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Na crise, micro e pequenas 
empresas contratam mais que 
médias e grandes 

Levantamento do Sebrae mostra que, na recessão do Brasil, as 
micro e pequenas empresas contratam 60% mais que as grandes 
indústrias do País 
 

Divulgação 
Número de contratações nessas empresas é 60% maior 

Rodrigo Ferreira 

Nove milhões. Este foi o número total de trabalhadores que as micro e 
pequenas empresas empregaram no território brasileiro somente no ano de 
2016. Quem banca a informação é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), através de levantamento feito a partir de dados 
divulgados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
publicado anualmente pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). 

O número, ainda segundo o levantamento do Sebrae, é 60% superior ao das 
pessoas empregadas (5,7 milhões) pelas grandes e médias empresas no 
mesmo período. A pesquisa registrou, ainda, que a diferença favorável às 
micro e pequenas empresas foi identificado em todas as faixas etárias, sendo a  
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de 25 a 39 anos a principal delas, com 4,3 milhões de trabalhadores 
empregados contra 2,7 milhões das grandes indústrias. 

Diante dos dados, diversos membros de setores ligados a economia potiguar 
se posicionaram. Um deles foi o presidente do Conselho Deliberativo do 
Sebrae-RN, José Vieira. Para ele, a diferença ‘absurda’ dos números são 
resultados da escassez de vagas de emprego em todo país. O fato de um 
trabalhador ser demitido da empresa onde exercia suas funções o incentiva a 
criar o próprio negócio, fazendo com que surjam novas opções dentro do 
mercado e, consequentemente, contribua para o desenvolvimento econômico 
do país. 

“Vejo estes dados como um mero reflexo da crise de vagas. A partir do 
momento que uma indústria manda um funcionário embora, ele é incentivado 
a abrir o próprio negócio para gerar lucro e se virar como pode, dando uma 
alternativa para sua vida profissional e, sobretudo, acreditando no país. Na 
medida que ele abre sua empresa, ele precisa contar com outras pessoas para 
fazer o negócio andar. É um efeito interessante que só traz benefícios para a 
nação”, contou ao Agora Jornal. 

 
José Vieira, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae – Foto: Divulgação 

Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio-RN), Marcelo Queiroz atrela o sucesso das 
micro e pequenas empresas ao fato de suas situações serem sempre menos 
complicadas do que as grandes. Para ele, muito embora o momento 
econômico do país não tenha sido dos melhores nos últimos anos, os  
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microempresários souberam se portar bem diante da crise e, por isso, 
apresentam números mais favoráveis na pesquisa. 

“Se a gente parar para analisar, vamos perceber que as pequenas e micro 
empresas são sempre as últimas a atingirem o processo de demissão. Apesar 
do momento de dificuldade que o país tem passado nos últimos tempos, o 
segmento dos pequenos conseguiu manter o número de empresários e até 
mesmo investir na contratação de novas pessoas. É o setor que mais emprega 
no Brasil. Hoje, 99% do país é constituído de micro e pequenas empresas. 
Naturalmente elas acabam tendo um aproveitamento melhor que as demais”, 
analisou. 

 
Presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz – Foto: Divulgação 

O empresário Roberto Serquiz, um dos diretores-tesoureiros da Federação das 
Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN), crê que os números 
apresentados pelo levantamento do Sebrae devem ser levados em 
consideração. Segundo ele, os dados atentam para um crescimento gradativo e 
real dos micro e pequenos empresários e clamam por uma maior atenção do 
setor produtivo brasileiro, que tem enfrentado ‘maus bocados’ devido a 
recessão econômica. 

“Estes números provam há um crescimento muito grande das micro e 
pequenas empresas. É importante saber que este setor tem uma consideração 
enorme para o país. Acredito que já passou do momento de todos darem uma 
atenção maior para o segmento. Hoje eles são responsáveis por uma boa 
parcela da economia brasileira e isso conclui sua importância dentro do  
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contexto econômico nacional”, frisa. “Eles têm uma capacidade de superação 
enorme que, na minha visão, deveria ser tomada como base por todos, muito 
embora existam diferenças importantes nas gestões dos dois casos”, concluiu. 

 
Roberto Serquiz, da Fiern – Foto: Divulgação 

MATRIZES DA ECONOMIA 

Além da repercussão sobre os dados divulgados pelo Sebrae, as lideranças 
potiguares também emitiram pareceres sobre a importância das micro e 
pequenas empresas no processo de recuperação econômica no Brasil. Hoje, 
muitos especialistas já afirmam que o setor vem dando sinais de retomada. 
Com base nisso, José Vieira crê que o crescimento de microempreendedores 
só tem boas situações a render neste caso. 

“O brasileiro é um empreendedor nato. Mas o que é um empreendedor? É o 
confeiteiro, o cabeleireiro, o dono da mercearia e os proprietários de diversos 
outros pequenos negócios. O otimismo do brasileiro está fazendo com que o 
país trilhe novos caminhos para superar a crise. A partir do momento que um 
empreendedor monta seu negócio, além de melhorar sua renda, ele passa a 
girar a economia na cidade em que atua. Os pequenos negócios são de um 
sucesso muito bacana e acabam se tornando uma grande alavanca para 
desenvolvimento do país”, disse. 

Marcelo Queiroz, por sua vez, atenta para a importância do segmento no setor 
econômico. “As micro e pequenas empresas são as matrizes da economia 
nacional. Se elas passam por um bom momento, naturalmente o 
desenvolvimento econômico nacional vai refletir esse dado, trazendo boas 
notícias para o setor. A gente torce para que a retomada aconteça o mais breve 
possível e esse setor sem dúvida alguma vai ajudar no processo”, analisou o 
titular da Fecomércio. 
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Utilizando uma categoria maior, Roberto Serquiz apontou situações que 
foram realizadas pelos microempresários ao longo da crise e citou diferenças 
que, de uma forma ou de outra, acabaram sendo o diferencial do segmento 
com relação às grandes empresas. Para ele, um dos principais diferenciais foi 
o fato do gerenciamento da máquina, que em casos de micro e pequenas são 
sempre menos complicados. 

“Por ter um negócio pequeno, os microempresários têm um domínio maior do 
seu mercado. Num caso de crise como o atual, o período de transição numa 
pequena empresa é bem menor do que o contrário. Eles possuem mais 
facilidade porque o dono está de frente com o mercado, enquanto que nas 
grandes empresas existem os acionistas, os executivos e demais hierarquias, 
fazendo com que esse processo de adaptação seja mais lento”, justificou. 

“A facilidade de contato direto e de promover a alteração do rumo 
rapidamente fazem deles um importante propulsor da economia, por isso 
estão tendo um papel fundamental neste processo de retomada, que já é 
esperado por todos que compõem o setor produtivo nacional”, finalizou. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN DATA: 07.06.17 
 
>> Sindicatos. O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes 
de Queiroz, participou, junto com alguns dos diretores e presidentes de 
sindicatos filiados à Fecomércio, no Hotel Othon Suítes Natal, do primeiro 
módulo do curso de Gestão de Sindicatos. A capacitação é voltada para os 
presidentes e executivos de Sindicatos filiados à Federação, e tem como 
objetivo fortalecer a atuação das instituições, com foco no desenvolvimento de 
líderes. 

>> Sindicatos 1. “Esta capacitação é fundamental, uma vez que são as 
pessoas que fazem as instituições e liderá-las bem é o papel de cada um que 
queira fazer mais forte o seu Sindicato. Entendemos que fortalecer os 
Sindicatos, muito mais do que reforçar a base sobre a qual se assenta toda a 
grandeza do Sistema Fecomércio RN, é fortalecer também a economia dos 
municípios e dos segmentos que cada Sindicato representa”, afirmou o 
presidente Marcelo Queiroz. 

 
 



 

VEÍCULO: PORTAL AGORA RN DATA: 07.06.17 
 
>> Capacitação. O presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, participou 
nesta sexta-feira 2, junto com alguns dos diretores e presidentes de sindicatos 
filiados à Fecomércio, no Hotel Othon Suítes Natal, do primeiro módulo do 
curso de Gestão de Sindicatos. A capacitação é voltada para os presidentes e 
executivos de Sindicatos filiados à Federação, e tem como objetivo fortalecer a 
atuação das instituições, com foco no desenvolvimento de líderes. 
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Gasto com presentes dos Namorados 
deve aumentar em Natal e em Mossoró 
IPDC/Fecomércio registra que em Natal, 54,9% das pessoas entrevistadas 

pretendem presentear neste Dia dos Namorados. A mesma pesquisa de 2016 

apontou que 53,5% das pessoas pretendiam presentear. 

 
Foto: Foto ilustrativa 

 

Comemorado em 12 de junho, o Dia dos Namorados é tradicional por 

movimentar o comércio, devido à troca de presentes, e também o setor de 

serviços, já que os casais aproveitam para ir a restaurantes, hotéis e motéis, 

por exemplo. Para mensurar como será a movimentação na próxima data 

comercial, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 

(IPDC/Fecomércio RN), realizou uma pesquisa de intenção de compras em 

Natal e em Mossoró. 
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Em Natal, as entrevistas foram realizadas entre os dias 15 e 18 de maio de 

2017, e foram ouvidas 653 pessoas. Em Mossoró, a aplicação dos 

questionários aconteceu entre os dias 15 e 17 de maio de 2017, e foram 

entrevistadas 500 pessoas. 

