
 

FECOMÉRCIO 
VEÍCULO: PORTAL AGORA RN DATA: 09.06.17 
 

‘Bolha’ atinge setor hoteleiro 
potiguar, e concorrência derruba 
valor de diárias 

Segundo empresários do ramo, anúncio da Copa do Mundo 
estimulou a construção de muitas unidades na capital; demanda, 
contudo, não acompanhou expectativa 
 

Divulgação 
Hotel em Natal 

Tiago Rebolo 

A escolha de Natal como subsede da Copa do Mundo FIFA de 2014 alimentou 
no setor hoteleiro local a expectativa por forte crescimento na demanda por 
hospedagem. Com isso, novas unidades foram inauguradas e outros 
empreendimentos foram lançados no intuito de, num futuro breve, suprir a 
demanda que seria proporcionada depois da exibição da capital potiguar para 
todo o mundo. 

Três anos depois, porém, em meio a uma crise econômica considerada sem 
precedentes, a perspectiva não se confirmou e o segmento encontra 
dificuldades para se manter. Analistas econômicos já tratam o momento atual,  
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inclusive, como o estouro de uma “bolha”, isto é, houve um colapso a partir do 
aumento da oferta sem acompanhamento da demanda. 

De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Rio Grande do Norte (ABIH-RN), José Odécio Júnior, atualmente, depois 
da inauguração recente de novas unidades, a capital potiguar tem cerca de 35 
mil leitos disponíveis. Se a soma incluísse também apartamentos flats e 
pequenas pousadas, o número seria ainda maior. Apesar disso, ao contrário 
das previsões, a procura tem caído vertiginosamente desde pelo menos 2015, 
quando a crise ganhou contornos mais graves. 

“Em Ponta Negra e Pipa, por exemplo, os dois principais destinos do turismo 
do estado, se construiu até onde a legislação permitia. Então, houve 
crescimento da oferta hoteleira, mas o setor não vive um momento nada fácil”, 
comenta. 

Além da crise econômica propriamente dita, que provoca redução nos gastos 
familiares, sobretudo com viagens, outros fatores colaboraram para que o 
setor potiguar fosse prejudicado e a taxa de ocupação, caído. Para Odécio, são 
eles o aumento de tarifas aéreas para Natal a partir de outros destinos do país, 
o fechamento do aeroporto Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, para 
operações noturnas e a proliferação de aplicativos que permitem a locação de 
imóveis a preços mais baratos. 

O setor hoteleiro contempla três principais subsegmentos: lazer, corporativo e 
de eventos. Deles, apenas o primeiro tem mantido a regularidade nas 
ocupações. No entanto, para atrair este público, cada vez mais arredio, o valor 
médio das diárias nos hotéis tem sido reduzido constantemente. 

“A demanda no segmento de lazer está sendo menos atingida no fluxo, mas 
para que isso aconteça os hotéis estão realizando muitas promoções, e a diária 
média está baixa. Estamos voltando ao patamar de média de diárias do ano de 
2011. Não é um bom negócio a diária média baixa”, avalia o empresário 
George Gosson, coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 
Fecomércio RN. 

Segundo ele, além do de lazer, os dois outros segmentos, o corporativo e o de 
eventos, foram fortemente atingidos com o momento de dificuldades 
financeiras. “O número de turistas que vêm a Natal a negócios é bem menor 
atualmente, pois os executivos das empresas estão viajando menos, sobretudo 
para as cidades menores. Na hora do corte nas empresas, as menores cidades 
são as primeiras a serem escolhidas. E no que diz respeito a eventos, as 
organizações estão realizando seus congressos mais próximas do eixo Rio-São 
Paulo”, registra Gosson. 

O empresário afirma que, diferentemente do que ocorreu em outras cidades 
do país, em Natal não houve grandes incentivos por parte do Poder Público 
para a construção de hotéis. Porém, em uma estratégia aparentemente mal  
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sucedida, algumas unidades foram inauguradas na expectativa do aumento da 
demanda. 

São os casos de empreendimentos como o Golden Tulip, em Ponta Negra, e as 
duas unidades do Holliday Inn, os mais recentes no pós-Copa. Além deles, 
pelo menos três unidades de médio ou grande porte estão em construção na 
cidade: os das bandeiras Ibis, Vogal Luxury e Blue Tree. 

O que aconteceu no período que compreende a realização da Copa do Mundo 
aos dias atuais, contudo, é que a demanda não só não cresceu, como diminuiu 
– fazendo com que a margem de leitos que já existia aumentasse 
consideravelmente. 

“A taxa de ocupação de Natal é, em média, 60% ao ano. Quando veio a crise, 
houve uma redução nos eventos e no turismo corporativo. O segmento de 
lazer mantém-se, mas, para isso, a rentabilidade dos hotéis está sendo 
comprometida. Existe uma oferta muito grande, mas com a demanda 
sacrificada”, conclui George Gosson, que defende que, às vésperas da Copa do 
Mundo, a cidade já possuía leitos suficientes para comportar o incremento do 
período do mundial. 

Na avaliação tanto de George Gosson quanto de Odécio, a principal estratégia 
a ser adotada pelo setor para que haja uma recuperação é divulgar o destino 
em regiões com potencial forte para enviar turistas. 

“No momento em que se tem uma oferta, é preciso vender o destino para não 
ter maiores prejuízos. Não existe outra estratégia senão divulgar o destino e 
fazer promoções”, afirma Odécio. “Neste sentido, estamos realizando uma 
forte campanha para divulgar Natal em destinos estratégicos, como a 
Argentina, mas não está sendo fácil”, complementa Gosson. 
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Prefeitura de Caicó firma 
parcerias para São João na 
Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião 

com o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do 

SESC RN, Jeane Amaral. “O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos 

eventos juninos que contam com uma vasta programação de festival de 

quadrilhas, festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. 

O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João na 

Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura.  

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e 

detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele  
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anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e planejado 

com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do 

concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas 

estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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Prefeitura de Caicó firma parcerias para São 

João na Ilha de Sant’Ana 
 

 
 
Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o 
presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane 
Amaral. “O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam 
com uma vasta programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de 
artesanato e outras novidades. O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou 
Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura.  
 
Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e detalhar como será 
a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele anunciou hoje que o evento junino será 
simples, mas organizado e planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os 
artistas da terra. Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do 
concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio 
Grande do Norte e Paraíba. 

 
 

http://caico.rn.gov.br/post.php?codigo=3628
http://caico.rn.gov.br/post.php?codigo=3628
http://www.submit.10envolve.com.br/uploads/cf7dcde1605dfe49d1fcf1180ae074e9e9d03385/bdffd64a7186890e219cde8e08c288ee.jpg


 

VEÍCULO: BLOG WLLANA DANTAS DATA: 08.06.17 
 

Prefeitura de Caicó firma parcerias 

para São João na Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o presidente do 

Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam com uma vasta 

programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. O 

SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será 

promovido de 22 a 25 de junho, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e 

Coordenação de Cultura. 

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e detalhar como será a 

programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele anunciou hoje que o evento junino será simples, 

mas organizado e planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do concurso no ginásio 

Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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Prefeitura de Caicó firma 

parcerias para São João na 

Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de 

reunião com o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a 

diretora do SESC RN, Jeane Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos 

que contam com uma vasta programação de festival de quadrilhas, 

festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. O 

SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João 

na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação 

de Cultura. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/06/BATATA-FECOM%C3%89RCIO.jpg
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Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva 

e detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. 

Ele anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e 

planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os 

artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para 

participar do concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores 

quadrilhas estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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Prefeitura de Caicó firma parcerias 
para São João na Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o 

presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane 

Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam 

com uma vasta programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de 

artesanato e outras novidades. O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou 

Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura. 

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e detalhar 

como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele anunciou hoje que o 

evento junino será simples, mas organizado e planejado com o que Caicó tem de 

melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do concurso 

no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio Grande 

do Norte e Paraíba. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/06/BATATA-FECOM%C3%89RCIO.jpg
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Prefeitura de Caicó firma parcerias para São 
João na Ilha de Sant’Ana 

 
 
O prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o presidente do Sistema 
Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane Amaral. “O Sistema 
Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam com uma 
vasta programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de 
artesanato e outras novidades. O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou 
Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de 
Cultura.  
 
Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista 
coletiva e detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele 
anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e planejado com o 
que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. Batata 
ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do concurso 
no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio Grande 
do Norte e Paraíba. 
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Roupas, cosméticos e calçados 

são os presentes favoritos 
Para a escolha, 49,1% dos natalenses farão a busca em shoppings centers 

Por Redação 

 

 

A data do ano dedicada aos apaixonados está chegando e, com o Dia dos Namorados, 

comemorado na próxima segunda-feira, 12, o comércio se prepara com opções especiais e 

promoções para presentear o amor. Segundo o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Comércio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (IPDC/Fecomércio 

RN), 54,9% dos natalenses pretendem presentear neste Dia dos Namorados. 

O valor médio dos 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. As operações 

do Natal Shopping se preparam com opções que agradam aos consumidores mais exigentes e que 

cabem em todos os bolsos, para agradar os apaixonados. 

Já segundo o levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), as vendas para o Dia dos Namorados 

devem injetar R$ 11,5 bilhões na economia em todo o país e os presentes mais procurados são 

roupas (30%), perfumes, cosméticos e maquiagem (18%), calçados (11%) e acessórios (9%), 

seguidos das tradicionais flores (7%), bombons e chocolates (5%), e dos jantares românticos 

comuns à data (4%). 
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A mesma pesquisa aponta também os presentes mais desejados, que não divergem muito daqueles 

mais procurados por quem vai presentear: roupas (23%), perfumes (15%), calçados (10%) e 

acessórios (9%). Para fazer a melhor escolha, 49,1% dos natalenses garantiram que farão a busca 

em lojas de shoppings centers, segundo a pesquisa da Fecomércio/RN. Dentre os critérios de peso 

para a escolha do presente, estão qualidade dos produtos (46,9%); preço (30,3%); marca (11%); e 

atendimento (10,7%). 

O Boticário, por exemplo, oferece para a ocasião grandes sucessos da perfumaria feminina, para o 

cuidado com o corpo e make, além das opções para eles, que incluem os kits e combos das linhas 

masculinas. Os presentes são oferecidos em diversas faixas de preços que vão de R$ 29,90 até R$ 

179,00, ou seja, cabem em qualquer orçamento. Além do Boticário, marcas como MAC e Quem 

Disse, Berenice? também têm boas opções para a data. 

A marca John John é outra que apresenta boas opções de moda masculina e feminina para os 

apaixonados. Além da variedade e bom gosto dos produtos, a loja está com desconto progressivo: 

se a compra for de duas peças, o cliente garante um desconto de 20%; 30% para três peças; e 40% 

a partir de quatro peças. Dica perfeita para o casal que resolver comprar os presentes juntos – e 

ainda economizar. As marcas Cantão, FARM, Luigi Bertolli e Rio Center trazem ainda mais 

alternativas de presentes fashion para a data. 

A opção para casais que curtem cuidar da casa é a Camicado, que reúne diversas opções de 

presentes para diversos estilos, a exemplo de quadros decorativos, canecas, cafeteiras e acessórios 

para todos os cômodos do lar. Além dos presentes, a Camicado tem ainda opções para quem vai 

preparar uma refeição especial para comemorar o dia. 

Já para quem prefere sair para um programa romântico que, segundo a Fecormécio/RN, 

corresponde a 38,5% dos natalenses, os restaurantes do Natal Shopping, Gustto, Vinhedos, 

Camarões e todas as operações da praça de alimentações estarão em clima especial para a data. E 

se a pedida é uma sessão especial no cinema, o Festival Varilux de Cinema Francês está em cartaz 

e nada mais romântico do que ter um pouquinho da França na noite dos apaixonados. 

Amor de Cinema 
E por falar em cinema, segue até a segunda-feira, 12, a promoção “Amor de Cinema”. A cada R$ 

100 em compras, o cliente pode trocar suas notas fiscais por cupons, e assim concorrer a um ano 

de cinema grátis na Cinépolis Natal Shopping, e ainda participar de sorteios diários no valor de R$ 

1.000 em compras no mall.  São válidas para participar da promoção todas as compras no período 

entre 1º e 12 de junho e os sorteios serão realizados entre os dias 02 e 13 de junho. Três casais 

serão sorteados para usufruir um ano de cinema grátis, com direito, inclusive, ao acesso às salas 

VIP e MacroXE. 
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Dia dos Namorados promete aquecer vendas de 
lingerie e cosméticos em Natal 

 
 
As datas comemorativas são sempre muito esperadas pelo comércio. Nestes períodos, 
as vendas de diversos produtos aumentam e a economia consegue alavancar. Com o 
Dia dos Namorados não é diferente. Na data, as lojas de roupas e cosméticos fazem 
sucesso, além do setor de serviços como bares e restaurantes. 
  
De acordo com a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (IPDC/Fecomércio RN), em 
Natal, 54,9% das pessoas entrevistadas pretendem presentear neste Dia dos 
Namorados, um aumento de 1,4% em relação ao ano passado. 
  
Pretendendo gastar em média R$ 119,97, 49,6% dos entrevistados darão preferência 
aos itens de vestuário para presentear a pessoa amada, motivo de alegria para Isabella 
Vale, proprietária da Spartilho, loja especializada em lingeries localizada no Tirol, em 
Natal. Ela revela que o presente parte das próprias mulheres, buscando surpreender os 
amados de forma especial na data. “As mulheres querem se sentir ainda mais bonitas, 
bem consigo mesmas e garantir que o Dia dos Namorados seja ainda mais especial”, 
explica. 
  
Com uma expectativa de crescimento de 15% nas vendas do período, a Spartilho conta 
ainda com um Hot Lounge, espaço onde é possível encontrar diferentes produtos de 
sexy shop para ajudar a apimentar a comemoração. A visita ao ambiente acontece de 
forma individual, dando mais liberdade no momento da escolha dos produtos. Na cartela 
de vendas estão velas aromáticas, gel para massagens, cosméticos sexuais e até jogos 
eróticos, podendo levá-los em embalagens discretas. 
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Os cosméticos em geral são outra opção bastante procurada no Dia dos Namorados. 
Por serem de fácil escolha e aguçarem os sentidos graças às fragrâncias, perfumes, 
sabonetes e hidratantes também são ótimos presentes para a data. 
  
A L’Occitane en Provence, marca francesa com loja no terceiro piso do Midway Mall, 
investe bastante na data. Segundo Suerlene Nunes, gerente da loja, além de preparar 
diversos kits promocionais, a marca ainda está lançando uma linha especial para a data. 
A edição limitada Cerejeira Pastel, fragrância de buquê floral fresco inspirada na 
celebração do Hanami, a florada das cerejeiras, chega com uma linha completa com 
Eau de Toilette, Sabonete Líquido, Leite Corporal, Creme de Mãos e Fragrância em Gel. 
  
Ainda segundo Suerlene, o investimento no Dia dos Namorados promete valer a pena e 
aquecer as vendas da loja. “Estamos animados. Esperamos sempre crescer em datas 
comemorativas, e como cosméticos são ótimos presentes para qualquer ocasião, as 
expectativas são altas”, finaliza a gerente. 
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Gasto com presentes dos Namorados 

deve aumentar em Natal e em 

Mossoró 
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. 

 

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 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: Fecomércio 
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Sesc realiza plantio de árvores no 
Dia Mundial do Meio Ambiente 

Ação aconteceu durante a tarde e contou com o auxílio dos 75 
alunos da Escola Sesc e do programa de acompanhamento 
pedagógico do Sesc Zona Norte 
 

Divulgação 
12 mudas de plantas nativas foram plantadas 

Fecomercio 

Na última segunda-feira, 05 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Em alusão a esta data tão importante, o Serviço Social do Comércio 
do Rio Grande do Norte (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, 
realizou uma ação na sua unidade da Zona Norte, em Natal: o plantio de 12 
mudas de plantas nativas, entre elas pau-brasil, ipê, pitanga e craibeira. 

A ação aconteceu durante a tarde e contou com o auxílio dos 75 alunos da 
Escola Sesc e do programa de acompanhamento pedagógico do Sesc Zona 
Norte. As mudas foram doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb). 

