste campeonato, se-
gundo Patrese, disputará o concurso na-
cional, que é realizado pela Confede-
ração Brasileira de Quadrilhas Juninas 
(Confebraq). O evento será realizado em 
Belo Horizonte (MG). “O critério para 
eleger o vencedor se dá por 4 etapas do 
circuito junino. Ele é julgado por uma 
banca de avaliadores renomados, por 
quesitos específicos da competição atra-
vés de um regulamento interno”, explica. 
Ao cumprir todas as fases, o grupo com a 
maior pontuação é declarado campeão.

*Estagiários sob a supervisão 
de Márcia Machado

Festas juninas 
tomam conta da 
agenda do DF 
até julho para o 
público matar 
a saudade

 » ARTHUR RIBEIRO* 
 » EDUARDO FERNANDES*
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Programe-se:

»  Festa Junina da Paróquia Santo Antônio
 De quinta (9/6) a domingo (12/6), às 18h; e 

segunda às 11h
 Quadra 911 - Asa Sul. Entrada franca
»  Arraiá Legis 2022
 Sexta (10/6), a partir das 19h
 Clube da Ascade - SCES Trecho 2, Conj. 10
 Ingressos a R$ 60 inteira e R$ 30 meia. 

Filiados ao Sindilegis terão direito a cortesias, 
em quantidade limitada

»  Festa Junina Sesc Gama
 Sexta (10/6) e sábado (11/6), a partir das 19h
 Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1
 Ingressos a partir de R$ 10
»  Farraiá da Márcia
 De 10 a 12 de junho, 17 a 19 de junho e 24 a 26 

de junho, às 17h30
»  CAUB 1 – Império Verde Celeiro, perto do 

viaduto do Gama, sentido Catetinho
 Ingressos a partir de R$ 80. Crianças até 7 

anos não pagam
 Estralada: a festa junina de W3 Sul
 Sábado (11/6) e domingo (12/6), a partir das 14h
 W3 Sul - Entre a 504 e a 506 Sul 
»  Festa Junina Sesc 504 Sul
 Sábado (11/6) e domingo (12/6), a 

partir das 19h
 W3 Sul Quadra 504/505 Bloco A 
 Ingressos a partir de R$ 10
»  Festa Junina do Iate Clube de Brasília
 De quinta (9/6) a sábado (11/6), a partir das 19h
 SCEN Trecho 2. Inteira R$ 50 e meia R$ 30. 

Sócios do clube e crianças 
até 4 anos não pagam.

»  Festa Junina da Paróquia São João Paulo II
 De sexta (10/6) a domingo (12/6), a partir das 18h
 Rua das Aroeiras, Lote 3, Quadra 107, Águas 

Claras. Entrada gratuita

»  Paróquia Nossa Senhora do Rosário
 De sexta (10/6) a domingo (12/6), 

a partir das 19h
 Shis Qi 26, Lote H, área especial - Lago 

Sul. Entrada gratuita
 Arraiá da Paróquia Senhor Bom Jesus
 Sábado (11/6) e domingo (12/6), a partir das 19h
 EQNO 11/13 Módulo Especial Setor O - 

Ceilândia. Entrada gratuita
»  Arraiá da Paróquia São Pio de Pietrelcina
 De sexta (10/6) a domingo (12/6), a partir das 18h
 QRSWW 01 AE 01 - Sudoeste. 

Entrada gratuita
 Festa Junina da Paróquia Santíssima Trindade
 De sexta (10/6) a domingo (12/6), 

a partir das 19h
 EQ 42/44 AE nº 3 Lote N - Guará. 

Entrada gratuita
»  Grupo Escoteiro Salgado Filho
 Sexta (10/6) e sábado (11/6), a partir das 19h
 SHIS QI 3 entre os conjuntos 3 e 4 - Área 

especial - Lago sul
 Ingressos a R$ 7
»  Festa Junina da Paróquia São Pedro 

de Alcântara
 Sexta (10/6) e sábado (11/6), a partir das 19h
 QI 7 AE C - Lago Sul. Entrada gratuita
»  Arraia do Brasília Country Club
 Sexta (10/6) e sábado (11/6), a partir das 19h
 Quadra 27, Conjunto 3 - Park Way
 Ingressos a R$ 15 para associados (meia) e 

R$ 30 para convidados (meia), com doação de 
1 quilo de alimento não perecível 
na entrada da festa

»  Festa Junina da Paróquia Nossa Senhora 
Consolata

 Sexta (10/6) e sábado(11/6), a partir das 19h
 Quadra da 913 - Asa Norte. Ingressos a R$ 8

»  Arraiá da Paróquia do Verbo Divino
 De sexta a domingo (12/6), a partir das 18h
 SGAN 609 Módulo C - Asa Norte. Ingressos a 

partir de R $ 8
»  Festa Junina da Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida
 Sábado (11/6) e domingo (12/6), a partir das a 

partir das 19h
 Rua 48, 450 - São Sebastião. Entrada gratuita
»  Festa Junina da Paróquia Imaculado 

Coração de Maria
 De sexta (10/6) a domingo (12/6), 

a partir das 18h
 QNC 12 A/E 1 - Taguatinga. Entrada gratuita
»  Festa Junina da Paróquia 

Nossa Senhora do Carmo
 De sexta (10/6) a domingo (12/6), 

a partir das 20h
 QSF 5/7 AE 2 - Taguatinga Sul
 Ingressos a partir de R$ 5
»  Festa Junina da Paróquia 

Nossa Senhora das Vitórias
 Sábado (11/6), às 19h, e domingo (12/6), 

a partir das 17h
 Rua 4A AE 1 Lote 5 - Vicente Pires. 

Entrada gratuita
»  Festa junina da Paróquia Nossa 

Senhora de Nazaré
 De sexta (10/6) a domingo (12/6), 

a partir das 18h
 SHIS QI 1, conjunto 1, lote A - Lago 

Sul. Entrada gratuita
»  Arraiá da Esperança
 Sábado (11/6) e domingo (12/6), a partir das 18h
 EQN 307/308 - Asa Norte. Entrada gratuita
»  Festa Junina Lar das Crianças Luiz Hermani
 Sábado (11/6), a partir das 18h
 QS14 Lote F - Riacho Fundo. Entrada gratuita

»  Arraiá do Santuário do Santíssimo 
Sacramento

 Sexta (17/6) e sábado (18/6), a partir das 18h
 606 Sul. Ingressos a R$ 5
»  Festa Junina da Paróquia Santa Cruz e 

Santa Edwiges
 De sexta (17/6) a domingo (19/6), 

a partir das 18h
 SGAS 905 s/n - Asa Sul. Entrada gratuita
»  Arraial Dona Junina com show do Grande 

Encontro - Alceu Valença, Elba Ramalho e 
Geraldo Azevedo

 De sexta (17/6), a partir das 18h
 Clube Ascade - SCES, Trecho 2 - Asa Sul
 Ingressos a partir de R$ 80
»  Festa Junina Sesc Guará
 Sábado (18/6), a partir das 19h
 Sesc Guará - QE 04 Área Especial - Guará I
 Ingressos a partir de R$ 10
»  5º São João do Guará
 De quinta (23/6) a domingo (26/6), 

a partir das 17h
 EQ 19/34 - em frente ao edifício Consei. 
 Ingressos a partir de R$ 15
»  Festa Junina da Paróquia Sagrado Mercês
 De sexta (24/6) a domingo (26/6), 

a partir das 19h
 SGAS II SGAS 615 - Asa Sul. Entrada gratuita
»  Festa Junina Sesc Taguatinga Sul
 Sexta (24/6) e sábado (25/6), a partir das 19h
 Setor F Sul, Área Especial 3 - Taguatinga Sul
 Ingressos a partir de R$ 10
»  Festa Junina do Santuário 

São Francisco de Assis
 Sexta (24/6) e sábado (25/6), a partir das 18h
 SGAN 915, Cj A/B - Asa Norte
 Ingressos a R$ 8. Crianças até 10 anos 

não pagam

»  Paróquia Nossa Senhora 
da Saúde

 Sábado (25/6) e domingo (26/6), 
a partir das 18h às 22h

 SGAN 702, Lote A - 
Asa Norte. Entrada gratuita

»  Arraiá da Casa do Ceará
 Sábado (25/6), a partir das 18h
 SGAN Quadra 910, Conjunto F - 

Asa Norte
 Ingressos a R$ 15
»  Festa Junina Sesc 913 Sul
 Sexta (1/7), a partir das 19h
 Via W4 Sul, Quadra 713/913 
 Ingressos a partir de R$ 10
»  Festa Junina Sesc 

Taguatinga Norte
 Sexta (8/7) e sábado (9/7), 

a partir das 19h
 CNB 12 - Área Especial 2/3
 Ingressos a partir 

de R$ 10
»  Festa Junina do 

Clube Naval de Brasília
 Sábado (9/7), a partir das 19h
 SCES, Trecho 2
 Os valores serão divulgados na 

próxima semana
»  Arraiá Solidário do Instituto 

Mãos Solidárias
 Sábado (9/7), a partir das 17h
 Taguaparque - Taguatinga
 Ingressos a R$ 10
»  Catedral Rainha da Paz
 De sexta (8/7) a domingo (10/7), 

a partir das 19h
 Eixo Monumental. 

Entrada gratuita
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D i s p o n í v e l n a

APLICATIVO ANDROID

CLUBE.FM
UM SITE
PARA
CHAMAR
DE SEU!

Novo site CLUBE.FM
Música boa e informação
para você, o melhor
ouvinte do mundo!
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CURSOS

Oficinas
O projeto De Olho no Futuro oferece a 
oportunidade para a comunidade do 
Gama conhecer mais sobre cinema, 
fotografia, rádio e operador de áudio 
em 36 oficinas gratuitas abertas para 
a população. A iniciativa acontece em 
uma carreta móvel, equipada com 
salas climatizadas para os turnos da 
manhã, tarde e noite. As inscrições 
vão até hoje e as aulas começam na 
próxima segunda-feira. Atualmente 
a carreta está estacionada no CEM 
01 do Gama. Inscrições: http://www.
olhonofuturo.com.br/.

Professores substitutos
O Instituto Federal de Brasília (IFB) 
está com edital aberto para o processo 
seletivo de contratação de professores 
substitutos. As inscrições vão até hoje 
para as áreas de geografia e economia, 
até domingo para a área de turismo, 
hospitalidade e lazer, e até segunda 
para a área de mecânica. A remunera-
ção pode chegar a R$ 6.289,21. Saiba 
mais em: https://www.ifb.edu.br/cer-
tames/temporarios.

Empreender na gastronomia
Para orientar sobre o empreende-
dorismo no meio gastronômico, a 
renomada chef Paola Carosella — e o 
sócio Benny Goldenberg — ministra o 
curso “Gestão de negócios de sucesso 
na gastronomia”, em formato virtual. 
Com duração de quatro semanas e 
carga horária de 20 horas, o projeto é 
oferecido pelo Mestres da Real, reali-
zado pela Descomplica. As inscrições 
têm vagas limitadas e vão até 20 de 
junho. Valor: R$ 550,80 (45,90 por 
mês, em 12 parcelas fixas). Inscrições: 
www.mestresdareal.com.br/.

