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Respeito ao consumidor é destaque 
durante lançamento do “Reforma 
Legal” 

“Esta é uma iniciativa que merece o aplauso e o apoio de todo o 
mercado, pois estamos lidando com valores como ética, lisura e 
respeito ao nosso bem maior que são os clientes”, afirmou Luiz 
Lacerda 
 

Divulgação 
Reforma Legal na Fecomércio-RN 

Redação 

Durante o lançamento do projeto “Reforma Legal” em Natal, o representante 
da Câmara do Comércio de Materiais de Construção da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), Luiz Lacerda, destacou a importância do 
respeito ao consumidor. Segundo ele, os clientes são os principais ativos que 
uma empresa pode ter. 

“Esta é uma iniciativa que merece o aplauso e o apoio de todo o mercado, pois 
estamos lidando com valores como ética, lisura e respeito ao nosso bem maior 
que são os clientes”, afirmou Luiz Lacerda. 



 

CONTINUAÇÃO: 

O lançamento do projeto “Reforma Legal”, iniciativa da Associação Nacional 
dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco), em parceria com 
Centro Cerâmico do Brasil (CCB), Procon RN e Ipem RN, reuniu na 
Fecomércio RN empresários do varejo de materiais de construção, com o 
objetivo de conscientizar empresas e consumidores sobre a importância do 
cumprimento das normas técnicas nos produtos comercializados pelo setor. O 
encontro foi realizado na última quinta-feira. 

O gerente de Certificação do Centro Brasileiro de Cerâmica, Marcelo Dias 
Caridade, realizou, por sua vez, uma palestra explicando como funciona todo o 
processo de legalização de um produto nas normas técnicas exigidas. “A nossa 
função é de aprimorar cada vez mais os produtos, avaliando com bastante 
critério para garantir o selo de comercialização, trazendo qualidade e garantia 
aos consumidores”, ressaltou Dias. 

O evento contou ainda com as presenças do diretor da Fecomércio, 
Marcantoni Gadelha; do presidente do conselho superior da Anamaco Geraldo 
Cordeiro 
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Respeito ao consumidor é destaque durante 
lançamento do “Reforma Legal” na Fecomércio 
RN 

 
 
Durante o lançamento do projeto “Reforma Legal” em Natal, o representante 
da Câmara do Comércio de Materiais de Construção da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), Luiz Lacerda, destacou a importância do respeito ao consumidor. 
Segundo ele, os clientes são os principais ativos que uma empresa pode ter. 
 
“Esta é uma iniciativa que merece o aplauso e o apoio de todo o mercado, pois estamos 
lidando com valores como ética, lisura e respeito ao nosso bem maior que são os 
clientes”, afirmou Luiz Lacerda. 
 
O lançamento do projeto “Reforma Legal”, iniciativa da Associação Nacional dos 
Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco), em parceria com Centro 
Cerâmico do Brasil (CCB), Procon RN e Ipem RN, reuniu na Fecomércio RN 
empresários do varejo de materiais de construção, com o objetivo de conscientizar 
empresas e consumidores sobre a importância do cumprimento das normas técnicas 
nos produtos comercializados pelo setor. O encontro foi realizado na última quinta-feira. 
 
O gerente de Certificação do Centro Brasileiro de Cerâmica, Marcelo Dias Caridade, 
realizou, por sua vez, uma palestra explicando como funciona todo o processo de 
legalização de um produto nas normas técnicas exigidas. “A nossa função é de 
aprimorar cada vez mais os produtos, avaliando com bastante critério para garantir o 
selo de comercialização, trazendo qualidade e garantia aos consumidores”, ressaltou 
Dias. 
 
O evento contou ainda com as presenças do diretor da Fecomércio, Marcantoni 
Gadelha; do presidente do conselho superior da Anamaco Geraldo Cordeiro 
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FECOMÉRCIO LANÇA PROJETO REFORMA LEGAL 

  

Durante o lançamento do projeto “Reforma Legal” em Natal, o representante da Câmara 

do Comércio de Materiais de Construção da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 

Luiz Lacerda, destacou a importância do respeito ao consumidor. Segundo ele, os clientes 

são os principais ativos que uma empresa pode ter. 