“Por meio do Sesc, a premissa do trabalho do Sistema Fecomercio é cuidar das 
pessoas. Uma das melhores maneiras de fazer isso é, sem dúvidas, cuidar do  
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meio ambiente. Este tipo de ação voltada para a sustentabilidade é a nossa 
forma de dizer que respeitamos e cuidamos do nosso planeta e que estamos 
comprometidos com a qualidade de vida de todos”, afirma o presidente do 
Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz. 

A iniciativa realizada no Sesc Zona Norte se soma às que o Sesc promove 
sistematicamente em suas outras 13 unidades fixas espalhadas pelo estado. 
Entre as medidas tomadas, estão campanhas de sensibilização de seus 
colaboradores sobre o uso consciente de recursos naturais, adoção de copos 
reutilizáveis e economia de energia; coleta seletiva do lixo; reutilização de 
papeis; timer em ar-condicionado e bombas das piscinas; doação da gordura 
alimentícia para empresa de produção de sabão; e reutilização de água 
emitida pelo ar-condicionado. 

Para a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral, pensar a sustentabilidade é 
dever da instituição. “Temos unidades fixas em seis cidades potiguares, e 
precisamos nos preocupar em causar o menor impacto ambiental possível. Por 
isso, além de conscientizarmos ambientalmente os alunos dos nossos 
programas educacionais e nossos colaboradores, realizamos ações 
sistemáticas relacionadas à sustentabilidade”, ressalta a diretora, e acrescenta: 
“O Sesc Zona Norte, por exemplo, onde fizemos este plantio das 12 árvores no 
Dia Mundial do Meio Ambiente, possui uma estação de tratamento de esgoto e 
um sistema de reuso pluvial, no qual a água da chuva é utilizada para irrigação 
da área verde e do campo de futebol”. 

Sobre o Sesc Zona Norte 

Recém reformado, o Sesc Zona Norte quase triplicou de tamanho, passando 
de 1.025 m² para mais de 2.800 m². As maiores mudanças foram uma escola 
mais moderna com salas de aula climatizadas, novo ginásio poliesportivo, 
comedoria, campo de futebol e piscinas adulto e infantil. 

A obra também contemplou a melhoria e modernização da estrutura que já 
havia no local, como a ampliação da cozinha e da biblioteca. 

Foram construídas sala de informática, sala multiuso, áreas para preparo e 
lavagem de alimentos, e um novo bloco, com vestiários, comedoria e anexo 
para o setor administrativo e central de relacionamento. A unidade também 
atende às normas de acessibilidade. 

Para desfrutar das atividades disponibilizadas na unidade, basta ter o cartão 
de associado Sesc RN, que pode ser feito na central de relacionamento do 
local. Mais informações: (84) 3214–7350. 
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Prefeitura de Caicó firma 
parcerias para São João na 
Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião 

com o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do 

SESC RN, Jeane Amaral. “O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos 

eventos juninos que contam com uma vasta programação de festival de 

quadrilhas, festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. 

O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João na 

Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura.  

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e 

detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele  
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anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e planejado 

com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do 

concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas 

estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o 
presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane 
Amaral. “O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam 
com uma vasta programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de 
artesanato e outras novidades. O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou 
Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura.  
 
Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e detalhar como será 
a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele anunciou hoje que o evento junino será 
simples, mas organizado e planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os 
artistas da terra. Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do 
concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio 
Grande do Norte e Paraíba. 
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Prefeitura de Caicó firma parcerias 

para São João na Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o presidente do 

Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam com uma vasta 

programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. O 

SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será 

promovido de 22 a 25 de junho, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e 

Coordenação de Cultura. 

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e detalhar como será a 

programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele anunciou hoje que o evento junino será simples, 

mas organizado e planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do concurso no ginásio 

Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de 

reunião com o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a 

diretora do SESC RN, Jeane Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos 

que contam com uma vasta programação de festival de quadrilhas, 

festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. O 

SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João 

na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação 

de Cultura. 
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Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva 

e detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. 

Ele anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e 

planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os 

artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para 

participar do concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores 

quadrilhas estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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Prefeitura de Caicó firma parcerias 
para São João na Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o 

presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane 

Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam 

com uma vasta programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de 

artesanato e outras novidades. O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou 

Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura. 

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e detalhar 

como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele anunciou hoje que o 

evento junino será simples, mas organizado e planejado com o que Caicó tem de 

melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do concurso 

no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio Grande 

do Norte e Paraíba. 
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Prefeitura de Caicó firma parcerias para São 
João na Ilha de Sant’Ana 

 
 
O prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o presidente do Sistema 
Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane Amaral. “O Sistema 
Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam com uma 
vasta programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de 
artesanato e outras novidades. O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou 
Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de 
Cultura.  
 
Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista 
coletiva e detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele 
anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e planejado com o 
que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. Batata 
ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do concurso 
no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio Grande 
do Norte e Paraíba. 
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Prefeitura de Caicó firma 

parcerias para São João na 
Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião 

com o presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do 

SESC RN, Jeane Amaral. “O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos 

eventos juninos que contam com uma vasta programação de festival de 

quadrilhas, festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. 

O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João na 

Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura.  



 

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e 

detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele  
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anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e planejado 

com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do 

concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas 

estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o 
presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane 
Amaral. “O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam 
com uma vasta programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de 
artesanato e outras novidades. O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou 
Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura.  
 
Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e detalhar como será 
a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele anunciou hoje que o evento junino será 
simples, mas organizado e planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os 
artistas da terra. Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do 
concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio 
Grande do Norte e Paraíba. 
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Prefeitura de Caicó firma parcerias 

para São João na Ilha de Sant’Ana 

 

Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o presidente do 

Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam com uma vasta 

programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de artesanato e outras novidades. O 

SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será 

promovido de 22 a 25 de junho, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e 

Coordenação de Cultura. 

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e detalhar como será a 

programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele anunciou hoje que o evento junino será simples, 

mas organizado e planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do concurso no ginásio 

Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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de Cultura. 
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Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva 

e detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. 

Ele anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e 

planejado com o que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os 

artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para 

participar do concurso no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores 

quadrilhas estilizadas do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
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Na quarta-feira (07), o prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o 

presidente do Sistema Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane 

Amaral. 

“O Sistema Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam 

com uma vasta programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de 

artesanato e outras novidades. O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou 

Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de Cultura. 

Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista coletiva e detalhar 

como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele anunciou hoje que o 

evento junino será simples, mas organizado e planejado com o que Caicó tem de 

melhor, buscando valorizar os artistas da terra. 

Batata ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do concurso 

no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio Grande 

do Norte e Paraíba. 
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O prefeito de Caicó, Batata Araújo, participou de reunião com o presidente do Sistema 
Fecomércio, Marcelo Queiroz, e a diretora do SESC RN, Jeane Amaral. “O Sistema 
Fecomércio e o SESC serão parceiros nos eventos juninos que contam com uma 
vasta programação de festival de quadrilhas, festival gastronômico, feira de 
artesanato e outras novidades. O SENAC também é parceiro dos eventos”, anunciou 
Batata.  O São João na Ilha de Sant’Ana será promovido de 22 a 25 de junho, através 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Coordenação de 
Cultura.  
 
Na próxima semana, o prefeito Batata vai conceder entrevista 
coletiva e detalhar como será a programação do São João na Ilha de Sant’Ana. Ele 
anunciou hoje que o evento junino será simples, mas organizado e planejado com o 
que Caicó tem de melhor, buscando valorizar os artistas da terra. Batata 
ainda enfatizou que vinte grupos já se inscreveram para participar do concurso 
no ginásio Nonozão, com as melhores e maiores quadrilhas estilizadas do Rio Grande 
do Norte e Paraíba. 
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‘A razão é uma só: 
arrancar toda a prova 
da Odebrecht’ 
Relator insiste na inclusão de delações, mas deve ser derrotado 

“A defesa quer excluir a Odebrecht do processo porque a prova é oceânica, a prova é de 
documentos” Herman Benjamin “Não se pode julgar sem atentar para a realidade política. Aqui, nós 
somos uma Corte. Avestruz é que enfia a cabeça no chão” Luiz Fux “É preciso moderar a sanha 
caçadora, porque você coloca em jogo o valor do mandato, o valor da manifestação popular” Gilmar 
Mendes 

Julgamento deve ser concluído hoje e, baseado nas manifestações feitas ontem pelos 
ministros, placar final tende a ficar em 4 a 3 pela não cassação de Temer, o que também 
livra Dilma de punição 