Empreender
A Cocreation Lab DF está com 60 
vagas abertas para novos empreen-
dedores. O projeto pretende transfor-
mar ideias em negócios. Os selecio-
nados terão cinco meses de mentoria, 
palestras, workshops, metodologia 
e networking. A ação é gratuita e as 
inscrições para a terceira edição vão 
até a próxima quinta (16/6). Inscrições: 
inscrever.txm.business. Informações: 
contato@cocreationlab.com.br.

Bolsa de estudos
O Programa de Concessão de Bolsas 
de Estudo aos servidores públicos dis-
tritais e sociedade civil está com ins-
crições abertas até 22 de junho. São 75 
vagas, destinadas a servidores efetivos 
e ex-alunos da rede pública. Os candi-
datos contemplados terão direito a uma 
bolsa integral para cursar o ensino 
superior no Centro de Ensino Unificado 
do Distrito Federal (UDF). Informações 
e inscrições: https://egov.df.gov.br/pro-
cesso-seletivo-2o-semestre-de-2022/.

OUTROS

Feira
A primeira edição da Feira na Rosen-
baum Brasília é realizada de hoje a 
domingo, na Praça Central do Casa-
park. Um dos principais eventos de 
design autoral do Brasil, a feira conta 
com 37 marcas de criativos —- seis 
deles da capital federal — que apre-
sentarão mobiliários, objetos para 
casa, moda, bijoux, joalheria, bem-es-
tar e arte. A entrada é gratuita. Horá-
rio: de quinta a sábado, das 12h às 22h; 
domingo das 12h às 20h.

Arte
O Museu Nacional da República abre 
ao público uma mostra com 46 artis-
tas brasileiros sobre como o movi-
mento modernista se articulou e se 
consolidou na Bahia, Ceará, Minas 
Gerais, Pernambuco e Rio Grande 
do Sul. A exposição “Modernismo 
expandido”, que vai até 7 de agosto, 
tem curadoria de Denise Mattar para 
apresentar as 68 obras da mostra. A 
visitação é de terça a domingo, das 9h 
às 18h30. Entrada gratuita.

Brasilidade
No domingo, Dia dos Namorados, 
a Casa de Cultura do Guará recebe 
uma série de atividades gratuitas 
do projeto Brasilidade, que visa 
celebrar a data comemorativa com 
um resgate dos valores e raízes cul-
turais. A programação conta com 
capoeira, apresentações, samba, 
rodas de conversa, apresentação 
do Coral Harmonial — composto 
por deficientes visuais — e termina 
com show da cantora Dani Ribeiro. 
O evento vai das 14h às 18h.

Cerâmica
Ceramistas irão apresentar peças 
de seus trabalhos amanhã, na 5ª 
Feira Itinerante de Cerâmica Auto-
ral. São trabalhos Feitos à mão e 
em pequenos ateliês de diferentes 
regiões do Distrito Federal. O even-
to gratuito será em frente ao Quan-
to Café (CLN 103), das 9h às 18h. 
Também haverá oferta de quentão 
de cachaça para os clientes que 
adquirirem uma peça de qualquer 
valor. Informações: @feiradecera-
micaautoral (Instagram).

Adoção
O DF recebe amanhã a terceira 
edição do “A.M.A. — Adoção. Músi-
ca. Arte”. A programação da feira 
de adoção de animais resgatados 
pela ONG Eu Amo Eu Cuido tam-
bém conta com mercado criativo de 
marcas locais de vestuário, artigos 
de decoração e cosméticos vega-
nos, além de artistas musicais da 
cidade. O evento será de 12h às 18h, 
no Treze Tipo Um café e Desapeguei 
Bonito, na 702 Norte.

Telefones úteis

Polícia Militar 190 

Polícia Civil 197 
Aeroporto Internacional 3364-9000 

SLU - Limpeza 3213-0153 

Caesb 115 

CEB - Plantão 116 

Corpo de Bombeiros 193 

Correios 3003-0100 

Defesa Civil 3355-8199 

Delegacia da Mulher 3442-4301 

Detran 154 

DF Trans 156, opção 6 

Doação de Órgãos 3325-5055 

Farmácias de Plantão 132 

GDF - Atendimento ao Cidadão 156  

Metrô - Atendimento ao Usuário 3353-7373 

Passaporte (DPF) 3245-1288 

Previsão do Tempo 3344-0500 

Procon - Defesa do Consumidor 151  

Programação de Filmes 3481-0139 

Pronto-Socorro (Ambulância) 192 

Receita Federal 3412-4000 

Rodoferroviária 3363-2281

Autorização para vaga especial

Divtran I - Plano Piloto

SAIN, Lote A, Bloco B, Ed. Sede - 

Detran/DF 12h e 14h às 18h  

Divpol - Plano Piloto SAM,  

Bloco T, Depósito do Detran 

Divtran II - Taguatinga QNL 30, 

Conjunto A, Lotes 2 a 6, Tag. Norte 

Sertran I - Sobradinho Quadra 14 -  

ao lado do Colégio La Salle

Sertran II - Gama SAIN, Lote 3,  

Av. Contorno - Gama-DF

grita.df@dabr.com.br  (cartas: SIG, Quadra 2, Lote 340 / CEP 70.610-901)

VICENTE PIRES AREAL

TRAVESSIA DIFÍCIL VIA PERIGOSA
O atendente de farmácia Thiago Rodrigues 

de Sousa, 33 anos, morador de Vicente Pires, 
entrou em contato com a coluna Grita Geral 
para reclamar da falta de faixa de pedestres na 
Rua 3. “Em dois pontos da rua (um em frente a 
um colégio e outro em um cruzamento próximo 
à entrada da cidade) é um caos para pedestres 
e motoristas. Isso se repete na Rua 4, que tem 
essa carência, além de faltar quebra-molas e boa 
sinalização”, relata.

» O Detran respondeu, em nota, que possui três 
projetos de instalação de faixas de pedestre 
na Rua 3 de Vicente Pires, mas são necessárias 
obras de calçamento e acessibilidade. Os 
projetos citados foram encaminhados à 
administração regional.

A movimentação da Avenida Areal, que teve seus quebra-molas 
reformados, ainda segue como uma via perigosa, sendo motivo de 
uma reclamação na coluna Grita Geral. A pensionista Neide Sousa 
solicita mais um quebra-molas na entrada da via. “Teria utilidade 
na redução de quem faz o retorno para a Avenida Vereda das Cruz, 
que é um cruzamento muito utilizado e com trânsito intenso, 
frequentemente. Cumpriria um papel relevante como redutor de 
velocidade.”, diz.

» Em nota, o Detram respondeu que para a instalação ou a remoção 
de quebra-molas em vias públicas, os cidadãos devem fazer um 
abaixo-assinado e encaminhá-lo à administração regional da 
cidade. O requerimento é encaminhado ao órgão, que faz uma 
vistoria e a análise do local. Com isso, a equipe técnica do  
Detran realiza o estudo de viabilidade para implantação 
da lombada. Se aprovada, a solicitação é encaminhada à 
administração regional ou à Novacap para a construção.

Desligamentos 
programados de 
energia

 » Sobradinho
Horário: 8h30 às 16h.
Local: AR 10, Conjunto 02, lotes 
28 e 31, Conjunto 13, Lote 01; AR 
13, Área Especial 01 e 03; QR 10, 
Conjunto 04, lotes 03, 04 e 07, e 
Conjunto 06, lotes 01, 05, 06, 08, 
10, 12 e 14; QR 13, Avenida Central, 
Conjunto 03, Casa 05, Conjunto 05, 
Lote 03 e Conjunto 07, Lote 02.
Horário: 12h30 às 16h.
Local: Área Especial 21, 22/23, 28.

 » Gama
Horário: 9h às 11h.
Local: BR 060, Núcleo Rural 
Engenho das Lages, Chácaras Vale 
do Engenho, Roriz, lotes 18, 24, 
26, 28, 30, 32, 35, 39, 40, 40-A, 41, 
42, 43, 43-A, 45, 46, 47, 49-B, 50, 
51, 52, 54, 55, 46, 57, 58, 58-A, 59, 
60, 61, 62, 63, 63-A, 65, 66, 67, 69, 
72, 71, 72-A, 72-B, 73, 73-A, 74, 75, 
79, Avenida Brasília, lotes 01 e 02, 
Rua das Lages, lotes 03 a 05, Rua 
Maciel, Lote 08, Rua Oliveira, Lote 
02, Rua São José, lotes 40, 52 73-B 
e 77, Rua São Bento, lotes 03, 28 e 
28-B, Rua Dr. Gotardo, lotes 05, 15 
e 19, Rua Nossa Senhora Aparecida, 
Lote 04, Rua Rosa Lopes, Lote 13.

 » Ceilândia
Horário: 8h30 às 13h.
Local: EQNP 30/34, Quiosque 
Tapioca das Comadres; EQNP 
32/36; QNP 34, Conjunto A, Lote 05.

 » Samambaia
Horário: 8h30 às 15h.
Local: Núcleo Rural Buriti Tição, DF 
280, Chácara Azulão.

 » São Sebastião
Horário: 9h30 às 17h.
Local: Morro da Cruz, chácaras 07, 
08, 09, 10-B, 11, 12, 19, 21, 61, 61-A, 
62, 65, 66, 70, 72, 75, chácaras 
Buritis, Canaã, Paineiras, Recanto, 
Santa Maria, Vovó Nica, Chácara 
das Orquídeas, chácaras Ouro 
Verde, Paraty, Conjunto 08, Chácara 
21, lotes 40 e 41, Conjunto 26, Lote 
11, Quadra 01, Lote 01, Quadra 04, 
Rua 01, Lote 10, Quadra 06, Lote 
58, Quadra 07, Conjunto D, Quadra 
09, Lote 38, Quadra 15, Rua 01, Lote 
02, Quadra 19, Rua 04, lotes 26-A e 
31-B, Quadra 19, Rua 04, lotes 15, 
21, 22, 23, 24, 27, 30, 36, 37, 38, 41 
e 42, Quadra 33, Rua 04, Lote 95, 
Quadra 61, Lote 11, Rua 01, quadras 
04 e 06, Rua 03, Quadra 06, lotes 
1-A e 8/17, Rua 04, Chácara 19, Lote 
26, Rua 05, Chácara 19, Rua 14, Lote 
28, Rua 15, Lote 06; Núcleo Rural 
Zumbi, chácaras 44, 45 e 47 à 49.