“Esta é uma iniciativa que merece o aplauso e o apoio de todo o mercado, pois estamos 

lidando com valores como ética, lisura e respeito ao nosso bem maior que são os 
clientes”, afirmou Luiz Lacerda. 

O lançamento do projeto “Reforma Legal”, iniciativa da Associação Nacional dos 

Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco), em parceria com Centro Cerâmico 

do Brasil (CCB), Procon RN e Ipem RN, reuniu na Fecomércio RN empresários do 

varejo de materiais de construção, com o objetivo de conscientizar empresas e 

consumidores sobre a importância do cumprimento das normas técnicas nos produtos 
comercializados pelo setor. O encontro foi realizado na última quinta-feira. 

O gerente de Certificação do Centro Brasileiro de Cerâmica, Marcelo Dias Caridade, 

realizou, por sua vez, uma palestra explicando como funciona todo o processo de 

legalização de um produto nas normas técnicas exigidas. “A nossa função é de aprimorar 

cada vez mais os produtos, avaliando com bastante critério para garantir o selo de 

comercialização, trazendo qualidade e garantia aos consumidores”, ressaltou Dias. O 

evento contou ainda com as presenças do diretor da Fecomércio, Marcantoni Gadelha; do 
presidente do conselho superior da Anamaco Geraldo Cordeiro 

http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/06/PROJETO-REFORMA-LEGAL-01.jpg
http://hilnethcorreia.com.br/wp-content/uploads/2017/06/PROJETO-REFORMA-LEGAL-01.jpg
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RESPEITO AO CONSUMIDOR É 
DESTAQUE DURANTE 
LANÇAMENTO DO “REFORMA 
LEGAL” NA FECOMÉRCIO RN 

 

Durante o lançamento do projeto “Reforma Legal” em Natal, o representante 
da Câmara do Comércio de Materiais de Construção da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), Luiz Lacerda, destacou a importância do 
respeito ao consumidor. Segundo ele, os clientes são os principais ativos que 
uma empresa pode ter. 
 
“Esta é uma iniciativa que merece o aplauso e o apoio de todo o mercado, 
pois estamos lidando com valores como ética, lisura e respeito ao nosso bem 
maior que são os clientes”, afirmou Luiz Lacerda. 
 

O lançamento do projeto “Reforma Legal”, iniciativa da Associação Nacional 
dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco), em parceria com 
Centro Cerâmico do Brasil (CCB), Procon RN e Ipem RN, reuniu na 
Fecomércio RN empresários do varejo de materiais de construção, com o 
objetivo de conscientizar empresas e consumidores sobre a importância do 
cumprimento das normas técnicas nos produtos comercializados pelo setor. 
O encontro foi realizado na última quinta-feira. 

O gerente de Certificação do Centro Brasileiro de Cerâmica, Marcelo Dias 

Caridade, realizou, por sua vez, uma palestra explicando como funciona todo  



 

CONTINUAÇÃO: 

o processo de legalização de um produto nas normas técnicas exigidas. “A 
nossa função é de aprimorar cada vez mais os produtos, avaliando com 
bastante critério para garantir o selo de comercialização, trazendo qualidade 
e garantia aos consumidores”, ressaltou Dias. 

O evento contou ainda com as presenças do diretor da 
Fecomércio, Marcantoni Gadelha; do presidente do conselho superior da 
Anamaco Geraldo Cordeiro. 
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Ipem/RN, Procon Estadual e entidades do 
comércio de materiais de construção 
lançam “Reforma Legal” 

 

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem/RN), 
em parceria com a Associação Nacional dos Comerciantes de 
Materiais de Construção (Anamaco), o Centro Cerâmico do Brasil 
(CCB), a Federação do Comércio do RN (Fecomércio) e a 
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon/RN), lançaram nesta quinta-feira (08) o programa “Reforma 
Legal”, que tem como foco esclarecer e conscientizar lojistas e 
consumidores acerca da importância da comercialização de produtos 
certificados pelo Inmetro e dentro das normas técnicas no segmento 
de materiais de construção. 

O programa tem como foco é promover um debate em torno da 
conscientização de todo o mercado e resguardar o consumidor 
acerca da qualidade e garantia dos produtos. Ele abrangerá todos os  



 

CONTINUAÇÃO: 

produtos do setor, começando com foco no segmento cerâmico, que 
inclui pisos, tijolos, telhas e revestimentos em geral. 