  

De acordo com a pesquisa, em Natal, 54,9% das pessoas entrevistadas 

pretendem presentear neste Dia dos Namorados. A mesma pesquisa de 2016 

apontou que 53,5% das pessoas pretendiam presentear. Entre as 45,1% que 

não irão presentear em 2017, a alegação é a de que não tem a quem (52,2%) 

ou estão sem dinheiro (20,8%). Em 2016, a principal alegação para não 

comprar presentes era a falta de dinheiro (46,7%). A maioria (88,2%) 

pretende comprar apenas um presente. 

  

O gasto médio com os presentes será de R$ 119,97, valor 2,6% maior do que o 

apontado pela mesma pesquisa realizada em 2016, quando os consumidores 

pretendiam gastar R$ 116,93. Esposos (as), com 51,2% das intenções, e 

namorados (as), com 44,8%, devem ser as pessoas mais presenteadas. Os 

itens de vestuário (49,6%) devem ser os presentes mais procurados. No ano 

passado, as roupas também foram a opção de presente mais lembrada, com 

37,1% das respostas. 

  

A forma de pagamento mais utilizada deve ser à vista em dinheiro (56,1%), 

seguida do cartão de crédito parcelada (34,8%), praticamente os mesmos 

percentuais revelados na pesquisa de 2016, quando 56% dos entrevistados 

pretendiam pagar à vista e 35,5% no cartão de crédito. Ao contrário da 

pesquisa do ano passado, quando as lojas do comércio de rua foram mais 

lembradas pelos participantes da pesquisa como local de compras (51,1%), em 

2017, serão as lojas dos shoppings (49,1%) as mais procuradas 

  

Ainda com base na pesquisa do IPDC, para garantir a venda, os comerciantes 

terão que investir na qualidade dos produtos (46,9%); no preço (30,3%); na 

marca do presente (11%); e no atendimento (10,7%). Entre os entrevistados, 

38,5% dos natalenses informaram que pretendem realizar algum passeio no 

dia 12 de junho. O número é 7,3 pontos percentuais maior do que o do ano 

passado, quando 31,2% pretendiam realizar algum passeio. 
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Dentre os consumidores que irão realizar algum passeio, a maior parte 

pretende sair para almoçar ou jantar em restaurantes (22%); 11% disseram 

que vão ao cinema/teatro; 7% devem almoçar/jantar na casa da família; e 

4,2% aproveitarão a data para realizar uma viagem. 

  

Mossoró 

Já em Mossoró, 47,2% das pessoas entrevistadas pretendem presentear neste 

Dia dos Namorados. A mesma pesquisa de 2016 apontou que 51,6% das 

pessoas pretendiam presentear. Entre as 52,8% que não irão presentear em 

2017, a alegação é a de que não tem a quem (44,5%) ou estão sem dinheiro 

(34,7%). Em 2016, a principal alegação para não comprar presentes era a falta 

de dinheiro (31,9%). A maioria (94,5%) pretende comprar apenas um 

presente. 

  

O gasto médio com os presentes será de R$ 117,05, valor 2,3% maior do que o 

apontado pela mesma pesquisa realizada em 2016, quando os consumidores 

pretendiam gastar R$ 114,45. Esposos (as), com 64,6% das intenções, e 

namorados (as), com 32,1%, devem ser as pessoas mais presenteadas. Os itens 

de vestuário (38,1%) devem ser os presentes mais procurados. 

  

Com relação à forma de pagamento dos presentes do Dia dos Namorados, os 

consumidores mostraram preferência pelo pagamento em dinheiro (60,8%). A 

segunda forma de pagamento mais citada foi o cartão de crédito parcelado 

(34,6%), seguida pelo cartão de débito (3,4%). Na sondagem de 2016, o 

dinheiro também liderou o ranking de formas de pagamento do presente na 

data, mas com participação menor (50,8%), e foi seguido pelo cartão de 

crédito parcelado em segundo lugar (42,7%) e cartão de débito em terceiro 

(4,2%). 

  

A pesquisa apontou ainda que o comércio de rua é indicado pelos 

consumidores mossoroenses como o principal local de compra, preferido por 

62,8% dos entrevistados. Seguido pelos que comprarão os presentes no 

shopping (23,4%). Outros meios citados foram a internet (5,4%) e floricultura 

(2,5%). 

  

Além disso, o percentual de pessoas dispostas a realizar algum passeio na data 

foi de 28,2%, o que representa praticamente uma estabilidade em comparação  



 

CONTINUAÇÃO: 

 

ao nível registrado na pesquisa do ano passado que havia sido 25,5%. Para os 

que vão festejar a data, almoçar/jantar em restaurantes (16,6%) lidera o 

ranking de locais preferidos para a comemoração, seguida por viajar, com 

6,8%; jantar/almoçar na casa de família (2,8%); ir a um hotel/motel (0,6%); ir 

à praia (0,6%); cinema/teatro (0,4%); e baladas (0,4%). 

 

Fonte: FecomércioRN 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG DATA: 07.06.17 
 

 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS  DATA: 07.06.17 
 

 
 
 



 

VEÍCULO: BLOG HILNETH CORREIA  DATA: 07.06.17 
 

FECOMERCIO LANÇA PROJETO REFORMA LEGAL 

 

A Federação do Comércio do Rio Grande do Norte irá sediar nesta quinta-feira 
(8,) a partir das 11 h, o lançamento do programa “Reforma Legal”, que é uma 
iniciativa da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção 
(Amanaco), em parceria com Centro Cerâmico do Brasil (CCB), Procon Estadual 
e Ipem RN. 
O “Reforma Legal” tem como foco esclarecer e conscientizar lojistas e 
consumidores acerca da importância da comercialização de produtos certificados 
pelo Inmetro e dentro das normas técnicas do segmento de materiais de 
construção. 

“Nosso foco é promover um debate em torno da conscientização de todo o 
mercado. Respeitar as normas técnicas para os produtos que comercializamos 
é, muito mais do que uma obrigação legal, uma prova de nosso respeito ao 
consumidor. A Anamaco, que é a instituição que representa as lojas de materiais 
de construção no plano nacional, está estimulando este tipo de campanha e nós 
resolvemos trazer o assunto aqui para o RN exatamente por entendermos esta 
nossa responsabilidade. Respeitar estas premissas da certificação técnica, da 
qualidade e da garantia dos produtos que vendemos é bom para todo o 
mercado”, afirma o vice-presidente da Fecomércio RN e membro da Câmara do 
Comércio de Materiais de Construção da Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), Luiz Lacerda. 

Ele explica ainda que o programa abrangerá todos os produtos do setor, 
começando com foco no segmento cerâmico, que inclui pisos, tijolos, telhas e 
revestimentos em geral. Para o diretor do Instituto de Pesos e Medidas IPEM RN 
e Coordenador Geral do Procon RN, Cyrus Benavides, a campanha será 
bastante benéfica para o consumidor. “A campanha Reforma Legal tem por 
principal finalidade proteger o consumidor do RN . É uma forma de resguardá-lo 
acerca da qualidade e garantia dos produtos, fazendo com que sejam evitados 
prejuízos futuros”, diz ele. Além de Luiz Lacerda e Cyrus Benavides, o evento 
desta quinta-feira contará com as presenças do vice-presidente do Conselho da 
Anamaco, Geraldo Cordeiro, do gerente de Certificação do Centro Brasileiro de 
Cerâmica, Marcelo Dias Caridade, e de empresários do setor. 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/06/REFORMA-LEGAL.jpg
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Reforma Legal 

 

A Fecomercio/RN sedia amanhã, a partir das 11 h, o lançamento do programa 

“Reforma Legal”, que é uma iniciativa da Associação Nacional dos Comerciantes de 

Materiais de Construção, em parceria com Centro Cerâmico do Brasil, Procon 

Estadual e Ipem RN. A ação tem como foco esclarecer e conscientizar lojistas e 

consumidores acerca da importância da comercialização de produtos certificados pelo 

Inmetro e dentro das normas técnicas do segmento de materiais de construção. 

“Nosso foco é promover um debate em torno da conscientização de todo o mercado. 

Respeitar as normas técnicas para os produtos que comercializamos é, muito mais do 

que uma obrigação legal, uma prova de nosso respeito ao consumidor”, afirma o vice-

presidente da Fecomércio RN e membro da CNC, Luiz Lacerda. Ele explica ainda que 

o programa abrangerá todos os produtos do setor, começando com foco no segmento 

cerâmico, que inclui pisos, tijolos, telhas e revestimentos em geral. 

http://www.liegebarbalho.com/reforma-legal/
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2017/06/REFORMA-LEGAL.jpg
http://www.liegebarbalho.com/wp-content/uploads/2017/06/REFORMA-LEGAL.jpg
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Fecomércio leva Unidade Móvel 

Sesc Saúde da Mulher ao 

município de Várzea 
Os serviços serão ofertados à comunidade 

Por Redação 

 

 

O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, participou, na noite da terça-feira, 06, 

da instalação da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher no município de Várzea, a 67 Km de Natal, 

na região Agreste potiguar. A solenidade aconteceu ao lado da Igreja Matriz, no Centro da cidade, 

e contou apresentações culturais locais e a presença de autoridades e da população. Os serviços 

serão ofertados à comunidade durante as próximas duas semanas, e além da realização de 780 

mamografias, ultrassonografias e exames preventivos, as mulheres da cidade receberão 

atendimentos relativos a orientações sobre a saúde sexual feminina. 