 

 
AILTON DE FREITASVoto definido. Herman Benjamin foi contundente pela cassação da 
chapa Dilma-Temer por financiamento ilegal: “Trata-se de abuso de poder 

econômico e político de forma continuada” 
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Na sessão de ontem, o TSE indicou que, por 4 votos a 3, vai rejeitar as revelações 
feitas nas delações da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura, as 
provas mais incisivas do processo de cassação da chapa Dilma-Temer. O relator, ministro 
Herman Benjamin, protestou: “A razão (das argumentações da defesa e do presidente da 
Corte, Gilmar Mendes) é uma só: é arrancar (do processo) toda a prova relativa à 
Odebrecht.” O julgamento deve ser concluído hoje, e a tendência é que o presidente e a 

ex-presidente escapem da cassação por 4 a 3. Indicaram estar com o relator os ministros 
Luiz Fux e Rosa Weber. “Nós somos uma Corte. Avestruz é que enfia a cabeça no chão”, 
disse Fux. Já Napoleão Maia, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira se manifestaram por não 
incluir as provas, acompanhando Gilmar Mendes. -BRASÍLIA- No terceiro dia do 

julgamento da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), a maioria dos ministros da Corte decidiu descartar as provas mais contundentes 
que faziam parte do processo — as delações de executivos da Odebrecht e dos 

marqueteiros João Santana e Mônica Moura — e abriu caminho para uma decisão final 
favorável ao atual presidente da República. 

 
O relator, Herman Benjamin, votou pela condenação da chapa, mas a indicação, a 

partir das manifestações de seus colegas, é a de que teria o apoio de apenas mais dois 
ministros, o que levaria a um placar de 4 a 3 a favor de Temer. O julgamento deve ser 
concluído hoje, com o encerramento do voto de Herman e os dos outros ministros. 

 
O presidente do TSE, Gilmar Mendes, foi o voto condutor para que as provas da 

Odebrecht e dos marqueteiros sejam retiradas do processo. Também se manifestaram da 
mesma forma Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira — esses dois últimos 
indicados para a Corte pelo próprio Temer. Para esses quatro ministros, os depoimentos 

não tinham relação com o pedido inicial de cassação. Do outro lado, Herman, Luiz Fux e 

Rosa Weber defenderam o uso das provas, já que no pedido, feito em 2014, o PSDB 
tratava do financiamento da campanha vitoriosa com verbas desviadas da Petrobras e 
chegava a mencionar a Odebrecht. 

 
A questão foi levantada pelas defesas como uma preliminar. Herman argumentou que 

essa análise se confundia com o mérito e que não podia ser votada separadamente. 
Mesmo assim, os ministros optaram por se manifestar sobre o tema antes do voto do 

relator. Ainda que não tenha havido votação formal, as posições foram explicitadas, com a 
maioria contra o uso das delações. 

 
O relator destacou que a petição inicial citava a Odebrecht como uma das 

empreiteiras envolvidas no cartel que atuava na Petrobras e que tinha feito contribuições a 
PT, PMDB e PP. Ele ressaltou que foi o próprio TSE que decidiu, em 2015, por continuar as 
investigações ouvindo quem tivesse relação com o esquema da Lava-Jato. 

— Quem quiser rasgar a decisão do tribunal, o faça sozinho — disse o relator, quando 
a maioria contra seu posicionamento já estava desenhada. 

 
Em outubro de 2015, quando o tribunal decidiu continuar as investigações por 5 a 2, 

Gilmar Mendes afirmou em seu voto, a favor do prosseguimento do processo: “Os 
delatores no processo da Lava-Jato têm confirmado o depoimento de Paulo Roberto da 

Costa no sentido de que parte do dinheiro ou era utilizada em campanha eleitoral ou para 
pagamento de propina”. A ONDA CONTRA AS DELAÇÕES Houve outra decisão anterior do 
tribunal a favor dos depoimentos. Em abril deste ano, o TSE havia decidido, por 
unanimidade, ouvir os delatores que foram descartados nesta semana. Quando o processo 
foi levado ao plenário, um pedido do representante do Ministério Público Eleitoral, Nicolao 
Dino, para que o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega fosse ouvido na ação abriu a 
possibilidade para que novas provas fossem anexadas ao processo, com testemunho dos 

publicitários João Santana e Mônica Moura. Já tinham sido ouvidos naquela época os ex-
executivos da Odebrecht. Todos fizeram delação premiada no âmbito da Lava-Jato.  

Naquela decisão, os sete ministros se posicionaram a favor da audiência de novas 

testemunhas. 
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Ontem, Gilmar recomendou que o tribunal valorizasse os mandatos e moderasse a 
“sanha” de cassar políticos eleitos. O ministro Luiz Fux, porém, pontuou que o tribunal não 
poderia tomar decisões ignorando a realidade política do país, “como um avestruz”. 

 
O ministro Napoleão argumentou que a ação do PSDB citou depoimento de Paulo 

Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, em que narrou desvios na estatal para financiar o 

PT, PMDB e PP ocorridos até 2013. Assim, na sua visão, irregularidades na Petrobras para 
o financiamento da campanha de 2014 estariam de fora da ação, ainda que tenha havido 
menção na peça inicial a uma tentativa de repatriação de dinheiro do exterior para a 
campanha. 

 
Gilmar ressaltou o depoimento de Marcelo Odebrecht ao TSE no qual o empreiteiro 

disse que os recursos destinados a título de caixa dois para a campanha eram uma 

barganha por uma Medida Provisória. Por isso, na visão do presidente do TSE, a acusação 
não poderia ser considerada por não constar da peça inicial essa informação. 

 
Os ministros Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira, por sua vez, ressaltaram o título do 

item que trata do tema na peça inicial ressaltando que ele fala apenas em “doações 
oficiais”. Os dois ministros defenderam que não se devia, portanto, avançar para eventuais 
provas de caixa dois que chegaram depois ao processo. Herman rebateu afirmando que há 

a expressão “financiamento ilegal” no texto, demonstrando ser importante analisar todos 
os casos de contribuições à campanha. 

— Qual é o resultado que se pretende aqui? Com esta volta pela causa de pedir 
análise superficial da petição inicial vendo apenas aquilo que interessa, fazendo uma 
leitura que não confere com o que está nos acórdãos ou nas decisões deste tribunal, 

inclusive sobre o prosseguimento da ação... A razão é uma só, é arrancar toda a prova 

relativa a Odebrecht”, disse o relator 
 
Passada a fase preliminar, Herman proferiu voto contundente pela cassação da chapa 

— mesmo consciente de que a causa já estaria perdida. O relator considerou o 
financiamento ilegal recebido pela chapa e os gastos ilícitos realizados na campanha. E 
citou trechos dos depoimentos de executivos da Odebrecht e dos marqueteiros. 

— Trata-se de abuso de poder econômico e político de forma continuada — declarou. 

 
O relator disse que não foi possível juntar ao processo todas as provas das ações 

ligadas à Operação Lava-Jato, por serem muito extensas, mas destacou que os 
documentos presentes são suficientes para mostrar o esquema de pagamento de propina 
aos partidos. Ele destacou as provas compartilhadas pelo juiz federal Sergio Moro, 
responsável pelos processos da Lava-Jato na primeira instância, e os documentos 
entregues por parte das testemunhas que depuseram no processo. 

Herman alegou que a campanha recebeu dinheiro de várias formas (veja no quadro 
ao lado). Em todos os casos, o relator ponderou que não é possível separar o dinheiro 
lícito do ilícito. 

— Nessa mistura de dinheiro, o ilícito contamina o lícito; e o legal não purifica o ilegal 
— declarou Herman. 

 

O relator afirmou que o depoimento do ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco foi o 
que mais o impressionou, pela naturalidade como ele tratou das ilegalidades na 
companhia. 