Para o diretor do Ipem/RN e Coordenador Geral interino do 
Procon/RN, Cyrus Benavides, a campanha será bastante benéfica 
para o consumidor. “O Ipem/RN e o Procon Estadual irão fiscalizar a 
venda de vários produtos no ramo da construção. O Rio Grande do 
Norte será o primeiro estado do Brasil a fazer uma operação 
conjunta de fiscalização junto às revendas de material de 
construção”, disse ele.  

“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. 

Além de Luiz Lacerda e Cyrus Benavides, o evento contou 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. 
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Prefeito de Caicó apresenta programação do 
São João na Ilha de Sant’Ana 

 
 
O prefeito de Caicó, Batata Araújo, lançou nesta segunda-feira (12), durante evento no 
Centro Administrativo, a programação oficial do São João na Ilha de Sant’Ana. O 
evento contou com a participação do secretariado, artistas e artesãos locais, além dos 
parceiros do Sistema S – SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 
O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, com uma 
programação bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival gastronômico e 
de quadrilhas, simpósio e apresentações com artistas locais.. 
“Pensamos um evento simples, mas importantíssimo para resgatar a tradição junina da 
nossa cidade. Serão quatro dias para celebrar o São João em família, contando com o 
apoio imprescindível dos parceiros”, disse o prefeito. 
“Mesmo diante da crise, trabalhamos de forma criativa e econômica”, lembrou o 
secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Diego Vale. 
 
Confira a programação: 
Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó 
Galpão Dona Maria Vale – Ilha de Sant’Ana; 
22 a 25 de junho, das 17 às 22 horas; 
Estrutura com 30 stands e mais de 50 expositores; 
Palco cultural do SESC: Banda de Música Recreio Caicoense, Orquestra Sanfônica de 
Parelhas, sanfoneiros, violeiros e repentistas 
 
Festival de Quadrilhas 
Ginásio Nonosão – Ilha de Sant’Ana; 
23 a 25 de junho, das 19 às 01 horas; 
Premiação quadrilhas estilizadas: R$ 5.000,00 (1° lugar), R$3.000 (2°) e R$ 2.000 (3°); 
As inscrições aconteceram até a última sexta-feira (09) e 21 quadrilhas estão 
confirmadas. A abertura contará com a participação do Arraiá do Gonzagão, de Caicó. 
Quadrilhas inscritas (confirmadas): 



 

CONTINUAÇÃO: 
 
Quadrilha Junina A Nordestina – Florânia-RN 
Associação Cultural Matutina Potiguar – Santo Antônio-RN 
Quadrilha Junina Estilizada Estrela do Sertão – Macau-RN 
Cia. Cultural Nação Junina – Jucurutu-RN 
Arraiá da Serra – São Fernando-RN 
Associação Cultural Arraial Balão Dourado – Natal-RN 
Cia Estrelas do Sertão – São Vicente-RN 
Junina Gingado Nordestino – Lagoa D’anta-RN 
Junina Brejo de Ouro – Brejinho-RN 
Arraiá do Cabaço – Natal-RN 
Associação Cultural Junina Oxente – Macau RN 
Na Pisada do Sertão – Triunfo Potiguar RN 
Arraiá 100% Ferroviário – Lajes-RN 
Junina Vire-Mexe – Guamaré-RN 
Paixão Junina – Cuité-PB 
Junina Explosão Jovem – Bodó-RN 
Quadrixote do Sertão – São José do Seridó-RN 
Histórias do Sertão – Timbaúba dos Batistas RN 
Grupo Junino K Pra Nós – Pedro Velho-RN 
Quadrilha Junina Rainha do Sertão – Caraúbas-RN 
Cia. Junina Lume da Fogueira – Mossoró-RN 
 
Festival Gastronômico 
Complexo Ilha de Sant’Ana – Unidade Móvel do SENAI; 
23 a 25 de junho, das 17 às 22 horas; 
Concurso Chef Arretado na Cozinha Show; 
Qualquer pessoa pode participar da disputa (não será apenas para profissionais); 
As receitas inscritas na disputa deverão conter: queijo, macaxeira e rapadura; 
Participante poderá se inscrever em 3 categorias: prato principal, petisco e sobremesa; 
Juri técnico será formado por chefs de cozinha e gastrólogos do RN; 
Inscrições a partir de amanhã, na SEDETUR; 
A Unidade Móvel contará ainda com uma programação de oficinas e mini cursos 
promovidos pelo SENAI e SENAC. 
 