Templo da Boa Vontade

Isto é Brasília 

Um dos pontos mais visitados na capital federal — por moradores e turistas — o Templo da Boa 

Vontade (TBV) é uma das sete maravilhas de Brasília. O monumento ecumênico, que irá completar 32 

anos em outubro, também chama atenção pela arquitetura. A Nave do TBV fica aberta 24 horas. Os 

demais espaços, como a Sala Egípcia e a Galeria de Arte, funcionam diariamente, das 8h às 20h.

Poste sua foto com a hashtag  #istoebrasiliacb  
e ela pode ser publicada nesta coluna aos domingos #istoebrasiliacb

» Destaques

Capacitação 
LGBTQIA+
» O Instituto Prios de Políticas 

Públicas e Direitos Humanos 
e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac) promovem cursos 
de capacitação gratuitos 
voltados à população 
LGBTQIA+. Com início em 
junho, mês do Orgulho, 
o projeto disponibiliza 
cursos de administração, 
alongamento de unhas, 
espanhol básico, inglês 
básico, organização 
de estoques, imagem 
profissional e visagismo 
(cortes de cabelo).  
Os alunos terão ajuda 
de custo para participar. 
Informações:  
@institutoprios (Instagram).

Oficinas para PCD
» O projeto Arte Ocupa abre 

inscrições para oficinas 
gratuitas destinadas a 
pessoas com deficiência 
física e/ou cognitiva. As 
aulas serão de artesanato, 
música e artes plásticas. 
As atividades serão no 
Centro de Ensino para 
Deficientes Visuais (CEEDV), 
no Hospital de Apoio de 
Brasília, na Associação DF 
Down e na sede do Ponto 
de Cultura Waldir Azevedo 
(Vila Telebrasília). Inscrições 
por meio do e-mail 
agendaculturalbrasilia@
gmail.com.

Quem quiser fazer sugestões ao 
Correio pode usar o canal de interação 
com a redação do jornal por meio do 
WhatsApp. Com o programa instalado 
em um smartphone, adicione o 
telefone à sua lista de contatos. 

/correiobraziliense

@cbfotografia

@correio

O tempo em Brasília

Acompanhe o Correio nas redes sociais

Umidade relativa

Céu encoberto por nuvens 

apenas à noite. Umidade 

relativa do ar em queda.

Máxima 60% Mínima 20%
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Tel: 3214-1146 • e-mail: grita.df@dabr.com.br

grita geral

Tome Nota
As informações para esta seção são publicadas gratuitamente. O material 
de divulgação deve ser enviado com informações completas do evento 
(inclusive data e preço), no mínimo cinco dias úteis antes de sua realização.

A temperatura

TBV/Divulga
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S
ai Paulo Sousa, entra Dorival 
Júnior. As 24 horas do Fla-
mengo no pós-derrota para 
o Bragantino pela Série A do 

Campeonato Brasileiro sacramen-
taram o fim da linha do português 
no comando do rubro-negro após 
seis meses de forma melancólica. 
Voltando a apostar no mercado na-
cional, o time carioca encaminhou 
a chegada do ex-treinador do Cea-
rá enquanto abria a porta de saída 
para o antigo dono da prancheta.

A tática adotada pelo rubro-ne-
gro para conduzir a troca no co-
mando, inclusive, causou uma si-
tuação inusitada. Mesmo sem ne-
nhum clima, foi Paulo Sousa quem 
comandou o treino de ontem em 
Atibaia (SP), no local escolhido co-
mo refúgio pelo Flamengo na se-
quência de jogos fora de casa. Pou-
co após o fim da atividade, o por-
tuguês foi informado do óbvio: ele 
não seguiria à frente do elenco na 
partida de amanhã contra o Inter-
nacional, no Beira-Rio. A passagem 
se encerra sem títulos, cheio de po-
lêmicas com atletas e com aprovei-
tamento de 66,6%.

A tendência é que Dorival Jú-
nior seja anunciado hoje de for-
ma oficial pelo Flamengo para ini-
ciar a terceira passagem pelo clu-
be do Rio de Janeiro. As anteriores 
foram em 2012 e 2018, quando fi-
cou no período de transição elei-
toral, mas não emplacou sequên-
cia justamente com a vitória da 
gestão de Rodolfo Landim. Agora, 
volta com meta de organizar a ca-
sa e com uma sequência de 14 jo-
gos até o fim de julho, incluindo 
mata-matas da Libertadores e da 
Copa do Brasil.

De acordo com a comunica-
ção do Flamengo, o treino de ho-
je, o último antes do próximo com-
promisso oficial, ficará a cargo de 
Mário Jorge, técnico do sub-20 do 
rubro-negro. Ele foi chamado às 
pressas para preencher a lacuna 
provisória deixada por Paulo Sou-
sa. Atividades oficiais e com uma 
série pesada de partidas a cada 
três dias, Dorival Júnior começará 
a nova caminhada à frente do ti-
me na base do diálogo. E assim te-
rá que ganhar o elenco para elevar 
o patamar do futebol rubro-negro.

BRASILEIRÃO Sequência de apresentações ruins e problemas de relacionamento encerram a passagem de Paulo Sousa pelo 
Flamengo. Enquanto o agora ex-treinador comandava o treino de ontem, diretoria encaminhou acerto com Dorival Júnior

Check-out e check-in
DANILO QUEIROZ

Técnico Paulo Sousa comandou o treino de ontem em Atibaia, mas as malas feitas para o período longe do Rio foram as de saída do rubro-negro

Gilvan de Souza/Flamengo

Hamilton Cidadão Honorário do Brasil
A Câmara dos Deputados concedeu, em sessão deliberativa na manhã 
de ontem, o título de cidadão honorário da República Federativa 
do Brasil ao britânico heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis 
Hamilton. A distinção foi aprovada em votação simbólica e será 
entregue em sessão solene em uma data a ser agendada pela Mesa 
Diretoria. O deputado Thiago Mitraud (Novo-MG) foi opositor da 
matéria e Renato Queiroz (PSD-RR) votou contra. Nas redes sociais, o 
piloto se manifestou e publicou em português: “eu te amo, Brasil”.

Giro Esportivo

Franca fatura o NBB

O título da temporada 21/22 do NBB 
é do Franca. Ontem, o time paulista 
venceu o Flamengo por 80 x 65 
e encerrou a melhor de cinco do 
torneio em 3 x 1.

Ginástica

O Brasil está garantido na disputa 
de medalhas na Copa do Mundial de 
Ginástica. Caio Souza foi o segundo 
melhor nas paralelas e também 
avançou no cavalo com alça.

Arremesso de peso
Campeão mundial indoor, Darlan 
Romani não teve bom desempenho 
na etapa de Roma da Diamond 
League. Ontem, o brasileiro 
terminou na quarta colocação.

NBA

O Boston Celtics está em vantagem 
pelo título da NBA. Hoje, às 22h, 
os celtas recebem o Golden State 
Warriors e tentarão emplacar o 3 x 1 
na série melhor de sete.

Tênis
Bia Haddad está nas quartas de 
final do WTA 250 de Nottingham, 
na Inglaterra. A brasileira derrotou, 
ontem, a britânica Yuriko Miyazaki, 
número 234 da WTA, por 2 sets a 0.

Bolada
Os organizadores de Wimbledon, que 
começa em 27 de junho, anunciaram 
que os vencedores do torneio 
masculino e feminino receberão um 
valor recorde: R$ 12,2 milhões. 

Divulgação/LNB Maddie Meyer/AFP

Pierrick Contin/Divulgação Wagner Carmo/CBAt Glyn Kirk/AFP

Luis Robayo/AFP

Amanhã

 16h30 Corinthians  x  Juventude

 19h Atlético-MG  x  Santos

 19h Fluminense  x  Atlético-GO

 19h Cuiabá  x  Bragantino

 21h Internacional  x  Flamengo

Domingo

 16h São Paulo  x  América-MG

 16h Goiás  x  Ceará

 18h Coritiba  x  Palmeiras

 19h Fortaleza  x  Athletico-PR

Segunda-feira

 19h Botafogo  x  Avaí
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 P J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 19 10 5 4 1 17 5 12
2º Corinthians 18 10 5 3 2 13 9 4
3º Athletico-PR 16 10 5 1 4 11 12 -1
4º Atlético-MG 16 10 4 4 2 16 13 3
5º Coritiba 15 10 4 3 3 14 12 2
6º São Paulo 15 10 3 6 1 16 12 4
7º Internacional 15 10 3 6 1 11 9 2
8º Fluminense 14 10 4 2 4 13 12 1
9º América-MG 14 10 4 2 4 11 12 -1
10º Santos 13 10 3 4 3 13 9 4
11º Bragantino 13 10 3 4 3 11 10 1
12º Ceará 13 10 3 4 3 12 12 0
13º Goiás 13 10 3 4 3 11 13 -2
14º Flamengo 12 10 3 3 4 10 10 0
15º Botafogo 12 10 3 3 4 12 15 -3
16º Avaí 11 10 3 2 5 11 15 -4
17º Cuiabá 11 10 3 2 5 8 12 -4
18º Atlético-GO 10 10 2 4 4 8 13 -5
19º Juventude 10 10 2 4 4 10 17 -7
20º Fortaleza 6 10 1 3 6 7 13 -6
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Corinthians rescinde contrato com Jô após pagode

O Corinthians rescindiu o con-
trato com o atacante Jô. O mau 
comportamento extracampo do 
centroavante tem se repetido. O 
atleta de 35 anos, que tinha vín-
culo até dezembro de 2023, faltou 
ao treino de quarta-feira. Um dia 
antes, ele foi flagrado em uma 
casa noturna durante a derrota 
do Timão para o Cuiabá e o vídeo 
viralizou com críticas ao jogador, 
que trata uma lesão no pé.

O distrato contratual foi feito 
em comum acordo. “O jogador 
manifestou a vontade de rescindir 
o vínculo de forma antecipada e o 
Corinthians aceitou a decisão do 

atleta. Ao Filho do Terrão, maior 
artilheiro da Neo Química Arena, 
bicampeão Brasileiro e campeão 
Paulista, o clube agradece por 
todos os momentos e deseja o 
melhor na sequência da carreira”, 
destacou o Timão, em nota.

Em março, Jô foi multado por 
faltar dois dias seguidos aos trei-
namentos. À época, o jogador 
teria comemorado o seu aniversá-
rio de 35 anos fora da cidade e não 
teria conseguido voltar a tempo 
para se apresentar ao clube em 
São Paulo. “Tem que aprender que 
é preciso conduta profissional”, 
disse Vítor Pereira, em ultimato.

Palmeiras goleia Botafogo e volta à liderança
Imponente, o Palmeiras está 

de volta à ponta do Campeonato 
Brasileiro. Em noite inspirada, 
ontem, o Verdão recebeu e atro-
pelou o Botafogo no Allianz Par-
que. A vitória maiúscula, por 4 x 
0, atualizou a sequência invicta 
da equipe de Abel Ferreira, que 
chegou a 15 partidas sem derro-
tas e, de quebra, ultrapassou o 
arquirrival Corinthians.