Marcelo Queiroz destacou a importância da interiorização das ações do Sistema Fecomércio RN e 

da qualidade dos equipamentos e serviços oferecidos pela moderna Unidade Móvel Sesc Saúde da 

Mulher. “Quero aqui destacar a importância do nosso programa de unidades móveis, que leva 

excelência do trabalho realizado pelo Sesc e pelo Senac aos quatro cantos do estado. A unidade é 

pioneira no Brasil e está equipada com alguns dos equipamentos mais modernos existentes do Rio 
Grande do Norte”, explicou Queiroz. 
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O prefeito de Várzea, Pedro Sales, parabenizou e agradeceu ao Sistema Fecomércio pela 

iniciativa. “Quero agradecer ao presidente Marcelo Queiroz pelo presente que a Fecomércio está 

dando às mulheres de Várzea. É com muita satisfação e alegria que o município recebe essa 

unidade de grande importância à prevenção do câncer de mama,” afirmou Sales. 

Com a presença também do presidente de Jundiá, José Arnor da Silva; da diretora regional do 

Sesc RN, Jeane Amaral; e de autoridades locais, a população pôde conhecer o projeto e visitar a 

unidade móvel que viabilizará uma média de 780 atendimentos enquanto estiver no município. 

Para ser atendida, a mulher precisa estar munida de documentos de identidade (RG e CPF), cartão 

SUS e comprovante de residência. Para mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos, não é preciso 

prescrição médica; para as demais, é solicitado encaminhamento médico. As mulheres 

interessadas em fazer o exame podem se dirigir nas segundas-feiras das 10h às 12h, de terça a 

quinta das 13h às 17h e nas sextas-feiras das 8h às 12h. 
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Saúde Mulher 
A unidade móvel Sesc Saúde Mulher estacionará, nos meses de junho e julho, 
em mais duas cidades potiguares. O projeto pioneiro do Serviço Social do 
Comércio do Rio Grande do Norte, instituição do Sistema Fecomércio, visitará 
primeiramente o município de Várzea, com inauguração amanhã. Já no dia 29 
também deste mês, é a vez de Jundiá. A unidade ficará estacionada durante 15 
dias corridos em cada cidade. 
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Senac Assu, diretor anuncia 

cursos para segundo semestre 

 

O diretor do Senac de Assu, Joselito Coringa dos Santos,  anuncia 

programação de cursos de capacitação em várias áreas de atuação 

como saúde, segurança, beleza entre outras. O Senac dispõe de uma 

elevada quantidade de cursos previstos para o segundo semestre de 

2017. São eles: Educação Inclusiva, Relações Interpessoais no 

Trabalho, Operador de Computador,  Segurança no Trabalho em 

Máquinas e Equipamentos NR12, Segurança no Trabalho em Altura 

NR35 , Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR10, 

Segurança e Saúde no Trabalho em Inflamáveis e Combustíveis NR20 

e também de Primeiros Socorros. 

 
 

http://jarbasrocha.com.br/senac-assu-diretor-anuncia-cursos-para-segundo-semestre/
http://jarbasrocha.com.br/senac-assu-diretor-anuncia-cursos-para-segundo-semestre/
http://jarbasrocha.com.br/senac-assu-diretor-anuncia-cursos-para-segundo-semestre/senac-assu-1/
http://jarbasrocha.com.br/senac-assu-diretor-anuncia-cursos-para-segundo-semestre/senac-assu-1/
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O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, participou, na noite da terça-feira, 06, 

da instalação da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher no município de Várzea, a 67 Km de Natal, 

na região Agreste potiguar. A solenidade aconteceu ao lado da Igreja Matriz, no Centro da cidade, 

e contou apresentações culturais locais e a presença de autoridades e da população. Os serviços 

serão ofertados à comunidade durante as próximas duas semanas, e além da realização de 780 

mamografias, ultrassonografias e exames preventivos, as mulheres da cidade receberão 

atendimentos relativos a orientações sobre a saúde sexual feminina. 

Marcelo Queiroz destacou a importância da interiorização das ações do Sistema Fecomércio RN e 

da qualidade dos equipamentos e serviços oferecidos pela moderna Unidade Móvel Sesc Saúde da 

Mulher. “Quero aqui destacar a importância do nosso programa de unidades móveis, que leva 

excelência do trabalho realizado pelo Sesc e pelo Senac aos quatro cantos do estado. A unidade é 

pioneira no Brasil e está equipada com alguns dos equipamentos mais modernos existentes do Rio 
Grande do Norte”, explicou Queiroz. 
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O prefeito de Várzea, Pedro Sales, parabenizou e agradeceu ao Sistema Fecomércio pela 

iniciativa. “Quero agradecer ao presidente Marcelo Queiroz pelo presente que a Fecomércio está 

dando às mulheres de Várzea. É com muita satisfação e alegria que o município recebe essa 

unidade de grande importância à prevenção do câncer de mama,” afirmou Sales. 

Com a presença também do presidente de Jundiá, José Arnor da Silva; da diretora regional do 

Sesc RN, Jeane Amaral; e de autoridades locais, a população pôde conhecer o projeto e visitar a 

unidade móvel que viabilizará uma média de 780 atendimentos enquanto estiver no município. 

Para ser atendida, a mulher precisa estar munida de documentos de identidade (RG e CPF), cartão 

SUS e comprovante de residência. Para mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos, não é preciso 

prescrição médica; para as demais, é solicitado encaminhamento médico. As mulheres 

interessadas em fazer o exame podem se dirigir nas segundas-feiras das 10h às 12h, de terça a 

quinta das 13h às 17h e nas sextas-feiras das 8h às 12h. 
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PSDB avalia que 
episódio do avião dá 
fôlego à ruptura 
Partido convoca governadores para reunião decisiva na segunda-feira 

“A cada dia é um fato novo, não vai parar de ter fato novo nunca. Isso vai mudando a cabeça dos 
senadores e deputados” Tasso Jereissatti Presidente interino do PSDB 

-BRASÍLIA- O mais novo escândalo envolvendo o presidente Michel Temer, admitindo 
uso de um jatinho de Joesley Batista para uma viagem particular com a primeira-dama 

Marcela Temer, pode ser o ingrediente que faltava para o rompimento do PSDB com o 

governo. A prolongação do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apontado 
como gatilho para um eventual desembarque, acabou provocando o adiamento da reunião 
da Executiva desta quinta-feira para a próxima segunda-feira. Mas o episódio do avião 
pode acabar com a resistência de senadores e ministros à pressão para o rompimento já. 

 
— A cada dia é um fato novo, não vai parar de ter fato novo nunca. Isso vai mudando 

a cabeça dos senadores e deputados. Segunda-feira é o limite do PSDB — disse o 

presidente interino, Tasso Jereissatti (CE), depois de uma manhã e tarde tomada por 
reuniões com deputados e senadores. 

 
Diante do agravamento da situação do governo, começou a crescer entre os 

deputados do partido a ameaça de que a eventual manutenção da aliança com Temer 
levará alguns parlamentares a deixarem o PSDB. Nesse cenário, Tasso decidiu que a 

reunião da Executiva do partido, segunda-feira, será ampliada, com a participação de 

todos os governadores, deputados, senadores, ministros e presidentes de diretórios 
estaduais. A ideia é que todos tenham direito a fala, mas ao final apenas os integrantes da 
Executiva votarão sobre o rompimento. 

 
— Daqui para lá pode ter coisa nova. Estou preocupado com esse novo roteiro do 

TSE. Se absolver Temer e Dilma, a casa cai — disse Tasso. 

 
Ele explicou que há um caldeirão no partido, e que sua preocupação é que o PSDB 

saia coeso dessa situação, por isso era preciso aguardar a decisão do TSE. Até segunda-
feira Tasso irá conversar com governadores e dirigentes do PSDB para chegar a um 
consenso sobre a decisão. 

 
— Não precisamos de cargos ou ministérios para continuar apoiando as reformas — 

disse Tasso Jereissatti. 
 
Entre os tucanos, há a percepção de que mesmo que escape do julgamento do TSE, 

Temer não terá como governar. O maior obstáculo hoje ao desembarque do governo ainda  
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é a posição explícita dos ministros Aloysio Nunes Ferreira (Relações Exteriores) e Antonio 
Imbassahy (Governo) em defesa do presidente Michel Temer. 