Feira Sabores do Seridó 
No espaço do Festival Gastronômico serão montados stands para a exposição de 
empresas da região que se destacam com a produção de alimentos, como queijeiras, 
cachaça, sorvete, biscoitos, doces, carnes, entre outros. No espaço organizado pelo 
Sebrae também acontecerá a Mostra de Queijos Artesanais do Seridó. 
Simpósio de Gastronomia e Turismo 
Uma programação de palestras e mini-cursos será desenvolvida no palco da Praça de 
Artesanato, nos dias 24 e 25 de junho, das 17 às 19 horas. O tema do simpósio será: 
“Gastronomia, Identidade Regional e Turismo”. A programação será gratuita e reunirá 
palestrantes de todo o RN. 
 
Terreiro do Forró 
Palco com shows musicais no espaço central da Ilha de Sant’Ana; 
22 a 25 de junho, das 21 às 02 horas; 
 
Programação: 
Quinta-feira (22): Os 4 Forrozeiros e Evan & Forró do Namoro 
Sexta-feira (23): Brandões do Forró e Robson Carneiro 



 

CONTINUAÇÃO: 
 
Sábado (24): Laércio Vaneirão e Forró É Bom Demais 
Domingo (25): Dodora Cardoso com Tributo a Elino Julião e Rodolfo Lopes 
No espaço será montada uma estrutura com barraquinhas de comidas típicas. A venda 
será organizada por instituições sociais do município: APAE, Acapam, Aldeias SOS, 
Risoterapia, Grupo Reviver, Grupo de Escoteiros Valle Sobrinho, Casa da Caridade, 
Amigos Solidários, Associação de Deficientes. Toda a receita financeira será das 
instituições. 



 

  
SENAC 
VEÍCULO: PORTAL AGORA RN DATA: 13.06.17 
 

>> Idiomas. O Senac está com matrículas abertas para os cursos de 
Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Alemão e Libras, nos municípios 
de Natal (Alecrim e Zona Sul), Macaíba, Assú e Mossoró. Para o 
semestre 2017.2, a principal novidade fica por conta do lançamento 
do curso de Inglês a partir de 9 anos, o Junior. Em Natal, as 
matrículas realizadas até o dia 15 de julho, através de pagamento à 
vista, garantirão um desconto de 15%. 
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Matrículas abertas para os cursos de idiomas do Senac RN 

O Senac RN está com matrículas abertas para os cursos de Inglês, Francês, Italiano, 

Espanhol, Alemão e Libras, nos municípios de Natal (Alecrim e Zona Sul), Macaíba, 

Assú e Mossoró. Para o semestre 2017.2, a principal novidade fica por conta do 

lançamento do curso de Inglês a partir de 9 anos, o Junior. 

Em Natal, as matrículas realizadas até o dia 15 de julho, através de pagamento à vista, 

garantirão um desconto de 15%. Em Assú, Macaíba e Mossoró, os descontos são de 

até 20% para pagamento à vista ou parcelado, realizados até o dia 24 de julho. 

O Senac dispõe de cursos em diversos níveis, desde o básico ao avançado, para 

diferentes perfis: adolescentes, estudantes universitários, empresários, dentre outros. 

Para aqueles que já possuem conhecimento no idioma de interesse, é necessário 

realizar o teste de nivelamento. O agendamento para o teste estará disponível a partir 

do dia 1 de julho, por meio do site: nivelamento.rn.senac.br, e ocorrerá de 13 a 21 de 

julho. 

Há mais de 15 anos ofertando cursos de idiomas no Rio Grande do Norte, a 

Instituição é referência na área, contando com carga horária diferenciada e instrutores 

com certificação internacional. A metodologia utilizada é a Abordagem 

Comunicativa, que desenvolve a compreensão e expressão oral e escrita em situações 

reais. 