Os primeiros 45 minutos de 
bola rolando foram de um Palmei-
ras que justificou o status de dono 
da casa e não ofereceu espaços 
para o Botafogo. A marcação alta 
proposta pelos cariocas no início 
da partida favoreceu a ofensivida-
de das armas ofensivas do Verdão. 
A primeira bola na rede veio logo 
aos cinco minutos, quando Muri-
lo, em posição de impedimento, 
aproveitou cruzamento e cabe-
ceou para o fundo das redes. O 

gol, porém, foi anulado pelo VAR.
A anulação deixou os paulis-

tas ainda mais intensos no jogo. 
Aos 10, Rony invadir a área e 
inaugurar efetivamente o pla-
car. Sete minutos depois, Scarpa 
ampliou após cruzamento de 
Piquerez. O ritmo avassalador 
foi mantido e o Palmeiras che-
gou ao terceiro novamente com 
Rony, de cabeça.

No segundo tempo, o Botafo-
go conseguiu recuperar o fôlego 
quando o Palmeiras tirou o pé do 
acelerador. De volta da Seleção 
Brasileira, o goleiro Weverton fez 
boas defesas para garantir o zero 
do lado alviverde. Com um gola-
ço, Wesley encerrou jejum de 18 
jogos e fechou o placar no Allianz 
Parque: 4 x 0 e liderança da pri-
meira divisão garantida para o 
time do técnico Abel Ferreira.

Craque do jogo com gols de 

Time alviverde construiu a vitória liderado pelo meia Gustavo Scarpa

Cesar Greco/Palmeiras

São Paulo tem 
novo empate

O São Paulo pagou mais uma 
vez o preço por não conseguir 
definir o jogo no primeiro tem-
po. A equipe do técnico Rogério 
Ceni teve excelente atuação nos 
45 minutos iniciais, abriu o pla-
car com Calleri e criou diversas 
chances para ampliar, mas não 
marcou e viu o Coritiba buscar o 
empate por 1 x 1 na etapa final, 
nesta quinta-feira, no Couto Perei-
ra, pela Série A do Campeonato 
Brasileiro.

O resultado foi uma repetição 
do que aconteceu no último sába-
do, quando o São Paulo saiu na 
frente, desperdiçou uma pênalti 
e viu o Avaí igualar o marcador. 
Com o quarto resultado de empa-
te seguido (1 x 1 com Corinthians 
e 2 x 2 com o Ceará), o time de 
Rogério Ceni não conseguiu dar 
o salto desejado pelo treinador na 
tabela, ocupando o sexto lugar. O 
Coritiba está uma posição acima.

“Time que cede gol não vai 
ganhar nunca. Não adianta 
fazer gols. Desde o ataque até o 
goleiro, tem que lutar para não 
levar gols. Acho que o São Pau-
lo está fazendo baita primeiros 
tempos e abaixando no segun-
do tempo. Pode fazer gols? Sim. 
Mas time que sofre gols não vai 
ganhar quase nunca”, avaliou o 
atacante Calleri.

 »Fortaleza 1 x 1 Goiás

Na frente do placar durante quase 
todo o jogo, o Fortaleza vacilou 
nos minutos finais e só empatou 
com o Goiás, na noite de ontem, 
por 1 x 1, na Arena Castelão, em 
Fortaleza, no encerramento da 
décima rodada do Campeonato 
Brasileiro. Com o resultado, o Leão 
não consegue ganhar fôlego na 
luta contra o rebaixamento e segue 
na última posição, com seis pontos. 
Em dez jogos, o time venceu 
apenas uma partida, empatou 
três e perdeu outras seis. Já o 
Esmeraldino é o 13º colocado.

assistências, Gustavo Scarpa 
vibrou pelo grande momento 
atuando na faixa preferida do 
campo. “Às vezes, escondia essa 

preferência por posição. Estou 
aqui para ajudar o Palmeiras, mas 
a facilidade na minha posição é 
maior”, disse o meio-campista.

Problema começou quando o 
atleta foi visto em casa noturna

Reprodução
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Ímpeto para vencer mais uma
LIGA DAS NAÇÕES No Nilson Nelson, Brasil faz jogo movimentado contra a Eslovênia, mas ganha a segunda no torneio

A 
caminhada verde-amarela 
na direção do bicampeo-
nato da Liga das Nações 
de Vôlei segue a todo va-

por. Ontem, a Seleção Brasileira 
venceu a Eslovênia, pelo placar de 
3 sets a 1, manteve a invencibili-
dade e a autoridade na capital. No 
Ginásio Nilson Nelson, em Brasí-
lia, os donos da casa foram supe-
riores e triunfaram com parciais 
25 x 21, 21 x 25, 25 x 20 e 25 x 16.

Assim como na estreia com 
vitória sobre a Austrália, o Brasil 
entrou em quadra com desfal-
ques. O técnico Renan Dal Zot-
to não contou com a qualidade 
e experiência dos ponteiros Leal 
e Lucarelli, lesionados, que retor-
narão somente na segunda etapa 
da Liga das Nações.

No set inaugural, parecia que 
a Seleção Brasileira iria deixar os 
eslovenos tomarem conta. Os er-
ros de saque no início custaram 
pontos que deixaram os adversá-
rios confortáveis na partida. Po-
rém, o esquadrão verde-amarelo 
não desanimou. As boas tramas 
de Alan e Rodriguinho, combina-
das com o bom aproveitamento 
do jovem Adriano no bloqueio, 
mostraram que o Brasil poderia 
frear o ímpeto europeu. Com o 
pedido de tempo do técnico Re-
nan Dal Zotto, os brasileiros se 
organizaram em quadra e fecha-
ram com um 25 x 21.

A parcial seguinte continuou 
quente. Adriano abriu o marca-
dor e forçou a Eslovênia a cor-
rer atrás do resultado. Ajustado, 
o bloqueio brasileiro seguiu fun-
cionando bem na dobradinha Lu-
cão e Rodriguinho. No entanto, a 
frieza eslovena entrou em quadra 
e os visitantes foram encostando 

VICTOR PARRINI*

Com bons resultados recentes em torneios europeus, os eslovenos conseguiram dar trabalho aos brasileiros, mas não impediram mais um triunfo

 Minervino Junior/CB
Ontem
 Japão 3 x 1 China
 Holanda 0 x 3 Estados Unidos

Hoje
15hHolanda x Irã
18h Japão x Estados Unidos
21h Austrália x Eslovênia

Sábado
15h Estados Unidos x Brasil
18h Eslovênia x China
21h Irã x Austrália

Domingo
10h Brasil x China
13h Irã x Japão
16h Holanda x Austrália

Ingressos
eventim.com.br
R$ 25 a R$ 70 (jogos do Brasil)
R$ 12 a R$ 36 (sem jogo do Brasil)
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“Estou muito 
feliz, estudamos a 
equipe. Sabíamos 

que eles eram 
fortes e muito 
agressivos no 

saque. Casei com 
uma linha de passe 

boa. Acabou que 
os meus saques 
entraram bem e 
consegui ajudar 
a equipe nesse 
fundamento”

Rodriguinho, ponteiro

no marcador do Nilson Nelson e 
incomodando naquele que pare-
cia ser um set tranquilo para os 
brasileiros. Com o empate por 8 
x 8, o equilíbrio virou o enredo 
da partida. A disputa eletrizante 
ponto a ponto teve os eslovenos 
virando e abrindo quatro de van-
tagem e devolverem com o mes-
mo placar do set perdido: 25 x 21.

O terceiro período seguiu com 
a Eslovênia querendo surpreender 
ainda mais. Apesar da empolgação 
pelo triunfo na parcial anterior, o 

Brasil controlou os ânimos e virou 
para 7 x 4, abrindo 11 x 6 com ex-
celentes bolas no meio e bloqueios 
por parte de Lucão. O bom desem-
penho brasileiro na parcial forçou 
o pedido de tempo esloveno, que 
até surtiu efeito momentâneo ao 
cortar a vantagem para dois pon-
tos. O ritmo europeu, porém, não 
foi mantido e a Seleção seguiu com 
as rédeas do confronto até vencer 
a etapa por 25 x 20.

Focado em concluir a partida 
sem sustos maiores, o Brasil tratou 

de acelerar o seu jogo no set final. 
Mais inteiro após três sets, o esqua-
drão verde-amarelo tomou conta 
do duelo e logo tratou de abrir 10 
x 6. Incomodados com a desvan-
tagem, os visitantes até esboçaram 
uma reação, diminuindo a vanta-
gem para quatro pontos, mas es-
barraram em erro individuais e no 
oportunismo brasileiro. E com a 
festa da torcida em Brasília, a Sele-
ção fechou o confronto por 25 x 16. 

Invicto na caça ao bicampeo-
nato da Liga das Nações, o Brasil 

folga nas partidas programadas 
para hoje e retorna à quadra do 
Ginásio Nilson Nelson amanhã, às 
15h, contra os Estados Unidos, que 
também estão invictos na compe-
tição, mas terão de entrar em qua-
dra diante do Japão, às 18h.

A primeira fase da Liga das Na-
ções é disputada em três semanas, 
com quatro jogos para cada uma 
das 16 seleções divididas em dois 
grupos. As oito melhores avança-
rão à fase final, em Bolonha, na Itá-
lia, em julho.

QUEM TEM

ORGULHO

DE BRASÍLIA

APONTA O

CELULAR

AQUI.

Realização:

BAIXE GRÁTIS O E-BOOK:

AS MARCAS DE BRASÍLIA.
Aponte a sua câmera para o QR CODE

ou acesse https://bit.ly/asmarcasdebrasilia

e faça o download do e-book.

Conheça as histórias de empresas

nascidas em Brasília que fazem parte

do desenvolvimento da nossa cidade.
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Por oscar Quiroga

Data estelar: mercúrio 
e Plutão em trígono. É 
certeza que se o coliseu, os 
Jogos Vorazes ou quaisquer 
outras fantasias mórbidas 
de “esportes” em que as 
pessoas lutem por suas 
vidas fossem liberadas 
e legalizadas, seria um 
sucesso estrondoso e, 
como na filosofia do lucro 
não há dilemas morais, 
só a devoção ao lucro, de 
uma maneira ou de outra, 
esta é uma realidade 
consumada. Existimos 
numa civilização em que 
as guerras são financiadas 
mutuamente pelos que 
guerreiam, assim como, 
também, se faz as pessoas 
pagarem para trabalhar para 
as corporações que detêm o 
controle da internet. ah! Você 
não sabia disso? Você compra 
seus aparelhos, conexões e 
assinaturas para navegar pela 
internet e, enquanto isso, você 
contribui com engajamento e 
muito mais, para que essas 
corporações arrecadem 
trilhões. na prática, 
pagamos para trabalhar. 