 
— A percepção é que o TSE vá absolver os dois, Dilma e Temer. Mas aí como será o 

cotidiano do governo? Não governa, hoje Temer está preocupado em dar explicações sobre 
o avião, amanhã será outra coisa. Está acuado, é uma situação terrível — disse o 

presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal. 
 
Principais líderes do PMDB de Temer no Congresso, nem o líder do partido no Senado, 

Renan Calheiros (AL), nem o presidente da Casa, Eunício Oliveira (CE), quiseram se 

manifestar sobre o episódio do avião. 
 
— Esse assunto não me cabe responder né? Eu não sou portavoz do presidente da 

República. Sou presidente do Congresso Nacional — respondeu Eunício. 
 
— Não quero falar sobre isso — limitou-se a dizer Renan. 
 
OPOSIÇÃO FARÁ NOVA DENÚNCIA Deputados da base aliada minimizaram o fato de o 

presidente Michel Temer ter usado o jatinho, mas nos bastidores consideraram “um 
desastre” as explicações do Palácio do Planalto a respeito. A avaliação, até entre os mais 

fiéis, é que Temer vem errando sempre que dá respostas às denúncias envolvendo o 
empresário Joesley Batista. 

 
O deputado Beto Mansur (PRB-SP), que tem ido frequentemente ao Palácio do 

Planalto, defendeu Temer. 

 

— Não tem problema. Às vezes você pega uma carona num avião e isso não quer 
dizer que você vá favorecer alguém. O ministro Teori Zavascki estava num avião (que 
pertencia ao empresário Carlos Alberto, que também morreu), sofreu um acidente, 
infelizmente morreu, e ninguém duvidava da idoneidade dele — disse Beto Mansur. 

 
A oposição, por sua vez, tomou o plenário da Câmara com discursos alertando para as 

“mentiras de Temer” sobre o uso do avião de Joesley. O líder da Rede, Randolfe Rodrigues 

(AP), disse que já há muitos pedidos de impeachment contra Temer em tramitação, mas 
esse novo escândalo pode dar mais força a uma “inevitável” denúncia do STF. 

 

 
 

— Vou denunciá-lo mais uma vez a PGR. Mentir é motivo para impeachment e deve 
constar na inevitável denúncia — disse Randolfe. (Colaborou Fernanda Krakovics) 
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OAS pagou propina a Alves em 
conta de Temer 
Segundo MP, R$ 500 mil foram destinados ao ex-ministro 

-BRASÍLIA- Uma conta do presidente Michel Temer foi usada para intermediar o 
pagamento de uma propina de R$ 500 mil da empreiteira OAS ao ex-ministro do Turismo 

Henrique Eduardo Alves durante a campanha eleitoral de 2014, sustenta a Procuradoria da 
República do Rio Grande do Norte nas investigações sobre fraudes nas obas da Arena das 
Dunas, em Natal. O caso resultou na prisão de Henrique Alves e na emissão de um novo 
mandado de prisão preventiva contra Eduardo Cunha, já preso em Curitiba. Os 
investigadores afirmam que a OAS pagou propina camuflada de doação eleitoral em 11 de 
setembro de 2014. No mesmo dia, o dinheiro foi transferido para o diretório estadual do 
PMDB e, depois, repassado ao ex-ministro que, no período, concorria ao governo do 

estado. 
 
VIAGENS A BRASÍLIA “A propósito, saliente-se que um dos repasses de valores ilícitos 

da OAS para a campanha de Henrique Eduardo Lyra Alves a Governador do Rio Grande do 
Norte em 2014, objeto de apuração no caso, foi de início pago justamente ao candidato a 
Vice-Presidente Michel Temer, que transferiu os valores ao Diretório Estadual do PMDB no 

Rio Grande do Norte, que os direcionou a Henrique Eduardo Lyra Alves”, afirma o 

procurador Rodrigo Telles de Souza no pedido de prisão de Henrique Alves e de Cunha, 
entre outros suspeitos de desviar dinheiro da Arena das Dunas, o estádio construído para 
transformar Natal em uma das cidades sede da Copa de 2016. Ao todo, Henrique Alves 
teria recebido mais de R$ 7 milhões de propina da OAS e de mais três outras empreiteiras. 

 
O procurador mencionou as transações entre Temer e Henrique Alves para 

demonstrar que o ex-ministro mantém estreitos laços com políticos influentes, entre eles o 
atual presidente. No documento, Telles informa que, mesmo depois de deixar o Ministério 
do Turismo sob acusação de corrupção, Henrique Alves tem viajado com frequência a 
Brasília para contatos políticos. “Tal situação aponta no sentido de que Henrique Eduardo 
Lyra Alves persiste atuando na mesma esfera de atividades na qual foram praticados os 
crimes ora investigados. O quadro se mostra mais preocupante se se considera que, 
exatamente em 2016, até os dias de hoje, o partido político de Henrique Eduardo Lyra 

Alves, o PMDB, assumiu a Presidência da República, após processo de impeachment da 
anterior Chefe do Executivo nacional”, escreve o procurador. 

 
Para o procurador, a extensa rede de influência seria um dos motivos que 

justificariam a prisão do ex-ministro. A Justiça Federal considerou consistente a 
argumentação e mandou Henrique Alves para a prisão. O procurador também informa que, 

em 2015, quando percebeu o avanço das investigações da Operação Lava-Jato, o ex-
ministro fechou uma conta que mantinha na Suíça e transferiu todo o saldo para outras 
contas secretas nos Emirados Árabes Unidos e no Uruguai. A conta teria sido abastecida 
com o equivalente hoje a R$ 2,7 milhões. O dinheiro foi depositado pela Carioca 
Engenharia a pedido de Eduardo Cunha. Os recursos seriam parte da propina paga pela  
empreiteira a partir de fraudes nas obras do Porto Maravilha, no Rio. A manobra do ex-
ministro teria sido bemsucedida. 

 
Pelas investigações do Ministério Público, as fraudes no Arena das Dunas resultaram 

num superfaturamento de R$ 77 milhões na construção do estádio. 
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Ironias e troca de 
farpas marcam a sessão 
Herman Benjamin usa votos antigos de Gilmar Mendes em sua 
argumentação, e presidente do TSE reage 

-BRASÍLIA- O segundo dia do julgamento da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer 
deixou visíveis dois polos no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De um lado, o 

relator, ministro Herman Benjamin, defendia o uso de depoimentos de executivos da 
Odebrecht no processo. Do outro lado, o presidente da Corte, Gilmar Mendes, que indicou 
querer discutir a validade dessas provas. A divergência jurídica transbordou para a troca 
de farpas e ironias. No debate, o time de Herman ganhou a adesão de Luiz Fux e Rosa 
Weber. Gilmar capitaneou a simpatia de Napoleão Nunes Maia e Admar Gonzaga. 

 

Como quem fabrica a vacina a partir do veneno, a principal arma usada na 
argumentação de Herman foi o próprio Gilmar. O relator citou voto que o colega proferiu 
no TSE em 2015 defendendo a ampliação das investigações, com novos fatos surgidos a 
partir da Lava-Jato — uma posição contrária à defendida pelo próprio Gilmar ontem. Em 

resposta, o presidente do tribunal disse que o argumento de Herman era “falacioso”, 
porque levava a crer que as investigações poderiam ser ampliadas indefinidamente. O 
clima de estranhamento entre os dois era visível. 

 
— Agora, Vossa Excelência tem mais um desafio: manter o processo aberto e trazer a 

delação da JBS e, talvez na semana que vem, do (ex-ministro Antonio) Palocci — disse 
Gilmar, com ironia. — Para mostrar que o argumento de vossa excelência é falacioso. 

 
Em seguida, o presidente do tribunal atenuou o tom da crítica, mas Herman registrou. 
 

— Foi uma provocação apenas — amenizou Gilmar. — Mas eu aceito — respondeu o 
relator. Para ressaltar a importância de incluir depoimentos da Odebrecht no processo, 
Herman citou trechos literais do voto dado pelo colega em 2015. “Puxa-se uma pena e 
vem uma galinha na Lava-Jato”, disse Gilmar no passado, no voto lembrado pelo relator. 
Ontem, o presidente do tribunal disse que usou o argumento não para justificar a cassação 

de mandato, mas para levantar a discussão sobre ilegalidades em campanhas. Aproveitou 
para elogiar o colega. 

 
— Vossa excelência só está brilhando, e o Brasil conhecendo o brilho de vossa 

excelência. Eu, como seu amigo, fico feliz de ter contribuído para isso. Para que o Brasil 
todo conheça, é mérito de vossa excelência. Porque eu insisti na abertura do processo. E 
eu dizia claramente: não estou aqui a defender cassação de mandato. Mas queremos abrir 
esse processo para discutir o tema. Vossa excelência me honrou com as citações e fico 

muito feliz. Porque vossa excelência vai ver e eu sou muito transparente em relação a 
isso, não nego o que fiz ontem — declarou Gilmar. Herman devolveu: — Prefiro o 
anonimato, muito mais. Processo em que se discute condenação de A,B, C ou D em 
qualquer natureza não tem e não deve ter nenhum glamour pessoal. Eu não escolhi ser 
relator, eu preferia não ter sido o relator, cumpri aquilo que foi deliberação do tribunal. 
Gilmar retrucou: — Essa ação só existe graças ao meu empenho, modéstia às favas. 