Através do telefone (84) 4005-1000 os interessados poderão obter informações 

detalhadas sobre os níveis ofertados e descontos disponíveis. 
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Prefeito de Caicó apresenta programação do São 

João na Ilha de Sant’Ana 

 
 
O prefeito de Caicó, Batata Araújo, lançou nesta segunda-feira (12), durante evento no 
Centro Administrativo, a programação oficial do São João na Ilha de Sant’Ana. O evento 
contou com a participação do secretariado, artistas e artesãos locais, além dos parceiros do 
Sistema S – SESC, SEBRAE, SENAI E SENAC. 
O São João na Ilha de Sant’Ana será realizado de 22 a 25 de junho, com uma programação 
bem diversificada, destacando feira de artesanato, festival gastronômico e de quadrilhas, 
simpósio e apresentações com artistas locais. “Pensamos um evento simples, mas 
importantíssimo para resgatar a tradição junina da nossa cidade. Serão quatro dias para 
celebrar o São João em família, contando com o apoio imprescindível dos parceiros”, disse o 
prefeito. "Mesmo diante da crise, trabalhamos de forma criativa e econômica", lembrou o 
secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Diego Vale. 
 
Confira a programação: 
Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó 

Galpão Dona Maria Vale – Ilha de Sant’Ana; 
22 a 25 de junho, das 17 às 22 horas; 
Estrutura com 30 stands e mais de 50 expositores; 
Palco cultural do SESC: Banda de Música Recreio Caicoense, Orquestra Sanfônica de 
Parelhas, sanfoneiros, violeiros e repentistas 
 
Festival de Quadrilhas 
Ginásio Nonosão – Ilha de Sant’Ana; 
23 a 25 de junho, das 19 às 01 horas; 
Premiação quadrilhas estilizadas: R$ 5.000,00 (1° lugar), R$3.000 (2°) e R$ 2.000 (3°); 
As inscrições aconteceram até a última sexta-feira (09) e 21 quadrilhas estão confirmadas. A 
abertura contará com a participação do Arraiá do Gonzagão, de Caicó. 
 
Quadrilhas inscritas (confirmadas): 

Quadrilha Junina A Nordestina – Florânia-RN 
Associação Cultural Matutina Potiguar – Santo Antônio-RNQuadrilha Junina Estilizada 
Estrela do Sertão – Macau-RN 
Cia. Cultural Nação Junina – Jucurutu-RN 

http://caico.rn.gov.br/post.php?codigo=3646
http://caico.rn.gov.br/post.php?codigo=3646
http://www.submit.10envolve.com.br/uploads/cf7dcde1605dfe49d1fcf1180ae074e9e9d03385/d2820a9b1b2e0c48fc676ada21d68e63.jpg
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Arraiá da Serra – São Fernando-RN 
Associação Cultural Arraial Balão Dourado – Natal-RN 
Cia Estrelas do Sertão – São Vicente-RN 
Junina Gingado Nordestino – Lagoa D’anta-RN 
Junina Brejo de Ouro – Brejinho-RN 
Arraiá do Cabaço – Natal-RN 
Associação Cultural Junina Oxente – Macau RN 
Na Pisada do Sertão – Triunfo Potiguar RN 
Arraiá 100% Ferroviário – Lajes-RN 
Junina Vire-Mexe – Guamaré-RN 
Paixão Junina – Cuité-PB 
Junina Explosão Jovem – Bodó-RN 
Quadrixote do Sertão – São José do Seridó-RN 
Histórias do Sertão – Timbaúba dos Batistas RN 
Grupo Junino K Pra Nós – Pedro Velho-RN 
Quadrilha Junina Rainha do Sertão – Caraúbas-RN 
Cia. Junina Lume da Fogueira – Mossoró-RN 
 
Festival Gastronômico 
Complexo Ilha de Sant’Ana – Unidade Móvel do SENAI; 
23 a 25 de junho, das 17 às 22 horas; 
Concurso Chef Arretado na Cozinha Show; 
Qualquer pessoa pode participar da disputa (não será apenas para profissionais); 
 As receitas inscritas na disputa deverão conter: queijo, macaxeira e rapadura; 
 Participante poderá se inscrever em 3 categorias: prato principal, petisco e sobremesa; 
 Júri técnico será formado por chefs de cozinha e gastrólogos do RN; 
 Inscrições a partir de amanhã, na SEDETUR; 
 A Unidade Móvel contará ainda com uma programação de oficinas e mini cursos promovidos 
pelo SENAI e SENAC. 
 