ÁRIES
21/03 a 20/04

LEÃO
22/07 a 22/08

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

aproveite todas as deixas que a 
vida lhe oferecer para se aproximar 
às pessoas e fazer acordos, que 
podem ser pequenos combinados 
apenas, porém, que sirvam ao 
propósito de auspiciar uma 
boa convivência. Em frente.

mantenha a bola em jogo, 
improvise, negocie, faça o que 
estiver ao seu alcance, e quando 
perceber que seus recursos 
ficam curtos para dar conta da 
realidade, lance mão da ajuda que 
as pessoas oferecerem. Em frente.

o bom entendimento é fundamental 
e, como não costuma durar 
muito, porque sempre imperam 
os conflitos e desavenças, o 
melhor a fazer é aproveitar o 
movimento e colocar sobre a mesa 
suas expectativas e projetos.

TOURO
21/04 a 20/05

VIRGEM
23/08 a 22/09

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

as questões práticas predominam 
nesta parte do caminho, 
portanto, evite se deter em 
dilemas que, neste momento, 
não seria necessário resolver, e 
se atenha a tudo que estiver ao 
seu alcance fazer, sem estresse.

Veja o que há para você em tudo 
que acontece neste momento, 
não espere que ninguém mais 
se interesse em proteger o que 
seria do seu merecimento, pois, 
na prática, é você que precisa 
fazer valer seus direitos.

É possível passar a vida se 
preparando para um momento 
especial e, quando esse 
acontece, ficarmos estupefatos 
e paralisados, sem saber o que 
fazer. não se preocupe, apesar 
de tudo e de todos, dará certo.

GÊMEOS
21/05 a 20/06

LIBRA
23/09 a 22/10

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

Está tudo certo, você tem direito 
a viver bem, se divertir e levitar 
acima de quaisquer perrengues 
que insistirem em grudar em 
você. não há de haver culpa 
alguma nesse sentido, apenas 
o usufruto do bom viver.

o que você pratica evidencia o 
que você realmente pensa, e 
contra fatos, não há argumentos. 
Portanto, se você tiver necessidade 
de explicar algo a alguém, procure 
verificar, em primeiro lugar, se 
é condizente à sua prática.

Para você resolver suas dúvidas, 
em vez de se debruçar sobre as 
argumentações, procure continuar 
fazendo suas coisas e deixar 
o tempo passar, porque, com 
certeza, as respostas necessárias 
acabarão se mostrando.

CÂNCER
21/06 a 21/07

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

PEIXES
20/02 a 20/03

as emoções que provocam 
tranquilidade e sossego são preferíveis, 
mas nem sempre dá para sustentar 
essa nota diante de um cenário no 
qual acontecem coisas que requerem 
intervenções imediatas. a emoção 
segue aos acontecimentos.

tome distância moderada de 
tudo e de todos, para, assim, 
observar o panorama amplo em 
que sua presença está inserida e, 
com isso, poder tomar decisões 
mais sábias sobre o que está 
em andamento. sabedoria.

as emoções, ainda que atrapalhem 
a visão prolixa da mente lógica, 
trazem verdades viscerais que 
é necessário considerar, para, 
assim, sua alma poder tomar 
decisões mais realistas e tudo 
ser mais verdadeiro na prática.

SUDOKU

grau de dificuldade: médio www.cruzadas.net

Por JosÉ carLos ViEira

TANTAS Palavras

Esta sEção circuLa dE tErça a sáBado/ cartas: sig, Quadra 2, LotE 340 / cEP 70.610-901

MEMÓRIAS
Quando a memória busca seletiva
histórias que tiveram nosso olhar
coloca-nos no tempo a navegar
sem admitir resposta negativa
Decerto que a lembrança em nós ativa
desejo de viver de novo e dar
novo sentido ao findo ao retomar
uma emoção que já se fez cativa
Se no retrato antigo vê-se um rosto
esquecido, guardando nosso encanto 
também aí repousa estranho gosto
De ver-se o mesmo sendo outro, enquanto 
saber-se tão igual, mesmo no oposto,
custe ao olhar bem mais que mero espanto

Nara Fontes

a 
20ª edição do Encontro de Vio-
leiros e Violeiras de Brasília 
está de volta e ocorre hoje e 
amanhã, após dois anos sem 

o tradicional evento em decorrência 
da pandemia. Os shows percorreram 
cidades como Brazlândia, Ceilândia e 
Planaltina. Neste ano, a festa será na 
Praça dos Estados da Candangolân-
dia, trazendo um reencontro entre 
o público e a promoção de artistas 
locais e nacionais da música caipi-
ra, com shows gratuitos a céu aberto.

Além dos shows, o evento traz ex-
posições e uma feira gastronômica na 
programação, com a mistura da cul-
tura regional dos rincões do país e de 
seus artistas. Nesta edição, o encontro 
adota o estilo híbrido de atividades, 
com transmissão ao vivo pelo canal 
oficial do Clube do Violeiro Caipira. O 
idealizador, produtor do evento e vio-
leiro, Volmi Batista, evidencia a sauda-
de do encontro, e revela que esta edi-
ção apresenta novidades que prome-
tem. A intenção é “aproximar o passa-
do, relembrar vivências e referências 
que guardamos com carinho na me-
mória”. Segundo ele, “o encontro tem 
a responsabilidade de cuidar da cul-
tura caipira de raiz, genuína e viva”.

Também violeiro, Volmi Batista 
destaca que o público pode esperar 
muita música, canções que repre-
sentem a cultura popular brasileira.  

“Teremos uma exposição de ele-
mentos da cultura caipira, que a 
gente vem coletando durante esses 
quase 30 anos do Clube do Violeiro, 
serão expostas cerca de 200 a 300 
capas de LPs de todos os tempos da 
música caipira e também uma expo-
sição de pintura naif, uma pintura 
feita por artistas amadores, que é a 
primeira vez que participam do en-
contro”, explica o músico. 

Este ano, o evento, que recebe 
recursos do Fundo de Apoio à Cul-
tura (FAC), por meio da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa do 
GDF, ocorre, excepcionalmente,  no 
mês de junho — tradicionalmente 
ocorre em julho. 

A proposta é promover uma retros-
pectiva dos encontros realizados an-
teriormente, trazendo, em sua pro-
gramação, a participação de artistas 
considerados patrimônios da cultura 
e da música caipira, além da cena cul-
tural atual. Hoje, na noite de estreia, 
o público terá apresentações de Volmi 
Batista, Jacarandá e Braúna, compos-
ta pelos amigos Ismar e Geraldo. A du-
pla  Irmãs Barbosa vem para representar 
o lado feminino da música.

O encontro ocorre na Praça dos 
Estados (entrada da Candangolân-
dia). Hoje, o evento começa às 18h, 
enquanto amanhã, começa a partir 
das 9h. A entrada é gratuita, com 
classificação livre, e conta com tra-
dução em libras.

 » EVELLyn PaoLa

A viola em festa

SHOW

Zé Mulato e Cassiano estarão no evento neste fim de semana

Luiz Fernandes
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O Clube da Bossa 

é um refúgio de 

nossa Bossa Nova, 

assim como o  

famoso Clube do 

Choro de Brasília. 

Se tivéssemos 

essas mesmas 

sacadas em outras 

cidades brasileiras, 

estaríamos muito 

melhor com nossas 

músicas de grande 

qualidade artística”

Roberto Mesnescal, 

compositor

harmônica, pelo lirismo das 
letras, esse estilo musical con-
quistou o mundo. Em Brasília, 
buscamos levar ao público a 
autêntica cultura brasileira”, 
ressalta Berberian. “Chega-
mos ao 500º evento, a grande 
maioria gratuito. Trouxemos 
para esta celebração o gran-
de Roberto Menescal, um íco-
ne da Bossa Nova e amigo da 
nossa instituição”, acrescenta.

 Durante 12 anos o Clube 
da Bossa manteve atividade 
regular, com apresentações 
de artistas locais e convida-
dos de outras cidades brasi-
leiras, entre os quais Carlos 
Lyra, Marcos Valle, Wanda Sá, 
Leny Andrade, Zé Luiz Maz-
ziotti, Jaques Morelembaum, 
Cristovão Bastos, Nelson Fa-
ria, Cris Fellano e Carol Sa-
boya, além, é claro, Ro-
berto Menescal.

 Há três anos, 
com o corte do 
apoio finan-
ceiro que rece-
bia do Sesc-DF, 

o clube passou a se manter ape-
nas com a contribuição voluntária 
dos associados, passando a realizar 
eventos itinerantes, em parceria 
com a Abac e o Carpe Diem Jardim 
do Centro Cultural Banco do Brasil. 
Durante a pandemia, a instituição 
desenvolveu uma programação on
-line, com a postagem semanal de 
vídeos dos shows já realizados e li-
ves de artistas brasileiros.

 Na celebração do 500º 
show, além de Menescal ha-
verá a apresentação das can-
toras Ana Reis, Célia Rabello, 
Liz Rosa e Márcia Tauil. Nos 
acompanhamentos estarão o 
violonista Marcus Moraes e o 
contrabaixista Oswaldo Amo-
rim. Do repertório farão par-
te canções que o composi-
tor fez com Ronaldo Bôsco-

li, Chico Buarque, Paulo 
César Pinheiro, Jo-

tabê e Reginal-
do Mil, entre 
as quais, ob-
viamente, o 
clássico O 

barquinho.

CLUBE DA BOSSA —SHOW Nº 500
 Apresentação de Roberto 
Menescal e das cantoras Ana 
Reis, Célia Rabello, Liz Rosa 
e Márcia Tauil, amanhã, às 
11h30, no Teatro Sílvio Barbato 
do Sesc, no Edifício Eurico 
Dutra, Setor Comercial Sul. 
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (para sócios). Os ingressos 
devem ser retirados com duas horas de antecedência. 

Menescal: 
“Brasília é 

um refúgio”

O COMPOSITOR ROBERTO MENESCAL 
É A ATRAÇÃO ESPECIAL DO 
SHOW N 500, AMANHÃ, 
NO CLUBE DA BOSSA, 
ENTIDADE BRASILIENSE 
QUE CULTIVA  ESSE
GÊNERO MUSICAL

R
oberto Menescal 
era um jovem de 19 
anos quando, duran-
te passeio de barco 

pelo Oceano Atlântico, ao se 
aproximar de Cabo Frio, ci-
dade do litoral fluminense, 
veio a inspiração para com-
por um tema musical, que 
dias depois receberia letra 
do amigo e jornalista Ronal-
do Bôscoli. Com o título de 
O barquinho, a canção tor-
nou-se clássico ao ser gra-
vada por João Gilberto no LP 
Chega de saudade — marco  
da Bossa Nova.

 Com 60 anos de carrei-
ra, o compositor, violonista 
e produtor capixaba — radi-
cado no Rio de Janeiro des-
de a adolescência — man-
tém-se em plena atividade. 
No último fim de semana 
participou de um festival de 
jazz em Ilhabela, no litoral 
paulista. Neste sábado, de 
volta a Brasília, será a atra-
ção principal do show de nú-
mero 500 do Clube da Bossa, 
no Teatro Sílvio Barbato do 
Sesc, no Setor Comercial Sul.