 
Herman já apontou três motivos para a cassação: doações de empreiteiras da Lava-

Jato a PT e PMDB em anos anteriores — o que chamou de “propina gordura”; pagamentos  
feitos pelo estaleiro Keppel Fells, fornecedor da Petrobras, para os marqueteiros João 

Santana e Mônica Moura; e propinas que derivariam de recursos desviados de contratos da 
Sete Brasil com a Petrobras. 
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Em seu voto, relator 
enfrenta ataques de 
quatro ministros 
Herman trava embates com Gilmar, Napoleão, Admar e Tarcisio 

“Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia e querer constranger seus colegas. Isso não 
vai funcionar ” Admar Gonzaga Ao reclamar do relator Herman Benjamin, que contestou sua posição 
contra a investigação de provas de caixa dois 

-BRASÍLIA- Os ataques vinham da direita, onde estava sentado o ministro Admar 

Gonzaga, e da esquerda, onde ficavam os colegas Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia 

Filho e Tarcisio Vieira. Os quatro foram contra alguns dos principais pontos do voto do 
ministro Herman Benjamin, relator da ação que pode cassar o mandato do presidente 
Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas entre uma ironia e outra, em meio 
ao intenso ataque verbal, houve espaço também para afagos e juras de amizade. 

 

AILTON DE FREITASConfronto. Admar Gonzaga (à esquerda) acusou Herman de querer 
constranger os colegas; relator disse ser necessário esclarecer que não inventou 
caixa dois 

O TSE tem sete ministros. Apenas Luiz Fux se arriscava a defender o relator em 

alguns momentos. Enquanto isso, Rosa Weber preferiu o silêncio na maior parte da  
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sessão. Dos quatro ministros que se desentenderam com Herman, quem mais se irritou foi 
Admar. Ele foi criticado por ter defendido que não cabia o uso de provas de doações de 
caixa dois para justificar uma condenação. Herman destacou que, apesar de o título do 
item da ação inicial falar apenas em contribuições oficiais de empreiteiras da Lava-Jato, o 
corpo do texto citava também doações que só poderiam ocorrer por meio de caixa dois. 

 

— Não entendo como Vossa Excelência queira limitar esse processo para caixa um. 
Para caixa um, não precisaríamos de TSE — disse Herman. 

 
— Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia e querer constranger seus 

colegas. Isso não vai funcionar. Tenha respeito pelo meu voto. Não precisa ser 
deselegante — rebateu Admar. 

 

— Todos nós temos convicção de que não estamos aqui à toa. E não é para 
constranger colega. Mas neste caso o esclarecimento era necessário para mostrar, quando 
eu vou falar aqui em caixa dois, que eu não inventei — respondeu Herman. 

 
Com Gilmar Mendes, a tônica era do “morde e assopra”. 
 
— Aqueles que nos veem aqui não sabem da relação tão intensa, de mais de 30 anos. 

Nem vou falar das aventuras que já tivemos, Águas de São Pedro, viagens de monomotor 
— disse Gilmar. 

 
No geral, os afagos serviam apenas para preparar o terreno e proferir ataques. 

Herman usou a estratégia de citar um voto proferido por Gilmar Mendes em 2015, quando 

ele foi favorável à continuidade da investigação. Na época, Dilma Rousseff ainda 

presidente e Temer seu vice. Segundo Herman, tal voto foi sua Bíblia. No julgamento 
atual, ambos estão em posições opostas quanto à possibilidade de usar como provas os 
depoimentos de delatores. 

 
— Seu voto condutor, para mim, não quero usar nenhuma expressão que indique 

exagero, mas foi a Bíblia. Eu segui este voto de Vossa Excelência, que é extraordinário. E 
eu falo de coração, Vossa Excelência sabe — disse Herman para Gilmar. 

 
Gilmar reagiu algumas vezes e chegou até mesmo a se irritar. Ele argumentou que 

nunca chegou a defender a cassação. 
 
— Eu me limitei a dizer que aquilo que estava na inicial deveria ser investigado. O 

meu voto está aí. Não me atribua o que eu não disse — disse Gilmar. 
 

— Eu não parafraseei o seu voto. Eu apenas li entre aspas — replicou Herman. 
 
O relator também ironizou quando ministros contrários à inclusão de depoimentos da 

Odebrecht volta e meia perguntavam por que ele também não incluiu a JBS. 
 
— Vamos esquecer a JBS. Ela não faz parte do processo. É um fantasma que não está 

aqui. Assustando não, mas pairando — disse Herman. 
 
Para rebater a possibilidade de estender muito as provas, Admar citou a Operação 

Carne Fraca, que detectou irregularidades em vários frigoríficos brasileiros. 
 
— Aí o sujeito come um bife estragado, vão dizer que tem que trazer a Carne Fraca 

(para o processo). 
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Temer tenta montar 
‘base de sobrevivência’ 
Com sinais de que TSE o absolverá, presidente busca ao menos 220 
votos na Câmara para evitar processo no STF 

Já contando com a vitória no TSE, o presidente Temer trabalha para ter mais do que 
os 172 votos necessários na Câmara para impedir a abertura de processo contra ele no 

STF. -BRASÍLIA- Confiante na sinalização de um desfecho positivo no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o presidente Michel Temer passou a centrar esforços na tentativa de 
montar uma base de sobrevivência na Câmara para se proteger de eventual denúncia do 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, baseada na delação do empresário Joesley 
Batista, da JBS. Temer está formando um núcleo duro de aliados na Câmara e tentando 
atrair os chamados partidos do centrão, como PP, PTB e PR. O presidente quer ter uma 

base mínima de 220 votos para barrar a aprovação, pela Câmara, da acusação a ser feita 
por Janot, além dos pedidos de impeachment já protocolados contra ele na Casa. Ele 
precisa, regimentalmente, de 172 votos para evitar a aprovação da acusação. 

 

GIVALDO BARBOSA/7-6-2017Apostas. O presidente Michel Temer trabalha para obter 
apoio de deputados do chamado baixo clero da Câmara 
 

O mapa de apoios vem sendo checado diariamente por Temer, ministros e alguns 

deputados próximos ao governo. Embora tente um número maior de votos, o fato é que o  
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Palácio do Planalto se contenta em garantir apoio de aproximadamente 200 deputados 
diante da ameaça da debandada do PSDB. Aliados contabilizam que, com todo o desgaste, 
o Palácio do Planalto teria hoje garantidos de 220 a 250 votos. 

 
O comportamento entre aliados foi dúbio ontem. Se, de um lado, havia alívio com a 

sinalização favorável a Temer da maioria dos ministros do TSE, do outro permanecia a 

preocupação com a posição a ser tomada pelo PSDB. Os mais experientes não acreditam 
num rompimento total, mas admitem que há pressão nesse sentido. O PSDB se reúne na 
segunda-feira para bater o martelo. 

 

— Se o PSDB sair, ninguém sabe o que vai acontecer — disse outro fiel aliado. 
 
O temor é de uma contaminação da base aliada. Afinal, a ex-presidente Dilma 

Rousseff também afirmava ter sustentação sólida, que ruiu com o desenrolar do processo 
de impeachment. Cinco meses antes de Dilma ser afastada do cargo com a abertura do 
processo de impeachment, o então chefe da Casa Civil, Jaques Wagner, dizia que o 
governo teria metade dos deputados ao seu lado e ainda ironizou, em entrevista: “Se nós 
não tivermos pelo menos 172 votos para barrar (o impeachment), então vamos para casa 
porque não tem musculatura política”. 

 

Acuado e alvo de nova denúncia a cada dia, Temer tem esse mesmo temor. Aliados 
do presidente repetem hoje a declaração de Wagner de que, se o presidente não tiver 172 
votos de apoio, é melhor deixar o governo. 

 
Temer aposta em sua relação com os deputados, principalmente com os do chamado 

baixo clero, para garantir sua continuidade no cargo. Ele também aposta em uma irritação 

do Congresso com o que qualifica como “abusos” do Ministério Público, inclusive na prisão 
de parlamentares e ex-parlamentares. A Constituição determina que a abertura de 
processo seja autorizada pela Câmara, por dois terços dos deputados, ou seja, 342 dos 
513 deputados. 

 
— Temer quer ter o maior número de votos, não apenas os 172, para mostrar força 

neste momento — disse um interlocutor do presidente. 

 
Temer tem recebido deputados, aprovado pacote de bondades e usado nomeações no 

Diário Oficial. Para demonstrar força, um número ideal seria o de cerca de 300 deputados. 
A aliados, o presidente disse que “não há chances” de a Câmara aprovar abertura de 
processo por crime penal ou mesmo impeachment, por crime de responsabilidade. 