Feira Sabores do Seridó 
No espaço do Festival Gastronômico serão montados stands para a exposição de empresas 
da região que se destacam com a produção de alimentos, como queijeiras, cachaça, sorvete, 
biscoitos, doces, carnes, entre outros. No espaço organizado pelo Sebrae também 
acontecerá a Mostra de Queijos Artesanais do Seridó. 
 
Simpósio de Gastronomia e Turismo 
Uma programação de palestras e mini-cursos será desenvolvida no palco da Praça de 
Artesanato, nos dias 24 e 25 de junho, das 17 às 19 horas. O tema do simpósio será: 
“Gastronomia, Identidade Regional e Turismo”. A programação será gratuita e reunirá 
palestrantes de todo o RN. 
 
Terreiro do Forró 
Palco com shows musicais no espaço central da Ilha de Sant’Ana; 
 22 a 25 de junho, das 21 às 02 horas; 
Programação: 

Quinta-feira (22): Os 4 Forrozeiros e Evan & Forró do Namoro 
Sexta-feira (23): Brandões do Forró e Robson Carneiro 
Sábado (24): Laércio Vaneirão e Forró É Bom Demais 
Domingo (25): Dodora Cardoso com Tributo a Elino Julião e Rodolfo Lopes 
No espaço será montada uma estrutura com barraquinhas de comidas típicas. A venda será 
organizada por instituições sociais do município: APAE, Acapam, Aldeias SOS, Risoterapia, 
Grupo Reviver, Grupo de Escoteiros Valle Sobrinho, Casa da Caridade, Amigos Solidários, 
Associação de Deficientes. Toda a receita financeira será das instituições. 
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PSDB fica com Temer 
após ameaças do 
PMDB 
Aliados do presidente falavam em votar a favor da cassação de Aécio 
Decisão pode mudar se houver fatos novos, admitem tucanos; 
segundo Serra, apesar da manutenção da aliança, deputados do 
partido não serão obrigados a rejeitar a abertura de processo no ST 

Pressionado pelo PMDB, que ameaçou até votar a favor da cassação do mandato do 

senador Aécio Neves, o PSDB decidiu ficar no governo Temer, contrariando parte de seus 

deputados e senadores. Se houver fatos novos, os tucanos admitem mudar de ideia. 
Oficialmente, o motivo foi garantir a aprovação das reformas. Desde o fim da semana 

passada, porém, peemedebistas ameaçavam também impedir alianças para 2018. 

Segundo o senador José Serra, deputados do partido não serão obrigados a votar pela 
rejeição da denúncia da PGR contra Temer. 
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Senado diz que não há 
previsão de afastar 
senador por ordem 
judicial 
Aécio continua no cargo, e procurador da Lava-Jato também defende 
prisão 

-SÃO PAULO- Quase um mês depois de o ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato 

no Supremo Tribunal Federal (STF), ter determinado o afastamento do senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) do cargo, o Senado ainda não tomou nenhuma providência, e o nome 

do tucano continua no painel eletrônico do plenário, o que não o impediria de votar. 

 
Em nota, o Senado informou que não descumpriu a decisão de Fachin e que 

comunicou a Aécio seu afastamento por meio de ofício. Ressaltou, porém, que não há 

previsão legal para afastamento de senador. 
 

“Nem a Constituição Federal nem o Regimento da Casa preveem a figura do 

‘afastamento do mandato de senador’ por decisão judicial”, afirmou o Senado, 
acrescentando que aguarda com “serenidade” informações de como proceder. 

 

Fachin negou pedido de prisão de Aécio feito pela Procuradoria-Geral da República, 
mas determinou seu afastamento do cargo. O procuradorgeral, Rodrigo Janot, recorreu da 

decisão, classificando a prisão de Aécio como “imprescindível” para a garantia da ordem 

pública e da instrução criminal, diante de “fatos gravíssimos” que teria sido cometidos pelo 

parlamentar. 
 

A referência de Janot foi à delação de Joesley Batista, dono da JBS, na qual o 

empresário entregou uma gravação em que Aécio pede R$ 2 milhões para, supostamente, 
pagar a defesa dele na Lava Jato. 

 

Ontem, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em 
Curitiba, escreveu em seu perfil no Twitter que se o Senado continuar descumprindo a 

ordem do STF de afastar Aécio do mandato, a solução é prender o parlamentar. 