 

Em outro momento do julgamento, Herman disse que, apesar de ter autorizado o 

depoimento de testemunhas, também negou vários interrogatórios sugeridos pela defesa  
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da ex-presidente Dilma, porque tinham caráter procrastinatório ou não tinham significado 
para as investigações. Ele afirmou que havia pedidos para se ouvir “doleiros, motoqueiros, 
seguranças e até donos de inferninhos”. 

 
— Vossa Excelência não precisou fazer inspeção não, né (nos cabarés)? — provocou 

Gilmar. 
 

— Não fiz a inspeção, nem foi pedido. Não usei dos meus poderes de produção de 
provas para tanto. Se Vossa Excelência quiser propor... Imagino que não — rebateu 

Herman. 
 
O relator destacou que o caso em julgamento é muito maior do que um “litígio entre 

vizinhos”. 

 
— Se o doutor (José Eduardo) Alckmin (advogado do PSDB, autor das ações) tivesse 

aqui desistido das ações, poderia tê-lo feito, mas o processo continuaria pelas mãos do 
Ministério Público. Essa é uma demonstração eloquente de que aqui não estamos tratando 
de litígio entre vizinhos, de ação de consignação de pagamento por atraso de aluguel. Aqui 
estamos tratando dos fundamentos da própria República e do regime democrático — disse 
o relator. 

 
Logo no início da sessão, Herman anunciou que trataria dessa questão preliminar 

junto com o mérito — ou seja, as provas colhidas ao longo das investigações. Isso porque 
as questões estariam entrelaçadas. Alguns ministros demonstraram contrariedade com 
essa tese. Queriam primeiro votar a preliminar, o que poderia impedir o relator de ler o 

voto inteiro. Além de Gilmar, Admar Gonzaga e Napoleão Maia se manifestaram dessa 
forma. 

 
— Para passarmos ao mérito, temos de saber para onde vamos no mérito — disse 

Admar. 
— Se Vossa Excelência estiver votando assim, vai votar sem conhecer se vou incluir 

ou não provas no mérito — respondeu Herman, complementando: — Preferia separar 
essas preliminares do mérito, mas como posso analisar as provas sem analisar o mérito? 

 
— Questões relativas ao poder instrutório do juiz, isso é o mérito? — indagou 

Napoleão. 
 
— Para se analisar quais provas foram usadas pelo relator no seu julgamento, tenho 

que ler o voto de mérito — insistiu Herman. 
 

— Há divergência em relação ao seu posicionamento — afirmou Gilmar. 
 

 
 

— Eu vou exatamente por esta linha porque tudo pode ser discutido nesse voto, isso é 

próprio dos colegiados, não se pode impedir o relator de ler o seu voto — respondeu 
Herman, marcando posição. 
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Julgamento da chapa 
terá sessões até sábado 
Gilmar decide convocar TSE hoje, amanhã e depois 

-BRASÍLIA- Para tentar acelerar as decisões do julgamento da chapa Dilma-Temer, o 

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, convocou sessões 
adicionais para hoje, amanhã e sábado. Nestes três dias, o tribunal tem sessões 
convocadas para manhã, tarde e noite, gerando expectativa de conclusão do processo, 
salvo se algum ministro pedir vista. 

 
A proposta original era de realizar sessão extra já na noite de ontem, mas como havia 

o lançamento de um livro do ministro Luiz Fux optou-se por marcar as sessões extras para 
os demais. Foi Fux, aliás, quem sugeriu que os trabalhos pudessem estender-se para o 
sábado, se necessário. 

 
Gilmar afirmou que consultaria a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 

Cármen Lúcia, sobre a medida, mas anunciou a convocação mesmo sem ter recebido o 

aval. Cármen Lúcia afirmou que a sessão do Supremo da tarde de hoje já estava marcada 

com antecedência e não poderia ser cancelada. Disse apenas que ficará justificada a 
ausência dos três ministros que compõe também o TSE: Gilmar, Fux e Rosa Weber. 

 
A convocação das sessões foi vista pelos advogados que atuam no caso como uma 

sinalização de que o tribunal pretende concluir o processo nessa semana. A defesa do 
presidente Michel Temer entende que a retirada dos depoimentos da Odebrecht do 
processo geraria boas perspectivas para a absolvição da chapa Dilma-Temer. DEFESA 

QUER DECISÃO RÁPIDA O advogado Gustavo Guedes defendeu que o TSE dê uma decisão 
rápida sobre o tema. 

 
Guedes considerou positiva a convocação de sessões extraordinárias pelo tribunal. 
 
— O país espera uma decisão breve e foi salutar o indicativo de que o TSE fará 

quantas sessões forem necessárias — disse. 
 

O defensor de Temer explicitou a aposta na retirada dos depoimentos relativos a 
Odebrecht como principal tese da defesa. 

 
— Excluindo a Odebrecht resta pouco do processo. Se excluir, temos boas 

perspectivas de um resultado favorável — afirmou. 

 
Flávio Caetano, que defende a ex-presidente Dilma Rousseff, também tem insistido na 

retirada dos depoimentos e negou que Hilberto Mascarenhas e Luiz Eduardo Soares, 
executivos do departamento de propina da Odebrecht, sejam testemunhas de defesa. 
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Além do TSE, avião 
acende alerta no 
Planalto 
Temer diz que fica até fim de 2018, mas uso de jato de Joesley e 
desmentido sobre o caso agravam quadro 

-BRASÍLIA- Apesar do discurso, o clima no Palácio do Planalto, durante o segundo dia 
de julgamento do processo de cassação da chapa presidencial, foi de alta tensão. Não 
tanto pelo que foi considerada uma manifestação “dura” por parte do relator do processo, 
o ministro Herman Benjamin, mas pelos diversos fatos que vêm, sucessivamente, 
complicando a situação do presidente Michel Temer. O uso de um avião da JBS, revelado 
na delação do empresário Joesley Batista, e a forma como a notícia foi tratada no governo 
foram considerados, por auxiliares do Planalto, agravantes do quadro do presidente. 

 

Para demonstrar força, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgava se 
cassaria o mandato do presidente, Temer dizia no Palácio do Planalto que só sairia do 
governo em 31 de dezembro de 2018. Em mais uma tentativa de agenda positiva, ele 
anunciou R$ 190,2 bilhões para o Plano Safra agropecuário. 

 
— Vocês dão uma injeção de otimismo no nosso país. É com essa alma, animação, 

esse vigor, essa revitalização que essa solenidade provoca no governo, que nós vamos 
conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018 — declarou Temer à plateia de 
empresários do agronegócio, ministros e parlamentares. 

 
Para interlocutores do presidente, os acontecimentos “extra-TSE” têm sido fonte 

maior de preocupação do que o julgamento na Corte. Michel Temer é investigado no 

Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa 
e obstrução à Justiça. Segundo seus assessores, o presidente tem acompanhado com 
cautela o julgamento, mas a impressão, até o momento, é que há um placar relativamente 

consolidado a favor de Temer. 
 
As ações em outras frentes, porém, trazem o componente surpresa de um desgaste 

progressivo e com implicações que ainda não podem ser contabilizadas. Aliados do 

presidente acusam o Ministério Público de promover uma estratégia deliberada para minar 
Temer ao longo dos dias do julgamento e acreditam que o órgão ainda tem “cartas na 
manga” não divulgadas. 

 
Ao final da cerimônia do Plano Safra, Temer reuniu parlamentares em seu gabinete e 

acompanhou alguns momentos do julgamento do TSE, inclusive trocas de farpas entre os 
ministros Herman Benjamin e Gilmar Mendes. No grupo estavam o presidente da Câmara, 

deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), o líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), e os 
deputados Carlos Melles (DEMMG) e Darcísio Perondi (PMDB-RS). Segundo participantes, 
Temer aparentava normalidade, mas havia um clima de expectativa com o desfecho. 

 

— Fomos lá tomar um café para prestar solidariedade — contou Carlos Melles. 
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O temor agora é sobre o impacto que o episódio do avião e outros relacionados 
podem ter sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito das 
investigações contra Temer e sobre a permanência de aliados na base de apoio ao governo 
no Congresso. 

 
O ambiente tenso de ontem ficou expresso quando jornalistas foram proibidos de 

circular pelo quarto andar do Palácio do Planalto, onde ficam os gabinetes dos ministros da 
Casa Civil, da Secretaria de Governo e da Secretaria-Geral. Em fevereiro, o governo havia 
restringido o acesso da imprensa a essa área, mas a regra não era seguida à risca desde 
então. 

 
Para um assessor do Planalto, o episódio do avião fragiliza Temer porque ataca 

frontalmente duas das principais linhas de defesa do presidente contra as acusações das 

delações da JBS, nos dois pronunciamentos que fez sobre o tema: a de que Joesley é 
“falastrão” e a tentativa de mostrar que não tinha relações pessoais com o empresário. 

 
— Não acreditei na narrativa do empresário de que teria segurado juízes. Ele é um 

conhecido falastrão, exagerado — declarou Temer, no dia 18. 
 