 
A possibilidade de rompimento do PSDB com o governo Temer na próxima segunda-

feira levou o comando do PMDB a se reunir ontem pela manhã. Peemedebistas deixaram 
claro para o comando tucano que, se houver o desembarque, o PMDB não irá apoiar um 
candidato tucano em 2018 ou em uma eleição indireta, caso Temer seja afastado antes do 
fim de seu mandato. Irritada, a cúpula tucana devolveu, avisando que a ameaça “foi um 
tiro no pé”, “um gol contra” que só irritou ainda mais a bancada de deputados do PSDB 
que pressiona pelo rompimento. AMEAÇAS ENTRE PMDB E PSDB A quebra da aliança entre 

os dois principais partidos que dão suporte à coalizão de Temer pode complicar também a 
situação do senador Aécio Neves (MG) no Conselho de Ética do Senado, que é dominado 
pelos peemedebistas. Um dos caciques peemedebistas disse ao GLOBO que Aécio “foi 
jogado fora” pelos tucanos no primeiro dia. 

 
O recado que mais irritou os tucanos foi mandado pelo presidente do PMDB e líder do 

governo no Senado, Romero Jucá (RR). Em declaração ao jornal “Folha de S.Paulo”, Jucá 

disse que, “se o PSDB deixar hoje a base, vai ficar muito difícil de o PMDB apoiá-los nas 
eleições de 2018. Política é feita de reciprocidade”. 
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— Acho que ameaças não ajudam no entendimento entre partidos, ainda mais quando 
vêm do presidente de partido e homem de confiança de Temer — reagiu o secretário-geral 
do PSDB, deputado Silvio Torres (SP). 

 
O PMDB também não engoliu o fato de os advogados do PSDB continuarem 

sustentando no TSE o pedido de cassação de Temer. À tarde, no entanto, Jucá tentou 

minimizar a crise e informou que conversou com o presidente interino do PSDB, senador 
Tasso Jereissati (CE), “em um encontro amistoso”. 

 
— Com ameaças, o PMDB está provocando um efeito inverso e irritando ainda mais os 

deputados e senadores que pregam o desembarque — rebateu um integrante da Executiva 
nacional do PSDB com direito a voto na reunião de segunda-feira. 

 

INFOGRÁFICO: A DELAÇÃO DO DONO DA JBS SOBRE TEMER Entenda o que disse 
Joesley Batista sobre o presidente glo.bo/2qwi35h 
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STF vai discutir se pode 
ou não revisar acordos 
de delação 
Questão de ordem foi levada ao plenário por Fachin, que homologou 
caso JBS 

-BRASÍLIA- Após as polêmicas em torno da delação premiada da JBS, apontada como 
benevolente demais para os executivos da empresa, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai 
decidir se o plenário pode rever cláusulas de acordos fechados e qual seria o momento 
adequado para fazer isso. O tema está numa questão de ordem enviada pelo ministro 
Edson Fachin, relator da LavaJato no Supremo Tribunal Federal que homologou a 
colaboração da JBS. 

 

ANDRÉ COELHO/4-5-2017No plenário. Depois do caso JBS, ministro Edson Fachin 

informou que vai discutir com colegas do Supremo Tribunal Federal se é possível 
revisar cláusulas de acordos de delação 
 

Fachin vem sendo alvo de críticas por parte de colegas desde que as delações 
atingindo o presidente Michel Temer foram tornadas públicas. O ministro Gilmar Mendes já 

defendeu que, embora a lei determine ao juiz homologar os acordos de colaboração, seria  
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mais adequado no caso de um tribunal, como o STF, submeter a matéria ao colegiado, ou 
seja, a todos os ministros. 

 
Também foi encaminhado por Fachin ao plenário um recurso que questiona se a 

preferência para relatar as colaborações da JBS é dele, de fato, ou se o processo teria de 
ser redistribuído. A defesa do presidente Michel Temer alega que os fatos narrados pelos 

executivos da empresa não têm relação com a LavaJato, o que tiraria Fachin da condição 
de prevento, ou seja, definido previamente como relator do caso. Uma redistribuição teria 
que ser feita, se for esse o entendimento. 

 

O acordo do grupo J&F, feito pelos donos da JBS, Joesley e Wesley Batista, e outros 
cinco delatores, prevê imunidade total aos irmãos. Eles não vão responder criminalmente 
pelo esquema de propinas que revelaram a procuradores da República e terão dez anos 

para pagar uma multa de R$ 225 milhões. DIFERENÇAS COM O CASO ODEBRECHT De 
modo geral, o benefício decorrente de um acordo de delação considera as previsões legais 
e a avaliação, por parte do Ministério Público, sobre a relevância das informações que 
podem ser oferecidas. Quanto melhor a colaboração, mais benefícios são concedidos. Entre 
os temas listados em lei estão: a recuperação do dinheiro desviado; a revelação da 
hierarquia da organização criminosa; a gravidade dos crimes; o tempo que demorou para 
delatar, entre outros requisitos. Se o delator mentir ou as informações não forem úteis ou 

confirmadas, a delação pode ser desfeita e seus benefícios, cassados. 
 
No caso dos donos da JBS, a delação do grupo aponta para a existência de um 

esquema de propina que envolvia pagamentos a mais de 1,8 mil políticos em todo o país, 
incluindo ainda gravação de conversa com o presidente da República, Michel Temer, e com 

o senador Aécio Neves (PSDB). O conteúdo foi considerado pelo procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot, relevante o suficiente para conceder o perdão judicial aos 
irmãos; a promessa de não oferecimento de denúncias relativas aos crimes revelados; e 
ainda proteção policial caso precisassem. 

 
O acordo é bem diferente do estabelecido anteriormente com Marcelo Odebrecht, ex-

presidente da empreiteira. Marcelo, que chegou a criticar a postura de delatores, foi preso 
em junho de 2015, mas só aceitou fazer delação após a descoberta de um departamento 

de propina na empresa pela Operação Lava Jato. A delação do grupo foi homologada em 
janeiro deste ano, prevendo a redução de suas eventuais penas para dez anos. Até agora, 
ele foi condenado em apenas um processo, a 19 anos e 4 meses de prisão, dos quais 
cumprirá os primeiros dois anos e meio em regime fechado. 

 
Ainda assim, a pena de Marcelo é mais dura em comparação com outros delatores, 

que colaboraram no início das investigações. A maioria deles passou a cumprir regime 

domiciliar assim que fechou o acordo. Marcelo ainda deverá cumprir mais de um ano de 
regime fechado. A redução na pena só foi possível, segundo procuradores, por causa da 
abrangência das revelações da apelidada “delação do fim do mundo”. 

 
A postura de Fachin, de tomar decisões monocráticas sem ouvir o plenário, tem 

causado reclamações na Corte. Ele é comparado ao relator anterior da Lava-Jato, Teori 

Zavascki, morto em acidente aéreo em janeiro. Zavascki tinha o hábito de submeter suas 
decisões mais polêmicas ao plenário. Já Fachin tem um perfil diferente e, segundo relatos 
de dentro do Supremo, não costuma consultar colegas antes dos despachos. (Com 
informações do G1) 

 
 



 

VEÍCULO: O GLOBO  DATA: 09.06.17 EDITORIA: ECONOMIA 
 

Governo fortalece BC 
para delação de Palocci 
Banco Central terá mais instrumentos para combater irregularidades 
e poderá fazer acordo de leniência 

Segundo fonte, o BC precisa estar preparado porque ‘ninguém sabe o que está por vir’ 

O governo deu mais poderes ao Banco Central (BC) e à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) para fiscalizar e punir infrações no mercado financeiro. As novas regras 
foram criadas por medida provisória e têm por objetivo proteger o sistema financeiro dos 
efeitos das denúncias que devem vir à tona na iminente delação do ex-ministro da 
Fazenda Antonio Palocci, que pode envolver o BTG. A CVM e o Banco Central poderão, a 
partir de agora, fazer acordos de leniência. E as multas máximas aplicadas foram elevadas 

para até R$ 2 bilhões. -BRASÍLIA- Em meio ao desgaste da delação da JBS e buscando se 

preparar para o que pode vir nos relatos do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, o 
governo editou ontem uma medida provisória (MP) que aumenta os poderes do Banco 
Central (BC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM, o órgão que regula o mercado de 
capitais). O governo elevou as multas máximas para bancos que cometerem infração de 
R$ 250 mil para R$ 2 bilhões, como havia antecipado O GLOBO em abril. Mas as mudanças 
vão além: a MP cria acordo de leniência para instituições financeiras e ainda permite que o 
BC possa firmar negociações como o Termo de Ajustamento de Conduta, que já é usado 

pelo Tribunal de Contas da União. 
 