 
“O afastamento objetiva proteger a sociedade. Desobedecido, a solução é prender 

Aécio, conforme pediu o PGR Janot”, escreveu o procurador. 

 

O comentário de Dallagnol foi feito ao compartilhar uma reportagem da “Folha de 
S.Paulo”. O jornal informou que o gabinete do senador mineiro continua funcionando 

normalmente. 
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O governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e a primeira-dama Fernanda Richa 

foram condenados pela 3ª Vara da Fazenda Pública do estado a restituir o valor gasto pelo 

governo com estadia em Paris, em 2015. O montante ainda será apurado. 
 

Em setembro daquele ano, pelo menos dez pessoas foram enviadas pelo governo do 

Paraná para uma missão internacional com paradas em três países: China, Rússia e 
França. 

 

O roteiro oficial começaria por Xangai, na China, em 13 de outubro. No entanto, a 
comitiva começou a viagem na sextafeira, dia 9, em Paris, onde passou o fim de semana 

em um hotel cinco estrelas. 

 
O governo do Paraná se defendeu afirmando que a parada em Paris ocorreu pela 

indisponibilidade de voos para Xangai. O governo chegou a argumentar que não seria 

humano exigir de um chefe de Estado submeter-se a um voo desgastante, de 

aproximadamente 24 horas, sem possibilidade de parada ou com rápida parada. Em 
dezembro de 2015, Richa chegou a devolver US$ 930 referentes à viagem. 

 

Em sua decisão, o juiz Roger Vinicius Oliveira rebateu o argumento: 
 

 
 

“Desumano não é passar por um voo por mais de 24 horas, mas sim esperar por 
horas por um leito digno e atendimento hospitalar, por medicamentos, vagas em creches e 

escolas de qualidade”. 
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Fux diz que TSE ‘usou 
artifício’ no julgamento 
da chapa Dilma-Temer 
Para ministro, se ação for para o STF o seu voto será pela cassação 

“Votei da melhor forma. Se hoje oSTFme submetesse à mesma questão, julgaria da mesma 
maneira” Luiz Fux Ministro do STF e TSE 

-SÃO PAULO E BRASÍLIA- O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Fux, criticou ontem a exclusão de 

delações — que reúnem depoimentos de executivos da Odebrecht e dos marqueteiros João 

Santana e Mônica Moura — nos votos dos ministros do TSE que absolveram a chapa 
Dilma-Temer. Fux apresentou um dos três votos favoráveis à cassação. 

 

 
EDILSON DANTASRescaldo. O ministro Luiz Fux participa de evento: em ato falho, ele 
chamou Cármen Lúcia de presidente da República 
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— Eu não consegui me curvar à ideia de que se estava discutindo uma questão de 

fundo seríssima e se estava utilizando um artifício dizendo “não, não, isso não estava na 

ação” — disse, referindo-se à inclusão dos depoimentos este ano. 
 

Apesar da absolvição da chapa, o ministro afirmou que o resultado do julgamento foi 

“ótimo” e destacou a pluralidade nos votos dos juízes presentes. No entanto, destacou que 
o seu próprio voto não levou em consideração “vaidades” da Corte. 

 

— Não disputei vaidades. Pensei no que é melhor para o Brasil — afirmou, em evento 
realizado em São Paulo, promovido pela Consulting House, que reuniu também Herman 

Benjamin, relator do processo no TSE, a ministra de STF e TSE Rosa Weber e empresários. 

 
Fux disse ainda que, caso as denúncias contra o presidente Michel Temer alcancem o 

STF, seu voto permaneceria o mesmo. Em ato falho, chamou a ministra Cármen Lúcia de 

“presidente da República” ao elogiar a nota divulgada sobre supostas espionagens da 

Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre o relator da Lava-Jato no Supremo, ministro 
Edson Fachin. 

 

— Estou convencido de que votei da melhor forma. Se hoje o STF me submetesse à 
mesma questão, julgaria da mesma maneira — declarou 

 

Ao responder sobre supostas investigações da Abin contra Edson Fachin a pedido de 
Temer, o ministro elogiou a nota oficial de Cármen Lúcia sobre o caso e disse não ter 

percebido ações do Planalto para alterar o resultado final do julgamento da chapa. 