Dois dias depois, atacou o delator mais fortemente, ainda sem citar nomes. 

 
— O autor do grampo está livre e solto passeando pelas ruas de Nova York — 

provocou Temer. TENTATIVA DE “VACINA” Um interlocutor do Planalto criticou a posição 
da Secretaria de Comunicação da Presidência, que soltou duas notas contraditórias em 
dois dias: antes, o avião era da FAB; depois, era particular, mas Temer “não sabia” quem 

era o dono. 

 
— Se depois de pegar esse avião ele telefonou para agradecer, é difícil refutar que há 

um relacionamento. E, após seis anos, ele recebe esse empresário no Jaburu naquelas 
condições? É o contrário do que ele usou para se defender — diz esse assessor. 

 
Por essa razão, uma das avaliações de auxiliares de Temer é que a incerteza sobre o 

governo não está nos julgamentos do TSE, mas no que ainda está por vir. A estratégia do 

próprio governo nos últimos dias, de atacar a ProcuradoriaGeral da República e acusá-la 
de estar preparando vazamentos de provas serviu para tentar uma “vacina” a eventuais 
fatos novos. 

 
Depois que o TSE convocou sessões extraordinárias, a previsão no Planalto é que na 

segunda-feira o assunto esteja liquidado a favor de Temer. Quanto à denúncia do STF, o 
governo avalia que, neste momento, Temer não teria dificuldade em conseguir votos de 

172 deputados para derrubar o processo, mas fatos novos podem deixá-lo em situação 
mais difícil. 
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Funaro inicia 
negociação para 
delação, e defesa deixa 
o caso 
Informações do doleiro confirmariam acusações de Joesley 

-BRASÍLIA- O advogado Cezar Bitencourt deixou a defesa do doleiro Lúcio Bolonha 
Funaro, investigado no esquema de corrupção da Petrobras e ligado ao deputado cassado 
Eduardo Cunha. O advogado resolveu se desvincular de Funaro porque o operador está 
negociando acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. 
Bitencourt entende que a iniciativa de Funaro o coloca em conflito de interesse com outros 

clientes. O advogado é o principal responsável pela defesa de Rocha Loures, o ex-assessor 
de Temer, preso no último sábado, depois de ser acusado de receber propina da empresa 
JBS em nome do presidente. 

 
— Eu sou advogado em um dos casos dele, mas vou sair para evitar conflito de 

interesse — disse Bitencourt ao GLOBO. 

 
Nas primeiras tratativas com o Ministério Público Federal, Funaro teria oferecido 

informações com potencial para turbinar as investigações sobre Rocha Loures e o 
presidente MichelTemer. O nome do doleiro apareceu numa conversa entre o empresário 
Joesley Batista, um dos donos da JBS, e Temer no porão do Palácio do Jaburu na noite de 
7 de março, um encontro não registrado na agenda oficial. Na conversa, Joesley disse que 
estava pagando mesadas a Funaro e a Cunha para evitar que fizessem delação premiada. 

Depois de ouvir as confissões do empresário, o presidente respondeu: “Tem que manter 
isso. Viu?” 

 
Funaro prometeu colaborar com as investigações da Lava-Jato e outras operações 

sobre corrupção logo depois de ser preso, quando ainda estava sendo transferido de São 
Paulo, onde morava, para um presídio em Brasília. Mas, num determinado momento, 
mudou de ideia e passou a dizer que não faria delação em hipótese alguma. Ele alegava 

inocência. Não teria nada para contar que fosse de interesse do Ministério Público Federal 
ou da Polícia Federal. Recentemente, depois das delações dos executivos da JBS, o 
operador entendeu que a posição anterior era insustentável e optou por buscar um acordo 
com os procuradores da LavaJato em Brasília. 
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O operador teria prometido apresentar informações para confirmar e até ampliar 

parte das acusações formuladas pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, 
sobre corrupção no governo federal. Ao mesmo tempo, daria explicações diferentes e, em 

alguns casos, contrárias às versões dos irmãos Batista. Apesar da relevância das 
investigações sobre Temer e Loures, o início das conversas foi “difícil”, segundo disse ao 
GLOBO uma fonte a par das tratativas. O Ministério Público estaria reticente. Os 
procuradores entendem que já têm provas suficientes nas investigações sobre Temer, 
Loures e os pagamentos de suborno da JBS. Para justificar uma colaboração, Funaro teria 
que ser mais específico e incisivo em eventuais revelações. DOLEIRO TERIA RECEBIDO 

MESADA As delações da JBS, aliás, já resultaram em um segundo mandado de prisão 
preventiva contra o operador, expedido pelo ministro Edson Fachin, relator da LavaJato no 
STF. Num dos depoimentos da delação, Joesley disse pagar mesada a Funaro para que ele 
se mantivesse em silêncio, ou seja, não fizesse denúncias comprometedoras contra o alto 
escalão do governo. A partir das revelações dos donos da JBS, a Polícia Federal prendeu 
Roberta Funaro, irmã do operador. Ela foi presa depois de receber uma mala com R$ 400 
mil do executivo Ricardo Saud, um dos operadores da propina da JBS. A ação foi filmada 

pela polícia. 
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Petrobras cobra 
dinheiro do caso tríplex 
Estatal pede a Moro ressarcimento de valores desviados em esquema 
que envolveria Lula e a OAS “Os recursos saíram do caixa 1 da 
empresa, comprando um terreno. Você não compra um terreno com 
recursos em espécie” Hilberto Mascarenhas Delator da Odebrecht 

-SÃO PAULO- A Petrobras pediu ao juiz Sergio Moro ressarcimento dos valores pelos 
supostos crimes ligados ao caso do apartamento tríplex que, segundo a Lava-Jato, 
pertenceria ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em documento protocolado ontem 
na Justiça Federal de Curitiba, a Petrobras concordou parcialmente com as alegações finais 

do Ministério Público Federal (MPF). Na sexta-feira, procuradores da LavaJato afirmaram 
que a estatal sofreu prejuízos de R$ 87,6 milhões, o que seria “correspondente ao valor 
total da porcentagem da propina paga nos contratos da OAS com a estatal”. Os 
procuradores pediram que Lula devolva o dinheiro aos cofres da empresa. 

 

Na petição, a Petrobras solicita ainda que seja “fixado um valor mínimo de reparação 
de danos em favor da empresa”, com a necessária correção monetária e incidência de 

juros. A estatal, porém, não fala em valores. 
 
“Não obstante e por fim, no que tange ao perdimento dos bens e valores provenientes 

do crime, requer seja o produto revertido. Assim, é necessário que seja dada a correta 
destinação do valor, garantindo o ressarcimento da peticionária pelos danos suportados, 
de forma a minimizar seus prejuízos”, escreveu a defesa da estatal. 

 
Moro está julgando o caso em primeira instância e essa é a última fase para que a 

defesa e a acusação possam apresentar argumentos para a condenação ou absolvição de 
Lula antes do julgamento de Moro. A defesa tem até o dia 20 para entregar suas alegações 
antes da sentença do juiz da Lava-Jato, que pode ocorrer ainda este mês. 

 
O MPF alega que os valores foram repassados a Lula pela OAS por meio da reforma 

do apartamento tríplex no Guarujá (SP). Ele nega as acusações. 
 
Em depoimento a Moro no dia 10 de maio em Curitiba, Lula admitiu ter visitado o 

tríplex em fevereiro de 2014 acompanhado da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Lembrou, 
no entanto, que o imóvel nunca foi adquirido e que não há provas que comprovem ser ele 
o proprietário do apartamento. COMPRA DE INSTITUTO SAIU DE CAIXA 1 Em outra ação 
na qual Lula é réu em Curitiba, Sergio Moro ouviu ontem três delatores da Odebrecht 

como testemunhas de acusação contra o petista. No processo, o ex-presidente é acusado 
pela LavaJato de receber como propina da empreiteira um terreno onde seria construída a 
nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista, em São 
Bernardo do Campo. Lula também nega essas acusações. 

 
Responsável pelo setor de operações Estruturadas da empresa, o chamado 

departamento de propina, o delator Hilberto Mascarenhas afirmou a Moro que a Odebrecht 

comprou um terreno para o Instituto Lula com recursos do caixa oficial. De acordo com 
Mascarenhas, apesar do dinheiro ter saído da tesouraria da empreiteira, o valor de R$ 12,4 

milhões teria sido debitado da planilha especial “Itália”. 
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Mascarenhas disse ainda que Marcelo Odebrecht determinou que fosse feito o débito 
na conta Amigo — codinome que fazia referência a Lula — no crédito de R$ 200 milhões 
que a empresa teria acordado com o PT. 

 
— Os recursos não saíram desse caixa meu. Os recursos saíram do caixa 1 da 

empresa, comprando um terreno. Mas, como não tinha como debitar ao interessado, foi 

debitado aqui. Ou melhor, foi reduzido o valor do crédito que eles (PT) tinham —disse o 
delator. — Você não compra um terreno com recursos em espécie. 