 
MICHEL FILHO/4-4-2016Poder de fogo. A sede do BC em Brasília: multas serão maiores, e 

auditores poderão ser punidos. Por trás das medidas, o receio do impacto de 
novas revelações 
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Os últimos detalhes foram acertados, na terça-feira, em reunião entre o presidente 
Michel Temer e o chefe do BC, Ilan Goldfajn. Foram discutidas, ainda, estratégias para a 
aprovação da matéria no Congresso Nacional. 

 
A iminência da delação de Palocci também está no radar do BC, que quer proteger o 

sistema financeiro dos impactos que, teme-se, esta poderá causar nos bancos. A equipe 

econômica ainda se prepara para fatos novos que podem surgir sobre a relação entre o 
governo e o banco BTG Pactual, de André Esteves, nos últimos anos. 

 
— Ninguém sabe ao certo o que está por vir. O Banco Central tem de estar preparado 

para tudo — falou uma alta fonte da equipe econômica. 
 
Apesar das mudanças, as multas só valem para delitos cometidos a partir da edição 

da MP, ou seja, a partir de ontem. No entanto, dá mais poderes para as autoridades 
investigarem fatos ocorridos no passado, como os possíveis ganhos obtidos pela JBS no 
mercado financeiro dias antes da divulgação da gravação feita pelo dono da JBS, Joesley 
Batista, de sua conversa com o presidente Temer. FISCALIZAÇÃO MAIS ÁGIL Com a 
medida, o BC ganha alguns instrumentos para apertar a fiscalização. Passa a dispor do 
Termo de Compromisso, que representa um canal para a solução de controvérsias, nos 
mesmos moldes já adotados no exterior. A expectativa é que a fiscalização fique mais ágil. 

Isso deve acelerar a adoção de medidas corretivas, inclusive a indenização de prejuízos. 
 
Já o acordo de leniência poderá ser celebrado com pessoas físicas ou jurídicas. Ele 

abre espaço para os colaboradores conseguirem a redução ou até mesmo a extinção da 
pena. 

 

A MP também prevê medidas coercitivas e preventivas, inclusive multa diária de até 
R$ 100 mil nos casos de não cumprimento das determinações do órgão supervisor. Os 
parâmetros e a gradação das penalidades serão objeto de regulamentação do BC, a ser 
divulgada nas próximas semanas. 

 
Em 2010, o Banco Central percebeu que precisava reformular a lei para adequar-se a 

padrões internacionais. Dois anos depois, deu início às discussões. O projeto, no entanto, 

só ganhou corpo no ano passado, depois de Ilan assumir o comando do BC. 
 
As novas regras processuais, o termo de compromisso, o acordo de leniência e as 

medidas coercitivas e acautelatórias passaram a valer a partir de ontem. Com a MP, o BC 
pode punir não apenas empresas independentes que prestam serviços para instituições 
financeiras, mas os próprios auditores. RECURSOS IRÃO PARA FUNDO Na Operação 
Greenfield, da Polícia Federal, que investigou o tráfico de influência em fundos de pensão, 

observou-se que muitos auditores haviam dado pareceres considerados temerários pela 
Justiça. Joesley Batista também foi alvo dessa operação. 

 
O poder do BC também aumentou em relação a quem opõe embaraço à fiscalização. 

“Antes, só era considerado embaraço à fiscalização a negativa de atendimento às 
solicitações do BC. Pela MP, essa tipificação foi ampliada, passando a abranger, além da 

negativa de acesso a documentos e a dados, o descumprimento de prazos, forma e 
condições estabelecidas pelo BC”, explicou a autarquia. 

 
Além disso, o BC tipificou o que é infração grave. Entre elas, está causar dano à 

liquidez ou assumir risco incompatível com a estrutura patrimonial de uma instituição 
financeira. Outra é contribuir para gerar indisciplina no mercado ou afetar a estabilidade 
do sistema. E, ainda, provocar perda da confiança da população no uso de instrumentos 

financeiros. 
 
As penalidades poderão ser cumulativas. O BC ainda poderá publicar a decisão de 

punir as instituições. Pela lei anterior, os detalhes não podiam ser dados. 
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O governo criou ainda o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional e 
Inclusão Financeira. Os recursos eventualmente arrecadados com a celebração de termos 
de compromisso e em reparação a danos serão usados em projetos e atividades voltadas à 
manutenção da estabilidade do sistema financeiro. 

 

ENTENDA AS 
PRINCIPAIS MUDANÇAS 

MULTAS NO BANCO CENTRAL: O governo elevou o valor máximo para as multas a 
bancos que cometerem infração de R$ 250 mil para R$ 2 bilhões. MULTAS NA CVM: O 
montante máximo, que antes era de R$ 500 mil, agora poderá chegar a R$ 500 milhões, 
ou o dobro do valor da operação irregular, ou até 20% do faturamento da empresa, o que 

for maior. MULTA COMINATÓRIA: Éa penalidade aplicada pela CVM em caso de 
descumprimentos de ordens, como prestação de informações financeiras. Antes, era de R$ 
1 mil por dia. Agora será de R$ 100 mil diários. ACORDO DE LENIÊNCIA: Tanto BC como 
CVM poderão fazer acordos de leniência com bancos e empresas infratoras, pelos quais os 
colaboradores gozam de redução das penas. No caso do Banco Central, isso também 
poderá ser feito com pessoas físicas. Na CVM, ainda falta regulamentação. TERMO DE 

AJUSTE: A exemplo do que já ocorre hoje no Tribunal de Contas da União, o BC poderá 
fazer termos de compromissos com os infratores, um canal para solução de controvérsias 

que agiliza punições e soluções. AUDITORES: A partir de agora, o Banco Central poderá 
punir não apenas auditorias independentes que prestam serviços a instituições financeiras, 
mas também os auditores. 

 

Multa máxima da CVM 
sobe de R$ 500 mil para 
R$ 500 milhões 
Presidente da autarquia diz que novas regras só valerão para casos 
que surgirem a partir de agora 

No caso da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a principal mudança trazida pela 
MP 784 é a elevação dos valores máximos das multas aplicadas, que não eram atualizados 

desde 1997. A MP elevou os parâmetros que podem ser usados como limite máximo. 
Agora, a pena não pode ultrapassar o maior dos seguintes valores: R$ 500 milhões (antes, 
a legislação previa R$ 500 mil); o dobro do valor da emissão ou operação considerados 
irregulares (antes, era até metade do montante); e até 20% do faturamento da empresa 
infratora, parâmetro que não existia. Foi mantida a possibilidade de multa equivalente a 
até três vezes o montante da vantagem obtida ou da perda evitada com a infração. 

 

Também houve elevação da chamada multa cominatória, nos casos de 
descumprimento de ordens da CVM. Antes, o valor era de R$ 1 mil diários, e agora passou 

a ser de R$ 100 mil por dia. Esse tipo de multa é comum, por exemplo, nos casos em que  
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empresas deixam de prestar informações financeiras mesmo após exigência expressa da 
autarquia. 

 
Em menos de um mês desde a revelação das denúncias dos acionistas da JBS contra 

o presidente Temer, a CVM já instaurou contra a companhia nove processos 
administrativos e dois inquéritos. Segundo observadores do mercado, a agilidade com que 

a autarquia atuou no caso levantou a suspeita de que o endurecimento das penas neste 
momento teria como alvo a JBS. O presidente do órgão, Leonardo Pereira, nega qualquer 
relação entre as duas coisas: 

 

— Embora haja a impressão de que a publicação teve relação com o caso JBS, não 
foi. Isso é uma coisa que vinha sendo discutida há anos. O problema que acarretou a 
demora foi a mudança de ministros (da Fazenda) no período. Teve o Joaquim Levy, depois 

o Nelson Barbosa e agora o Henrique Meirelles. 
 
Pereira acrescentou ainda que o órgão tem agido mais rapidamente neste caso 

porque eliminou o gargalo de processos que havia na fila. A CVM sustenta que, mesmo em 
novos processos abertos que possam ser abertos daqui para frente contra a JBS, se os 
fatos apurados tiverem ocorrido antes da publicação da MP, o que vale são as regras 
antiga. 