 Iniciativa do engenheiro e 
professor universitário Dikran 
Berberian, o Clube da Bossa 
foi criado no final em 2006. 
A inauguração ocorreu em 
16 de dezembro daquele ano 
com um show memorável do 
grupo Os Cariocas. “Ao criar o 
Clube da Bossa, tivemos co-
mo objetivo divulgar e difun-
dir o que o Brasil faz melhor 
musicalmente que é a bos-
sa nova. Pela sua construção 
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  Entrevista// 

  Roberto Menescal

Aos 60 anos de carreira, como avalia sua 
trajetória da Bossa Nova aos tempos de agora?

Acho que naveguei bem e bastante na mú-
sica brasileira, mas espero navegar muito mais 
ainda. Adoro o que fiz no passado mas tenho 
saudade do futuro!

Na sua concepção, que importância teve 
para a Bossa Nova, a canção O barquinho, 
parceria sua com Ronaldo Bôscoli, gravada 
por vários artistas, inclusive João Gilberto, 
no mítico LP Chega de saudade?

O barquinho é uma daquelas acertadas 
não planejadas como outras tantas de ou-
tros autores como Samba de verão, de Mar-
co e Paulo Sérgio Valle; Garota de Ipanema, 
de Tom Jobim e Vinicius de Moraes; e deze-
nas de músicas que fizeram seu sucesso no 
Brasil e no exterior todas com mais de 2.000 
gravações diferentes. O barquinho me abriu 
as portas como compositor

Entre os 40 discos que lançou, individualmente 
e com outros músicos, quais os que considera 
mais relevantes e por que?

O long play O barquinho, que produzi e gra-
vei com Maysa; Vagamente, com Wanda Sá; Eu 

e Cris, com Cris Dellano; e Agarradinhos, com 
Leila Pinheiro, além da série Aquarela brasilei-

ra que produzi com Emilio Santiago e muitos 
outros que adoro.

Durante 15 ano — entre 1970 e 1985 — você, 
como diretor artístico e produtor na Polygram, 
esteve próximo de nomes consagrados da MPB. 
Como era a relação com eles? De quem, entre 
eles, se tornou amigo?

Alguns maravilhosos, outros de relaciona-
mento difícil, mas procurei evitar amizades 
mais profundas porque os ciúmes eram gran-
des se eu me aproximasse demais de alguns e 
pouco de outros.

Elis 72, um dos discos mais incensados 
de Elis Regina, relançado em 2021, foi 
produzido por você. Consta que, durante a 
gravação, ela interferiu em praticamente 
todo o processo. Como foi lidar com a 
Pimentinha naquele momento?

Na verdade, começamos com dificuldades 
na escolha do repertório, mas quando ela sentiu 
que eu lhe apresentei músicas ótimas, as coisas 
ficaram bem tranquilas. A Pimentinha era difí-
cil, mas extraordinária!

O que o leva, aos 84 anos, manter-se em plena 
atividade, compondo, produzindo discos, e 
fazendo shows no Brasil e no exterior?

É o que sei e gosto de fazer.As possibilidades 
continuam grandes e eu apenas as aproveito!

Nas áreas da produção e da gravação, com 
que está envolvido agora?

Estou fazendo arranjos para Lisa Ono e co-
meçando as gravações com Cris Dellano e uma 
ótima cantora brasileira que mora nos Estados 
Unidos, a Daniela Soledade, além de outras sur-
presas que vão aparecer ainda neste ano.

Em 1990, você veio a Brasília inicialmente, 
apresentando-se na Sala Villa-Lobos do 
Teatro Nacional, ao lado de Leila Pinheiro, 
com o show de lançamento do álbum Benção 
Bossa Nova, uma produção sua. Lembra-se de 
quantas vezes já tocou na capital?

Não sei quantas, mas foram várias. Agora 
mesmo estou indo me apresentar no Clube da 
Bossa com algumas ótimas cantoras e grandes 
amigas, de Brasília.

Você retorna à cidade, como principal 
atração do show de número 500, promovido 
pelo Clube da Bossa. Que representatividade 
vê dessa instituição para a Bossa Nova e, 
por consequência, para a música popular 
brasileira?

O Clube da Bossa é um refúgio de nossa Bos-
sa Nova, assim também como o famoso Clube 
do Choro de Brasília. Se tivéssemos essas mes-
mas sacadas em outras cidades brasileiras, es-
taríamos muito melhor com nossas músicas de 
grande qualidade artística.



1
IMÓVEIS
COMPRA E
VENDA

1.1 Apart Hotel
1.2 Apartamentos
1.3 Casas
1.4 Lojas e Salas
1.5 Lotes, Áreas

e Galpões
1.6 Sítios, Chácaras

e Fazendas
1.7 Serviços e

Crédito
Imobiliário

1.2 APARTAMENTOS

ASA NORTE

1 QUARTO

710/11 NORTE Vendo
amplo apto 60m2 1qto,
elevador Oport! R$
330mil 99922-0235 zap

710/11 NORTE Vendo
amplo apto 60m2 1qto,
elevador Oport! R$
330mil 99922-0235 zap

ASA SUL

2 QUARTOS

PARA INVESTIDORES
209 NORTE 2qts sem
suíte sem garag 56m2
priv2ºandmobiliadova-
randa estendida. Acei-
to financ 99215-8031

3 QUARTOS

ACEITO CASA LAGO SUL
314 SQS and alto refor-
ma em granito 157m2 3
qts (ste) arms gar MAPI
98522-4444 CJ27154

1.2 ASA SUL

4 OU MAIS QUARTOS

VENDE - SE
312 SQS 04 qtos, refor-
mado, mobilido, 449m2.
S/ interm.,com o prop.
Tr: 99559-2539

CRUZEIRO

3 QUARTOS

TUDO O QUE VOCÊ QUER
QD 605 1ºandar 3qts
gar reforma nova lindo
desoc. Financia MAPI
98522-4444 CJ27154

SOBRADINHO

3 QUARTOS

PRONTO PARA MORAR
QD 02 AP c/ reforma bá-
sicaboa,bancadadegra-
nito de 200 x 70, armºs
de formica e guarda rou-
pa de compensado de
madeira.99958-3595.

SUDOESTE

3 QUARTOS

SQSW 306 Particular
Vendeapartamentoqui-
tadonoSudoeste,refor-
mado de 97 m2 , ar-
condicionados sala e
quartos, com 3 quar-
tos(01 suite) e dce com-
pleta, 01 vaga de gara-
gem, e cobertura coleti-
va com 12 churrasquei-
ras, 01 piscina de adul-
to e 01 de criança,
além de salão de festa
no térreo. Particular -
Fone e WhatsApp:
999737776

SQSW 306 Particular
Vendeapartamentoqui-
tadonoSudoeste,refor-
mado de 97 m2 , ar-
condicionados sala e
quartos, com 3 quar-
tos(01 suite) e dce com-
pleta, 01 vaga de gara-
gem, e cobertura coleti-
va com 12 churrasquei-
ras, 01 piscina de adul-
to e 01 de criança,
além de salão de festa
no térreo. Particular -
Fone e WhatsApp:
999737776

1.2 TAGUATINGA

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.3 CASAS

LAGO NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

LINDA 2 PAVIMENTOS
QL 13 linda 5qts (2
stes) lazer compl deso-
cup ótimo preço MAPI
98522-4444 CJ27154

LAGO SUL

4 OU MAIS QUARTOS

QI 23 REFORMA MODERNA
TÉRREA4 stes closet ar-
ms salão amplo alto pa-
drão lazer. Ac apt SQS
98522-4444 CJ27154

TAGUATINGA

4 OU MAIS QUARTOS

1.4 NÚCLEO BANDEIRANTE

1.4 LOJAS E SALAS

LOJAS

NÚCLEO BANDEIRANTE

ÁREA ESPECIAL Ven-
do Excelente loja
260m2. Oportunidade!
Tr: 99922-0235 zap
ÁREA ESPECIAL Ven-
do Excelente loja
260m2. Oportunidade!
Tr: 99922-0235 zap

SALAS

ASA SUL

SDS - CONIC Ed Venân-
cio V sala 309, 38,50m2
R$ 130 mil reformada
99979-8617

1.6 SÍTIOS, CHÁCARAS
E FAZENDAS

OUTROS ESTADOS

ALEXÂNIA - GO 02 hec-
tares c/córrego, plano,
energia, internet,próx.as-
falto.R$130.000,00 à vis-
ta. Tr c/ proprietário: (62)
99806-3490/ (62) 98406-
5441/ (62) 98233-1836

NIQUELÂNDIA/GO, Fa-
zenda 288ha, confront.
c/ Córrego Macaquinho.
Inicial R$ 576.000,00
( p a r c e l á v e l )
a lvarolei loes.com.br
0800-707-9339

ALEXÂNIA - GO 02 hec-
tares c/córrego, plano,
energia, internet,próx.as-
falto.R$130.000,00 à vis-
ta. Tr c/ proprietário: (62)
99806-3490/ (62) 98406-
5441/ (62) 98233-1836

1.7 SERVIÇOS E CRÉDITO
IMOBILIÁRIO

CONSÓRCIO

BANCORBRAS
OUTROS COMPRO,
Vendo Carta Contem-
plada ou não. Tr:
99552-8132 Whats.

BANCORBRAS
OUTROS COMPRO,
Vendo Carta Contem-
plada ou não. Tr:
99552-8132 Whats.

2
IMÓVEIS
ALUGUEL

2.1 Apart Hotel
2.2 Apartamentos
2.3 Casas
2.4 Lojas e Salas
2.5 Lotes, Áreas

e Galpões

2.6 Quartos e Pensões

2.7 Sítios, Chácaras
e Fazendas

2.2 APARTAMENTOS

ÁGUAS CLARAS

1 QUARTO

ALUGO APARTAMENTO
R 24 lote 13 - Ed. Casa-
blanca, Àguas Claras,
5º andar, 50m2, 1 suíte,
sala, cozinha, àrea de
serviço, varanda, com ar-
mários etc. lazer comple-
to e uma vaga na gara-
gem. Ao lado da Esta-
çãoo do Metrô. Tratar:
99968-3801.