 
Nas delações da empreiteira, ex-executivos já haviam confirmaram aos 

investigadores que a empresa fazia pagamentos de propina por meio de doações oficiais. 
 
O delator também reafirmou a Moro que os codinomes nas planilhas de propina da 

empresa intitulados como Amigo, Italiano e Pós-Itália se referem a Lula e aos ex-ministros 
Antonio Palocci e Guido Mantega, respectivamente. 

 
Além de Mascarenhas, também foram ouvidos ex-executivos Márcio Faria e Rogério 

Araújo. Faria reafirmou que parte da propina paga ao ex-gerente da Petrobras Pedro 
Barusco era transferida ao PT: 

 

— Via de regra, quando os pagamentos eram destinados à diretoria de Serviço a 
gente pagava o Pedro Barusco. Ele mencionava que metade era para o que ele chamava 
de casa e o restante ao Partido dos Trabalhadores. 

 
Araújo contou na audiência que sua função era fazer a interlocução da empreiteira 

com os diretores e gerentes da Petrobras, o que incluía a negociação de propinas. Araújo 

disse que sempre atuou na Petrobras pela empreiteira e percebeu que, após a chegada do 
PT ao poder, houve um processo de politização da estatal. 

 
— Quando o PT assumiu, (a Petrobras) ficou mais politizada — disse. DEFESA DE 

LULA NEGA CRIMES Araújo afirmou que fazia acordos de propinas com funcionários da 
Petrobras, como o ex-diretor da área de Abastecimento, Paulo Roberto Costa, e o ex-
gerente executivo Pedro Barusco, mas negou que já tenha tratado com políticos. Para 

Araújo, a cobrança de propinas tornou-se a regra do jogo dentro da estatal. Ele relatou 
pagamentos de vantagens indevidas nos contratos da Refinaria Abreu e Lima, Comperj e 
nas plataformas P59 e P60: 

 
— Tornou-se uma ação sistêmica. Depois a coisa se infiltrou até para os gerentes de 

baixo. 
 

Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além dele, 
outras sete pessoas também são rés na ação. 

 
Em nota, o advogado Cristiano Zanin Martins, responsável pela defesa de Lula, disse 

ontem que os depoimentos dos delatores da Odebrecht que o petista nunca teve a posse 
ou propriedade do imóvel atribuído ao Instituto Lula. 
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Sobre o pedido de ressarcimento feito pela Petrobras, Zanin disse que as 73 
testemunhas ouvidas na ação do tríplex afastaram a participação de Lula em qualquer ato 
ilícito na estatal. Afirmou ainda que a Petrobras foi auditada pelas maiores instituições 
financeiras e escritórios de advocacia do país e que estes não identificaram qualquer ato 
de corrupção, muito menos com o conhecimento de Lula. (*Estagiário sob supervisão de 
Flávio Freire.) 
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Blindagem econômica 
Para isolar crise política, Planalto busca acelerar votação das 
reformas, deixando Meirelles à frente 

“Só tem uma forma de descolar a economia da crise: votar. Os presidentes da Câmara e do 
Senado estão fechados nessa questão” Beto Mansur Deputado (PRB-SP) 

-BRASÍLIA E SÃO PAULO- Em meio ao caos na política, o Congresso decidiu blindar a 
economia acelerando a votação de propostas que mostrem ao mercado que o país não 
está paralisado. O processo é capitaneado pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), mas tem a mão do presidente Michel 
Temer. Embora enfraquecido, ele decidiu lutar até o fim para se manter no cargo. 

 

 
ERIC PIERMONT/AFPSob os holofotes. Protagonismo do ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, faz parte da estratégia do Planalto 
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Com a experiência de quem foi presidente da Câmara por três vezes e conhece bem 
os parlamentares, em especial o baixo clero, Temer decidiu submergir para não 
“contaminar” o andamento das medidas, cedendo protagonismo aos aliados e ao ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, na articulação e na comunicação. O presidente também 
tem feito concessões que permitam a aprovação das propostas e trabalha em um pacote 
de medidas microeconômicas para serem anunciadas o mais rapidamente possível. 

 
O Palácio do Planalto já atendeu, por exemplo, a exigências dos parlamentares nas 

regras do novo Refis e na reforma da Previdência, principal base de sustentação do ajuste 
fiscal e da política econômica. Além disso, liberou parte do Orçamento para emendas 

parlamentares. 
 
Temer tem recebido diariamente uma dezena de parlamentares e montou um QG com 

os deputados Beto Mansur (PRB-SP), Darcísio Perondi (PMDB-RS) e Carlos Marun (PMDB-
MS). Em troca, conseguiu avanços na reforma trabalhista. AVANÇO DA REFORMA 
TRABALHISTA Ontem, Eunício admitiu a possibilidade de acelerar a tramitação da 
proposta. Ele não se opôs à eventual aprovação de um requerimento de urgência para que 
a matéria não passe pela Comissão de Constituição e Justiça. Com isso, o texto seguisse 
diretamente para o plenário. O presidente do Senado disse fazer questão somente de que 
a reforma passe pela segunda comissão de mérito, a de Assuntos Sociais (CAS) — na 

terça-feira, foi aprovada na de Assuntos Econômicos (CAE). 
 
— As reformas não pertencem mais ao governo, é um debate da sociedade, do 

Congresso. A prova de que a agenda é do Congresso foi que eu que promulguei a MP do 
FGTS (que autoriza o saque das contas inativas do Fundo de Garantia) — disse Eunício. 

 

Segundo Mansur, os brasileiros não podem esperar um desfecho para a crise política, 
que pode se arrastar até 2018. Assim, a estratégia é limpar a pauta e votar a reforma 
trabalhista no plenário do Senado na semana de 22 de junho, sem alterações. Isso sinaliza 
que tudo o que a Câmara aprovar será endossado pelo Senado e deixa o caminho livre 
para a reforma da Previdência. Esta, contudo, deve ficar para agosto, depois que passar 
um pouco a turbulência política. 

 

— Só tem uma forma de descolar a economia da crise: votar. Os presidentes da 
Câmara e do Senado estão fechados nessa questão — disse Mansur. 

 
Parlamentares da base admitem que o Congresso assumiu um maior protagonismo 

enquanto Temer está sendo “bombardeado”, mas ressaltam que ele não está isolado e 
continua longe de ser uma rainha da Inglaterra. Nas últimas duas semanas, o presidente 
mostrou que ainda tem força no Congresso. Câmara e Senado votaram todas as sete 

medidas provisórias (MPs) a vencer, entre as quais a do FGTS, em tempo recorde. Além 
disso, a Câmara aprovou o projeto que legaliza os benefícios fiscais concedidos a empresas 
pelos governos estaduais, dentro da chamada guerra fiscal. 

 
Meirelles, por sua vez, continua sendo o símbolo da estabilidade na política 

econômica. O ministro fala constantemente com investidores nacionais e estrangeiros e 

inaugurou um perfil no Twitter. Em seu primeiro post, ele se apresentou e disse que vai 
usar o espaço para debater os rumos do país. 

 
Esse protagonismo de Meirelles é bem visto pelo mercado, que se preocupa 

essencialmente com o andamento das reformas. 
 
— Se a orientação responsável da atual equipe econômica for mantida, o ambiente 

econômico não se deteriora — afirmou o economista Silvio Campos Neto, da consultoria 
Tendências. 
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O único partido da base que ainda provoca algum desconforto ao Planalto é o PSDB. 
Seus caciques estão oscilando: ora mostram apoio ao governo, ora ameaçam abandonar o 
barco. Mas Temer está satisfeito com Rodrigo Maia e Eunício, que até lhe fizeram 
companhia no início da sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para julgar a cassação 
da chapa Dilma-Temer. 

 

— Rodrigo está sendo leal a Temer. Tudo que fizemos aqui, foi ele que viabilizou. Se 
Temer ficar, ele está bem. Se sair, Rodrigo está bem também — disse um deputado do 
DEM, lembrando que o presidente da Câmara tem se preocupado em manter a agenda 
econômica caminhando. 

 
Além do julgamento do TSE, do qual o governo espera sair vitorioso, há a denúncia 

do Ministério Público Federal (MPF) decorrente da delação premiada do dono da JBS, 

Joesley Batista. Mas, também nesse caso, o Planalto acredita que a situação é favorável e 
pode acabar inclusive ajudando no andamento da pauta econômica. Isso porque toda a 
base está sendo mobilizada, inclusive os partidos nanicos, para que o presidente consiga 
os 172 votos necessários para continuar no cargo. 

 
— Há uma má vontade muito grande dos parlamentares com o Ministério Público e a 

Polícia Federal, e o troco será tocar a agenda para mostrar que eles não estão parando o 

país — disse um interlocutor do governo, acrescentando que a prisão do deputado Celso 
Jacob (PMDB-RJ), esta semana, dentro de um avião, foi vista como uma provocação e um 
exagero. 