 
— O processo administrativo sancionador (da CVM) é semelhante ao processo penal, 

no qual há o princípio de que alei não pode retroagir em desfavor do réu — disse Ricardo 
Mafra, advogado do Couto Silva Advogados especializado em mercado de capitais. 

 

Outra novidade da M Péa a possibilidade de celebração de acordos de leniência — 

espécie de delação premiada — entre a CVM e pessoas e empresas investigadas. A CVM 
ainda precisa regulamentar esse ponto. 
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Acordo adia trâmite da 
reforma trabalhista 
Leitura do relatório em comissão ficou para a próxima 3ª feira. MP 
restringirá trabalho intermitente 

-BRASÍLIA- A oposição conseguiu ontem adiar a leitura do relatório da reforma 
trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal. O acordo costurado 

com o Palácio do Planalto, no entanto, mantém a perspectiva de votação da matéria no 
plenário até o fim do mês, antes do recesso parlamentar, como queria o Executivo. A 
ideia, segundo o líder do governo, Romero Jucá (PMDB/RR), é que em 28 de junho a 
matéria já esteja pronta para voto no plenário. Paralelamente, está adiantada a elaboração 
da medida provisória (MP) que tratará da jornada intermitente (contrato por hora). Os 
termos gerais do texto estão alinhavados e aguardam a análise da Casa Civil. 

PEDRO FRANVBA/AGÊNCIA SENADOMais um bate-boca. Jucá (à direita), líder do governo, 

discute com senadores da oposição, antes de acordo ser fechado 
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A MP sobre esse tipo de contrato deve ser extensa, tratar de diversos pontos e não se 
ater à limitação desse tipo de jornada aos setores de serviços e comércio. A MP deve 
prever que, se o empregador não convoque o funcionário em 180 dias, o contrato poderá 
ser interrompido. Além disso, já ficou acordado a exclusão da punição de 50% da 
remuneração, previsto no texto original da reforma trabalhista, quando o empregado se 
comprometer com o serviço e não comparecer. VOTAÇÃO EM PLENÁRIO DIA 28 A medida 

provisória deve, ainda, permitir que as verbas rescisórias sejam pagas no fim do contrato 
e não a cada serviço prestado. A forma como se dará o pagamento pelo serviço — 
semanal, diária ou mensal, por exemplo — deverá ser prevista em contrato, de forma a 
atender as duas partes. Pretende-se seguir as linhas de um parecer feito pelo senador 

Armando Monteiro (PTB/PE), que relata um outro projeto sobre o mesmo assunto. 
 
Segundo o acordo costurado ontem na CAS, a leitura do parecer do relator, Ricardo 

Ferraço (PSDB/ES), será feita na próxima terça-feira, e a votação ocorrerá uma semana 
depois, no dia 20. Em contrapartida, a oposição abriria mão de cumprir o regimento e 
aceitaria acelerar a leitura na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para o dia 
seguinte, 21 de junho. A reforma seria votada na CCJ no dia 28, ficando livre para ir a 
plenário. 

 
O acordo foi concluído após uma polêmica, que provocou bate-boca, levantada pela 

oposição antes mesmo de a sessão ser aberta. Os senadores contrários ao governo 
argumentavam que a leitura do parecer sobre a reforma trabalhista não poderia ocorrer 
ontem. O regimento exige que a matéria entre na pauta da comissão com dois dias úteis 
de antecedência, o que, segundo a oposição, não ocorreu. O projeto foi aprovado na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na terça-feira e entrou na pauta da CAS já tarde 

da noite do mesmo dia. CONSTRANGIMENTO EM APOIAR Alterado, o senador Paulo Paim 

(PT/RS) chegou a gritar com a presidente da comissão, Marta Suplicy (PMDB/ SP), 
exigindo que ela respeitasse o regimento. Em entrevista após a reunião, Paim pediu 
desculpas à senadora. Ele chegou às lágrimas e disse que teve uma reação indignada 
diante da possibilidade de aprovação da reforma da forma como está. Ele ponderou que o 
acordo é uma vitória, à medida que dá mais tempo para os trabalhadores conhecerem a 
proposta e pressionarem seus senadores: 

 

— O acordo foi bom para todos. Eu digo que a gente deve respeitar o regimento e que 
qualquer deslize no regimento só mediante acordo, por unanimidade. Para não criar 
precedente. 

Paim afirmou que muitos senadores da própria base estão constrangidos de votar a 
favor do projeto: 

 
— A reforma trabalhista não é tão conhecida pela sociedade como a da Previdência. A 

Previdência não tem a mínima chance de passar hoje, e a reforma trabalhista está ali, taco 
a taco. Está havendo um constrangimento dos próprios senadores, que não se posicionam. 
Parece que estão com vergonha. 

 

O que deve mudar por MP 
OQUEÉ: A jornada intermitente prevê que o empregado só vai trabalhar quando for 

convocado pelo patrão. Ele poderá ter mais de um empregador que precisará convocar o 
funcionário com três dias de antecedência. O empregado tem um dia útil para aceitar a 
convocação 

 
PRAZO MÁXIMO: Se o empregado não for chamado em 180 dias pelo patrão, o 

contrato será extinto. O projeto da reforma não prevê esse limite 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

SEM MULTA: O projeto aprovado na Câmara, que agora tramita no Senado, prevê 
multa de 50% do pagamento previsto se o empregado não comparecer na hora acertada, 
após ter aceitado a convocação. Na MP, essa multa seria extinta 

 
VERBAS RESCISÓRIAS: A medida provisória que está sendo elaborada prevê que o 

pagamento das verbas rescisórias será feito após o término do contrato. O projeto da 

reforma é omisso nessa questão 
 
PAGAMENTO: O contrato deverá prever quando será feito o pagamento do serviço: 

diário, semanal ou mensal 

 
SETORES : A jornada na qual o trabalhador é contratado por hora, sendo convocado 

quando o patrão precisar, só poderá ser usada por comércio e serviços 

 

Meirelles prevê aprovação 
das mudanças na CLT 
ainda este mês e minimiza 
crise política 
Em Paris, ministro tenta tranquilizar investidores sobre 
desdobramentos do julgamento no TSE 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, aposta em uma aprovação da reforma 

trabalhista ainda em junho, mas disse que um eventual atraso de alguns meses não 
perturbará os planos do governo: 

 
— Existe uma possibilidade boa de haver uma votação ainda este mês, que é a 

expectativa. Agora, a questão da reforma trabalhista é a mesma da Previdência, não é 
uma mudança para ter um efeito emergencial nos próximos meses, mas uma medida de 

longo prazo. Não há dúvidas de que se for aprovada em junho, melhor. Se for aprovada na 
primeira quinzena de julho, antes do recesso, bom. Agora, se por alguma razão vote em 
agosto, do ponto de vista da produtividade do país, não serão 15 dias ou 20 dias, um mês, 
que vão fazer diferença. 

 
Meirelles considera que o relatório da reforma trabalhista já foi suficientemente 

negociado e que não deverá sofrer novas alterações. 

 
Em reuniões bilaterais e com investidores estrangeiros, o ministro admitiu a 

preocupação de seus interlocutores com as incertezas políticas no Brasil, mas disse que 
conseguiu tranquilizá-los em relação à estabilidade econômica do país. Meirelles relatou 
que em encontros em Paris descreveu as negociações com as bancadas da base na 
Câmara e no Senado, procurando mostrar que as reformas não são feitas no improviso, 
mas em um trabalho a longo prazo, na expectativa de que transformarão o Brasil por 

décadas: 
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— Evidentemente que há uma preocupação com as questões políticas e com a 
possibilidade de prosseguimento da agenda econômica e das reformas. O foco das 
reuniões aqui foi na agenda econômica e em até que ponto existe já uma consciência no 
Brasil e no Congresso da necessidade de aprovação das reformas. 

 
O ministro detalhou ainda aos investidores o processo em curso no Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), sobre a cassação da chapa eleitoral Dilma-Temer, e abordou hipóteses de 
mudanças imediatas políticas no país, segundo ele improváveis: 

 
— Mas, dito isso, é discutir a evolução da conjuntura econômica do Brasil e como, 

hoje, cada vez mais está sendo consolidada a percepção de que é esta política econômica 
que está dando certo e que deve ser preservada. 

 
 
 