ASA NORTE

4 OU MAIS QUARTOS

109 SQN R$ 2,6mil
4qtos, 3st, 3vgs,
185m2, Reformado. Tra-
tar: (61)99983-1422 C
26136

2.6 QUARTOS
E PENSÕES

CIDADES SATÉLITES

TAGUATINGA-DF QSA
Qto mobiliado prox Ala-
meda metrô 983241000

3
VEÍCULOS

3.1 Automóveis
3.2 Caminhonetes e

Utilitários
3.3 Caminhões
3.4 Motos
3.5 Outros Veículos
3.6 Peças e Serviços

3.1 AUTOMÓVEIS

FABRICANTES

BMW

R$ 70.000,00
120/10 IA 2.0 16v
156CV 5P 1.6 gasoli-
na, 42mkm autom hi-
draul. só DF. placa 7,
impostos 2022 todos
pg. Revisão há 4ms.
Tr. 9.9918-0308

R$ 70.000,00
120/10 IA 2.0 16v
156CV 5P 1.6 gasoli-
na, 42mkm autom hi-
draul. só DF. placa 7,
impostos 2022 todos
pg. Revisão há 4ms.
Tr. 9.9918-0308

NISSAN

VENDO
VERSA 16/17 SV, auto-
mático, inteiríssimo,
144.900km,grafite, revi-
sões em dia. R$50mil
à vista. Tr: 98145-0000

RENAULT

SYMBOL 12/13 Privile-
ge 1.6 único dono, 124
mil km, preto, comple-
to. R$ 24.500,00. Tr:
99975-8082 whatsapp

3.1 RENAULT

RENAULT

SYMBOL 12/13 Privile-
ge 1.6 único dono, 124
mil km, preto, comple-
to. R$ 24.500,00. Tr:
99975-8082 whatsapp

3.2 CAMINHONETES E
UTILITÁRIOS

OUTRAS MARCAS

VENDO
TROLLER 17/17 T4
XLT 3.2; único dono; Só
de Brasília; 24.000km;
amarelo. IPVA pago; qui-
tado; som; vidros elétri-
cos;guinchoelétricoDan-
daro novo instalado;
pneus em ótimo estado;
nunca fez trilha; carro
de garagem; todas as
manutenções feitas em
concessionária; relíquia.
R$ 195.000,00. Tel./
whatsapp: (61) 98249-
1958

3.6 PEÇAS E SEVIÇOS

ALUGUEL

LOCA VIP
AUTOMÓVEIS COM
AR cond, dh e km livre.
Não exigimos cartão. A
partir de R$ 60,00. Tr:
98282-5660 whats

CONSÓRCIO

CARTA CONTEMPLADA
TEMOS BASTANTE
opções, compramos e
vendemos, faça sua
cotação!! End: SBN
QD 02 Bl J salas
1112/1115. 61-3326-
1280/61-98406-1067/
61 99982-7676. visite
o site: www.quero
contempladodf.com.br

4
CASA

& SERVIÇOS
4.1 Construção e Reforma
4.2 Moda, Vestuário

e Beleza
4.3 Saúde
4.2 Comemorações,

e Eventos
4.5 Serviços Profissionais
4.6 Som e Imagem
4.7 Diversos

4.2 MODA, VESTUÁRIO
E BELEZA

JÓIAS E RELÓGIOS

BRILHANTES E OURO
AVALIAÇÃOCOMLAU-
DO zap(62) 99952-7265

4.3 SAÚDE

MASSAGEM TERAPÊUTICA

BRUNO MASSOTERA-
PEUTA11anos deexpe-
riência 11-973868078

CURSO DE MASSA-
GEM ant stress e tântri-
ca e outras 98248-8399

HARMONIZAÇÃOCOR-
PORAL Procuro Mode-
los 61-99939-4909

TERAPÊUTICAS PRO-
FISSIONAIS: ótima op-
ção para cuidar do cor-
po e da mente. Novo es-
paço SHN 99891-1943

OUTRAS
ESPECIALIDADES

ATENDIMENTO NUTRI-
CIONAL individual. Info:
99567-3754 CRN 20582

ATENDIMENTO NUTRI-
CIONAL individual. Info:
99567-3754 CRN 20582
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4.3 OUTRAS
ESPECIALIDADES

4.3 SAÚDE

OUTRAS
ESPECIALIDADES

NUTRICIONISTAESPE-
CIALISTAdietavegetaria-
na e vegana. Agende
seu horario 995045590

4.5 SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

OUTROS PROFISSIONAIS

TELHADO LIMPO s/ re-
mover do lugar. Lava-se
telhado, caixas d’água
em geral 995521988
ESCRITÓRIOIMOBILIÁ-
RIO JS Costa C8206.
Vendemos seu imovél
com muita seguranã e
agilidade. 999661611

SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE ALESSANDRA
ADULTÉRIO FOTOS
Nº 1 com filmagens, fla-
grante. Sigilo e discri-
ção. Gps / Monitoro
24h.Trabalho todas as
áreas.(61)99810-6976

4.5 SERVIÇOS DE
INVESTIGAÇÃO

DETETIVE BARETA
ADULTÉRIO FOTOS fil-
magens,Whatsapp, rela-
torio, GPS. 99971-1190
3356-3925 24hs

5
NEGÓCIOS &

OPORTUNIDADES
5.1 Agricultura e Pecuária
5.2 Comunicados,

Mensagens e Editais
5.3 Infomática
5.4 Oportunidades
5.5 Pontos Comerciais
5.6 Telecomunicações
5.7 Turismo e Lazer

5.1 AGRICULTURA
E PECUÁRIA

INSTALAÇÕES
E MATERIAIS

OPERAÇÃO DE CAFE-
TERIA/ Gelateria no CA
01, Lago Norte: máqui-
nas,equipamentosemer-
cadorias. 98175-6897.

5.2 CONVOCAÇÕES

5.2 COMUNICADOS,
MENSAGENS E EDITAIS

CONVOCAÇÕES

A EMPRESA
GLOBAL MIX

INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTEFATOS de ci-
mento LTDA, inscrita
no CNPJ 25.215.072/
0001-87, convocao fun-
cionário João Pedro
F e r r e i r a R amo s
CTPS:27989, série
00033/GO, a compare-
cer ao seu local de tra-
balho para tratar de as-
suntos de seu interes-
se. O não compareci-
mento no prazo de 72
horas, caracterizará co-
mo abandono de em-
prego conforme artigo
482 Letra I da CLT.

5.4 DINHEIRO E
FINANÇAS

5.4 OPORTUNIDADES

CRÉDITO

DINHEIRO E
FINANÇAS

DINHEIRO NA HORA
DINHEIRO NA HORA
Para funcionário público
em geral com cheque,
desc. em folha, déb. em
conta sem consulta spc/
serasa. Tel.: 4101-6727/
98449-3461

NEGÓCIOS

FRANQUIAS E
SOCIEDADES

LOJACOMPLETAFran-
quia Calzoon Sucos e
Calzones Shopping Pla-
nalto Mall 984025112

5.4 FRANQUIAS E
SOCIEDADES

SOCIO INVESTIDOR
LUCRO GARANTIDO
de 10% ao mês, forne-
ço garantia real não é
golpe 61 98668-2008

EMPREENDEDOR VE-
NHA p/ litoral do Piauí.
Transfiro ponto comerci-
al. Info 86-988370237

5.5 PONTOS COMERCIAIS

CIDADES SATÉLITES E
ENTORNO

VENDE-SE
PATELARIA DO MINEIRO
EM FRENTE a estação
doMetrôArniqueiras. Ins-
talaçõesCompletaseMo-
dernas Tratar: (61)
98140-1617/98267-6373

5.7 HOSPEDAGEM

SERVIÇOS

HOSPEDAGEM

COMPRO TÍTULOS da
pousada do Rio Quen-
t e . T r a t a r : 6 4 -
992364389

5.7 HOSPEDAGEM

TÍTULODESÓCIO remi-
do clube Itiquira Park 61-
981525063

TEMPORADA

HOTEL HOT SPRINGS
CALDAS NOVAS
(GO) Apto 7 piscina,
sauna, frigobar, ar, ba-
nheira 4 pessoas.
Whats 61 99987-9698

OUTROS

ACOMPANHANTE

ANAL BARATO
LOIRA SÓ anal (barato)
amo dar prazer! 61
98539-7146. Asa Norte

5.7 ACOMPANHANTE

MORENA LINDISSIMA
CHUPO BABADO até o
fim em homens ativos.
A. Norte 61 98237-3542

ORAL ATÉ O FIM
FAÇO ORAL até o fim
em homens. Surpreen-
da-se!! 61 98423-0109

WANDA MULHERÃO!
PRECISO DE CLIEN-
TES sou bonita! zap 61
98112-7253 Asa Norte

MARTA GORDA
SEIOS FARTOS adoro
ser beijada lá 130 de
bumbum. com brinde so-
brinha loira rainha do
anal 61 99400-7503

DOSE DUPLA!!
NURU COM Inversão
de loira e morena (61)
3326-7752/99866-8761
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5.7 ACOMPANHANTE

5.7 TURISMO E LAZER

OUTROS

ACOMPANHANTE

LEILA RAINHA
DOS COROAS Loira ca-
tarinense magrinha 27ª
bronzeadacorpo impeca-
vel. Olhos verdes natu-
rais.Atendo no Sudoes-
te. 61 98145-5172

MASSAGEM RELAX

AS+TOPS DAS GALÁXIAS
BEMESTARMASSA-
GENS.COM .br as 20 to-
d a s l i n d a s 6 1
985621273/ 3340-8627

PRECISA-SE
DE MENINAS p/ massa-
gem tântrica. 61 98564-
2267. Ótimos ganhos!!.

PRECISA-SE
DE MENINAS p/ massa-
gem tântrica. 61 98564-
2267. Ótimos ganhos!!.

PRECISA-SE
DE MENINAS p/ massa-
gem tântrica. 61 98564-
2267. Ótimos ganhos!!.

6
TRABALHO
& FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

6.1 Oferta de Emprego
6.2 Procura por Emprego
6.3 Ensino e Treinamento

6.1 OFERTA DE
EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

MASSAGISTA PRECISO
COM/ SEM EXPERIÊN-
CIA p/ semana ou fim d
semana 6198474-3116
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE com ou sem ex-
per. Ótimos ganhos!! 61
99414-1086 só zap
AJUDANTE AUXILIAR
Produçao. Currículo no
whatsapp: 98164-4654
AUXILIAR DE COZI-
NHA e cozinheiro p/
Rest no SIA 999099896
COSTUREIRA PRECI-
SA-SE com experiência
em ajustes e consertos
para Águas Claras 61-
985896109
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE com ou sem ex-
per. Ótimos ganhos!! 61
99414-1086 só zap

6.1 NIVEL BÁSICO

DOMÉSTICAPRECISA-
SE com experiência e
que tenha referência
com telefone , lavar, pas-
sar, cozinhar bem e arru-
mar a casa. Paga-se
bem! Sudoeste. Seg. à
Sáb. F/ 3274-5588

CONTRATA-SE
ENCARREGADO PA-
RA fazenda pequena.
C/ experiência real em
gado de corte, comando
de pessoal, manuten-
ção básica de maquiná-
rios. Disponibilidade de
morar nela. 99208-9908

MANICURE CONTRA-
TA-SE com urgeência
com experiência 62-
991140181
MANICURE PRECISA-
SE que também seja de-
signerdesobrancelha, in-
teressadas ligar para
999278540, falar com a
Sil. Local Vila Planalto,
rua Rabelo lote 25 b.
MANICURE Barbeiro e
design sob 98109-0495
MASSAGISTA VAGA
com ou sem experiên-
cia. Interessadas entrar
em co n t a t o 6 1 -
996294412
MASSAGISTA PRECI-
SA-SE c/s exp, local dis-
creto,seguro e climatiza-
do, ót ganhos, entre 7 a
11mil (61)98119-1085
MASSAGISTAOPORTU-
NIDADE para são Pau-
lo com ou sem experiên-
cia. 61-994089903
PINTOR, JARDINEIRO
ajudante de obras e trato-
rista. Currículo para:
rh@jspar.com.br
TÉCNICODEREFRIGE-
RAÇÃO c/ exper Cv p/:
brasiliamaq@gmail.com
COSTUREIRA PRECI-
SA-SE com experiência
em ajustes e consertos
para Águas Claras 61-
985896109

6.1 NIVEL BÁSICO

CONTRATA-SE !!!
TRATADOR DE CAVA-
LOS Salário R$ 1.500,
disponibilidade p/ morar.
Tratar: 99971-5020 horá-
rio comercial.