 
— Se Temer não tiver nem isso (172 votos), seria melhor renunciar. Ele ainda tem 

250 votos de base — disse um aliado. SARNEY TEM SE ENCONTRADO COM TEMER Apesar 

de contar com uma vitória no TSE, Temer e os caciques do PMDB acreditam poder ganhar 
pelo menos quatro meses com recursos junto à Corte e ao Supremo Tribunal Federal 
(STF). O presidente também confia em sua permanência pela falta de um substituto. Caso 
ele seja afastado, haveria uma eleição indireta no Congresso. Os deputados querem um 
nome da Câmara, como Rodrigo Maia, mas o Senado não escolheria um deputado. Além 
disso, caberia a Eunício definir as regras em caso de eleição indireta, mais um ponto a 
favor do grupo que controla o governo, que é o PMDB do ex-presidente José Sarney, que 

tem se encontrado com Temer e operado nos bastidores. 
 
Na agenda microeconômica, entre as medidas que os aliados do presidente querem 

tirar do papel para criar uma agenda positiva, estão a correção da tabela do Imposto de 
Renda das pessoas físicas a partir de 2018, ajustes na área de habitação e estímulos ao 
programa de concessões. Ainda está nos planos do governo a criação de um aluguel social. 
As empresas construiriam imóveis para a população de baixa renda, e o governo arcaria 

com o aluguel por um prazo de 30 anos. 
 
Outra ação, ainda em estudo, na área habitacional envolve o distrato — quando o 

comprador desiste da compra de um imóvel e quer parte dos recursos de volta. Hoje, há 
controvérsia em relação aos valores a serem devolvidos. Entidades de defesa do 
consumidor querem que o critério se baseie no montante já pago, mas as empresas 

acham que a base de cálculo deve ser o valor do imóvel. 
 
Na área de concessões, a ideia é que o governo federal ajude estados e municípios a 

modelarem projetos de infraestrutura (mobilidade urbana e iluminação pública, por 
exemplo). Bancos como Caixa e Banco do Brasil entrariam no financiamento. 

 
O economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, porém, teme que o governo 

decida abrir um “saco de bondades” em ano pré-eleitoral: 
 
— Só que, desta vez, acho difícil a equipe econômica aceitar. 
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Do Plano Safra ao programa 
Avançar, tentativas de dar impulso 
ao PIB 
Recursos para a agricultura são elevados em cima da hora 

-BRASÍLIA- No segundo dia do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o presidente Michel Temer anunciou ontem, em cerimônia no 

Palácio do Planalto, que o governo vai aportar R$ 190,5 bilhões no Plano Safra 
agropecuário. O valor foi aumentado em cima da hora: o painel de fundo do evento no 
Planalto e o material de divulgação do Ministério da Agricultura informavam um aporte de 
R$ 188,3 bilhões. 

 
Na semana passada, foi a vez do Plano Safra para pequenos agricultores, de R$ 30 

bilhões. 
 
Os recursos para a agricultura são mais uma das medidas do governo para tentar dar 

impulso à economia. Outra, que ainda não foi lançada, é o Avançar, espécie de versão 
reduzida do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

 

O problema é que, diante do aperto fiscal, a iniciativa dificilmente encherá os olhos do 

mercado. Para cumprir a meta fiscal de 2017, de déficit primário de R$ 139 bilhões, a 
equipe econômica teve de contingenciar quase R$ 40 bilhões no Orçamento, 
comprometendo os investimentos. Assim, o que sobrou para as obras do PAC não chega a 
R$ 30 bilhões, provocando uma briga por espaço na Esplanada dos Ministérios. 

 
O ministro Moreira Franco, da Secretaria Geral da Presidência, responsável pelo novo 

programa, pediu às pastas ligadas à infraestrutura, como Transportes, Cidades, Minas e 

Energia e Integração Nacional, que apontassem obras para serem incluídas no Avançar. O 
principal critério é que elas sejam concluídas até o fim de 2018, para poderem ser 
entregues por Temer. 

 
Numa primeira reunião sobre o tema, Moreira distribuiu um documento no qual dizia 

que o Avançar tem diversos objetivos. Entre eles, “construir a imagem do governo quando 

se falar em investimentos públicos bemsucedidos em infraestrutura” e “aproximar o 
presidente da população com entregas históricas e relevantes”. 

 
No texto, o ministro também destacou que não se trata de algo inédito, “e sim de 

uma seleção rigorosa de empreendimentos que serão concluídos a curto prazo, gerando 
inúmeros benefícios à população”. Entre os projetos citados está a conclusão da 
transposição do Rio São Francisco. DIFICULDADE EM PREVER 2018 Originalmente, Moreira 

também havia definido como critério usar projetos financiados somente com recursos do 
Orçamento. Mas segundo integrantes da área econômica, a chiadeira foi grande. Os 
ministros argumentaram que não havia como concluir obras de peso nas áreas energética 
ou de transporte sem contar com recursos do setor privado ou de estatais, como a 
Petrobras. Assim, a restrição foi retirada: 

 
— Entram todas as ações e iniciativas dos ministérios — disse Moreira ao GLOBO. 

 
Também houve reclamação sobre a previsão de recursos para os projetos que se 

estenderão por 2018. Como ainda não há Orçamento para o ano que vem, a ordem foi 

projetar considerando o que será gasto em 2017, sem qualquer reajuste. Até abril, o total 
desembolsado para o PAC foi de apenas R$ 3,5 bilhões. 
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OCDE alerta para os 
riscos políticos no 
Brasil 
Organização diz que previsão de crescimento de 0,7% depende de 
reformas 

-PARIS- A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
que agrupa 35 países — a maioria do bloco de países desenvolvidos —, alerta para o 
recrudescimento do “risco político” no Brasil e coloca a aprovação de reformas estruturais 
como condição para a recuperação econômica do país. Segundo o relatório de perspectivas 
econômicas divulgado ontem pela organização, o PIB brasileiro deverá crescer 0,7% este 
ano e de 1,6% em 2018. As previsões subentendem quadro político estável, afirma Jens 
Arnold, diretor da OCDE para o Brasil, em entrevista ao GLOBO. 

 

 
ERIC PIERMONT/AFPAdesão. Angel Gurria, secretário da OCDE: decisão sobre Brasil só 
em julho 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

— Existe um risco político que tem aumentado nas últimas semanas. É importante 
para o Brasil implementar as reformas planejadas e que os acontecimentos políticos não 
alterem este cenário para a recuperação da economia. Se nenhuma das reformas 
propostas for implementada, a nossa projeção de crescimento do PIB seria menor. Esta 
previsão considera que, pelo menos, parte destas reformas serão aplicadas no país. 

 

Arnold aponta indicadores de recuperação econômica no país, para justificar as 
projeções de crescimento: 

 
— A inflação está baixando, os juros vão continuar caindo, e vemos que a recessão 

chegou ao fim. É importante também o esforço que o Brasil está fazendo para melhorar as 
contas fiscais a longo prazo, com a lei do teto de gastos públicos, a proposta da reforma 
da Previdência, e reformas estruturais, como a trabalhista. Nesse momento ninguém sabe 

o que vai acontecer, e é importante seguir com este processo. 
 
O diretor da OCDE para o Brasil elogiou o esforço do país para promover uma maior 

abertura da economia: 
 
— O Brasil ainda é um país relativamente fechado, com limitações de concorrência 

internas e externas, o que é ruim. A integração na economia mundial é parte importante. 

 
Para Arnold, o Brasil precisa adotar uma agenda de reformas microeconômicas e 

estruturais. 
 
— Deve-se pensar no desenvolvimento dos mercados de crédito a longo prazo, no 

qual há muito pouca participação do setor privado, e isso tem a ver com o nefasto papel 

do setor público na área. Outra coisa que deve ser feita é uma reforma tributária, pois o 
Brasil tem um sistema de impostos indiretos que é ineficiente e provoca muito custo. 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que participa da reunião ministerial da 

OCDE na capital francesa, disse ontem em Paris que o Brasil deve crescer acima da 
previsão da organização de 1,6%. Para o crescimento deste ano, no entanto, a tendência 
se inverte: prevê expansão de 0,5%, e a OCDE aposta em 0,7%. 

 
— Devemos entrar em 2018, crescendo 3%. É normal que órgãos multilaterais, seja a 

OCDE, o Fundo Monetário Internacional (FMI) ou o Banco Mundial, tendam a ser 
conservadores em suas projeções. Mas o Ministério da Fazenda de qualquer país tem mais 
informações sobre sua economia do que as organizações. ADESÃO COMEÇA A SER 
DEBATIDA A adesão do Brasil na OCDE é “muito importante para ser urgente”, afirmou o 
secretáriogeral da instituição, Angel Gurría. Segundo ele, os países membros da OCDE 

poderão decidir no dia 12 de julho se a candidatura do Brasil será ou não aceita, para 
então deflagrar o processo de adesão. O governo brasileiro havia enviado na semana 
passada um pedido formal para ser aceito como membro da OCDE, o chamado “clube dos 
ricos”. 

 
A questão será debatida na reunião de hoje do conselho ministerial da organização, e 

em mais dois outros encontros, antes da decisão em julho, que avaliará seis candidaturas. 
 
— É possível que a decisão sobre o pedido brasileiro ocorra em 12 de julho, mas não 

posso garantir, porque os prazos são definidos pelos membros. 

 