EMPREGOS E FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL
Esteticista África 61-
982018714

NÍVEL MÉDIO

ATENDIMENTOAOPÚ-
BLICO requisitos: organi-
zado, proatividade e co-
municativo 982097878
só whatsapp ñ ligar
AUX ADMINISTRATI-
VO login.doctorperforma
.com/proccess_selective
_link/upload_ curriculo
AUXILIARADMINISTRA-
TIVO/ Caixa. Cv: fabrik
_industria@hotmail.com
CABELEIREIRO(A),MA-
NICURE design de so-
brancelha para salão de
Beleza em águas cla-
ras. Interessados 61-
986557357
CAPTADOR(A)DEIMÓ-
VEIScontratacomexperi-
ênciacomprovadanafun-
ção. CV: jackson.lima
@maxximaimoveis.com
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO c/ experiên-
cia em crédito consigna-
do. Enviar currículo p/:
adm@frevalle.com.br
COZINHEIRO(A)/ATEN-
DENTE Enviar CV what-
sapp: 61 99689-8281
CUIDADOR(A) DE IDO-
SOSc/disponibilidadeho-
rário. Cv: humaniza.
adm@gmail.com
DIGITADOR(A)P/ATIVI-
DADEde transformar áu-
dio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com
DIGITADOR(A)P/ATIVI-
DADEde transformar áu-
dio em texto Cv: rhrdk
selecao2020@gmail.
com

6.1 NÍVEL MÉDIO

DOMÉSTICA CONTRA-
TO para trabalhar em
ÁguasClaras p/ lavar, co-
zinhar e faxinar com refe-
rênciasdeempregoante-
rior 61-982108292
ELETRICISTABOBINA-
DOREstamos contratan-
do necessário que o pro-
fissional tenha experiên-
cia. Interessados devem
enviar currículo para o e-
mail: rh.adm.bsb@gmail.
com
ELETRICISTACONTRA-
TA-SENecessárioquete-
nha experiência. Interes-
sadosdeverãoenviarcur-
rículo para o seguinte e-
mail: rh.adm.bsb@gmail.
com
ENCARREGADO E AU-
XILIAR de Departamen-
to Pessoal.Cv: jcontas
@jcontas.com.br

CONTRATA-SE
GARÇOMCOMEXPERI-
ÊNCIA Enviar CV para:
vmaltez2021@gmail.
com
GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com

CONTRATA-SE
GESTOR DE CONTRA-
TOcomexperiência.Sa-
lário a combinar.CVpa-
r a : r h p r o c e s s o .
curriculos@gmail.com
MANICURE URGENTE
Preciso p/ Ceilândia
35811917 998021964

VAGA PARA
MASSAGISTA COM
OU SEM experiência.
Trabalhar semanaou fi-
nal semana. Salário en-
tre R$ 2 mil a R$ 3 mil,
Entre emcontatoWhat-
sapp 61 99634-9453

MECÂNICO DE AUTO-
MÓVEIS Trabalhar SOF
Sul. Cv p/: mecanico
0622@hotmail.com
MECÂNICO : EMPILHA-
DEIRA Santana, contra-
ta c/ Elétrica e Mecâni-
ca básica. Trabalhar no
Valparaíso. Enviar Currí-
culo para o e-mail: dp@
empilhadeirasantana.
com.br
PROFISSIONAIS CON-
TABILIDADE . Conh
nos depto FP, EF e CT.
08 às 18h Seg-Sexta.
Asa Norte R$1.430 +
VA + VT / Enviar CV p/:
dptoderecrutamento
@gmail.com
GERENTE COM EXPE-
RIENCIA Pizzaria em
Brasília contrata CV p/:
df.fastfood@gmail.com

6.1 NÍVEL MÉDIO

PROFISSIONALVEN-
DAS segmento imobiliá-
rio.Aprenda uma profis-
são onde você é deten-
tordoseuaumentosalari-
al 982724444
R E C E P C I O N I S T A
login.doctorperforma.
c o m / p r o c c e s s _
select ive_l ink/ index/
MTIzNjE1/NA/MTIzNw
VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE Currículo p/
: rhdejoalheria@gmail.
com
VENDEDOR (A) CON-
TRATA-SE para loja de
Lingerie. rh@galice.com.
br
VENDEDOR(A) INTER-
NO 10 vagas abertas dis-
poníveis. Oportunidade
decomissãoelevadas.In-
teressadorenviarcurrícu-
lo: wcarvagas1577
@gmail.commandar cur-
rículo no whatsapp 61
98541-0312

CONTRATA-SE
AUXILIAR DE DEPAR-
TAMENTO Pessoal
com experiência em E-
Social e Contador (a)
com experiência em fe-
chamento de balanço.
Enviar curricum para:
e d i n a l d o @ c t a
contabilidade.com.br
PROFISSIONALVEN-
DAS segmento imobiliá-
rio.Aprenda uma profis-
são onde você é deten-
tordoseuaumentosalari-
al 982724444

NÍVEL SUPERIOR

ADVOGADO INICIAN-
TE p/ acompanamento
processual e protocolo.
CV p / : con ta to@
alvaholdingsa.com.br
AGRÔNOMO,CONSUL-
TORIA para rancho na
regiãodeBrasília-DF.En-
viar currículo através do
Wpp : 61 9 9854-5054

OPORTUNIDADE
AUXILIAR JURÍDICO
Taguatinga/DF. Requisi-
tos: Recém-formado em
Direito, não precisa ter
OAB, deve ser organiza-
do, proativo e responsá-
vel.Deve residir preferen-
cialmente em Taguatin-
ga, Vicente Pires, Recan-
to das Emas, Águas Cla-
ras ou Ceilândia. Os inte-
ressados podem enviar
currículo até o dia
13.06.2022paraoseguin-
te endereço eletrônico:
a u x i l i a r j u r i d i c o
@fabioadvocacia.com

6.1 NIVEL SUPERIOR

ESTÁGIO EM GESTÃO
PÚBLICARequisitos:En-
genharia,Direito,Contabi-
lidade, Gestão Pública e
áreas afins. Bolsa: R$
1.000,00+Aux-transp.
R$ 200,00+seg de vida.
Horário:13hàs18h.Envi-
ar cv para: selecao@
caucfacil.com.br.

MANIPULAÇÃO
FARMACÊUTICO

COM OU SEM EXPERI-
ÊNCIASaláriodacatego-
ria. Currículo p/ o email.
: viamagistral-curriculum
@uol.com.br

GERENTE DE CLINICA
CONTRATA-SEparatra-
balhar em grupo de cli-
nicasodontológicasso-
mente com experiên-
cia comprovada em
franquias de clinicas
na área de contas a pa-
gar, folha de pagamen-
to, gestão de pessoas,
compras e financeiro.
Interessados enviar
CV para: contrataja
2017@outlook.com
PERIODONTISTAESPE-
CIALISTA c/ experiên-
ciaparaatendimentoclini-
ca Asa Sul, 1 a 2 perío-
dos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com

GERENTE DE CLINICA
CONTRATA-SEparatra-
balhar em grupo de cli-
nicasodontológicasso-
mente com experiên-
cia comprovada em
franquias de clinicas
na área de contas a pa-
gar, folha de pagamen-
to, gestão de pessoas,
compras e financeiro.
Interessados enviar
CV para: contrataja
2017@outlook.com
PERIODONTISTAESPE-
CIALISTA c/ experiên-
ciaparaatendimentoclini-
ca Asa Sul, 1 a 2 perío-
dos mês. Currículo p/:
contatocliniodontologia
@gmail.com

6.2 PROCURA
POR EMPREGO

NÍVEL BÁSICO

BABÁ, FOLGUISTA e
Cuidadora ofereço os
meus serviços. Contato:
99692-5642 sem zap
BABÁ, FOLGUISTA e
Cuidadora ofereço os
meus serviços. Contato:
99692-5642 sem zap

NÍVEL MÉDIO

ADMINISTRADOR DE
FAZENDA

OFEREÇO-ME
TENHO 42 ANOS Bus-
co recolocação profissio-
nal nas áreas gestão ou
administração em fazen-
das.Nome:MarcosOlivei-
ra. Idade: 42anos. forma-
ção técnico agrícola e
agropecuário, especialis-
ta em em bonicocultura/
leiteira cria ou confina-
do. Experiência, isemina-
ção artificial protoco IA-
TF,casqueamento,opera-
ção de tratores cami-
nhões. . Fui professor pe-
la FAEG Goiás nas áre-
as: Gestão de pasta-
gens, operação de leite,
gestão de pessoas e es-
trutura.MinhaEsposa:Ju-
lianaPereira36anos, téc-
nica agrícola, especialis-
ta em qualidade do leite
in6677 e bezerreiro tipo
ouro. Para maiores infor-
mações e referências:
ZAP (61) 99575-4679
ou (61) 9.9666-3642 c/
Marcos Oliveira

CUIDADOR(A) DE IDO-
SOS Ofereço os meus
serviços 61-992149106

6.3 ENSINO E
TREINAMENTO

SERVIÇOS

AULA PARTICULAR

INFORMÁTICAECELU-
LAR Para a 3ª idade.
Agende sua aula, conhe-
cimento é tudo! Tr:
99601-1535/983798447

CURSOS

CURSO FACILITA DI-
PLOMA 2022 Gradua-
ção, Pós,Mestrado,Dou-
torado 35-991859507

DIPLOMA 2022 Médio,
Téc, Sup, Pós, Mest e
Dout 35-91859507

CURSO FACIL ITA
2022 registrado Ensino
médio,curso técnicoesu-
perior,MestradoeDouto-
rado 35-991859507

CURSO FACIL ITA
2022 registrado Ensino
médio,curso técnicoesu-
perior,MestradoeDouto-
rado 35-991859507

DIPLOMA 2022 Médio,
Téc, Sup, Pós, Mest e
Dout 35-91859507
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