 
— Não verifiquei nenhuma pressão governamental antes do julgamento. O que 

entendo como atitude institucional independente — disse o ministro Luiz Fux, que 

completou: — Porque o governo utilizar o seu aparato para suposta perseguição a juízes é 

um caso notório de ilícito, quando nada uma improbidade. 
 

Durante a palestra, mencionou, em mais de uma ocasião, a importância do Judiciário 

para o país. No entanto, fez uma crítica ao sistema que supostamente sobrecarrega a 
Justiça, afirmando que as questões polêmicas são repassadas pelo Parlamento em função 

do medo de envolvimento de seus representantes. 

 
— Eles (parlamentares) têm medo de se posicionar, porque foram eleitos. No Brasil, 

uma vez convocada, a Suprema Corte deve atuar. O que podemos fazer, até por questão 

estratégica, é o pedido de vista. Essa litigiosidade desenfreada é real — analisou. 
 

Mesmo crítico, Fux mostrouse atento às demandas recentes criadas pela instabilidade 

política e sentenciou: 
— O Judiciário não vai faltar neste momento de dor. Vamos levar o Brasil ao porto e 

não ao naufrágio. 

 

USO DE PROVAS Em Brasília, a Rede e outros partidos da oposição pediram que o TSE 
faça um novo julgamento da chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer. O 

deputado federal Alessandro Molon (Rede-RJ) explicou que seu partido quer que o STF 

determine a organização de um novo julgamento, fazendo cumprir o entendimento legal 
de que novas provas colhida nos caso podem ser adicionadas, se forem pertinentes ao 

objeto da ação. 

 
— A decisão causou perplexidade ao Brasil inteiro. As normas do STF não podem ser 

desrespeitadas pelo TSE. Queremos um novo julgamento, que não despreze as provas. 

Para quem achava que o TSE era página virada, não acabou — disse Molon. 
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Gilmar: condenação 
levaria a ‘quadro de 
incógnita’ 
Presidente do TSE rebate críticas à absolvição da chapa Dilma-Temer 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes rebateu as críticas ao 

julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do qual é presidente, e defendeu a 

decisão da Corte de absolver a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Em entrevista ao 
jornal “Folha de S.Paulo”, publicada ontem, ele nega que o resultado tenha sido político e 

diz que uma deliberação diferente lançaria o país num “quadro de incógnita”. 

 
Na última sexta-feira, quatro ministros do TSE votaram contra a cassação da chapa 

vitoriosa nas eleições presidenciais de 2014, formando maioria em relação aos três 

magistrados do tribunal que viram irregularidades suficientes na campanha para impugnar 
o mandato. Envolto por polêmica e expectativa quanto ao futuro de Temer à frente do 

país, o julgamento foi criticado por se apoiar em questões técnicas e deixar de lado provas 

obtidas na Operação Lava-Jato. 
 

“Não cabe ao juiz ficar banalizando a impugnação de mandatos. Mas estamos vivendo 

em um ambiente conturbado. E o que se queria? Que o TSE resolvesse uma questão 

política delicada (a crise do governo)”, respondeu Gilmar, ao negar a influência do 
elemento político no julgamento. 

 

Gilmar Mendes argumentou que os ministros favoráveis à absolvição se guiaram pelo 
pedido original do PSDB, que acusava o PT e o PMDB de receberem propina da Petrobras e 

aplicar na campanha. Para ele, não se pode “banalizar a intervenção judicial”. 

 
O ministro ainda ressaltou que o papel dos juízes era, muitas vezes, decidir de forma 

contrária à visão majoritária e desagradar a vox populi (voz popular) e a voz da mídia. Se 

as contemplasse sempre, disse o presidente do TSE, “seria melhor extinguir a Justiça e 
criar um sistema de ‘Big Brother’ para ouvir o povo e a imprensa”. 

 

“Eu sei que é fácil nadar a favor da corrente. E sei quão é difícil nadar contra a 

corrente. No caso do julgamento do TSE, nós decidimos bem ao não envolver a Justiça 
num processo de natureza estritamente política (...) Queriam que o tribunal decidisse essa 

questão política, lançando o país em um quadro de incógnita”, argumentou Gilmar. 

 
“EU ABSOLVERIA DILMA” O presidente do TSE criticou o que chamou de 

“constrangimento” do relator, ministro Herman Benjamin, em citar nominalmente a ré 

Dilma Rousseff. 
 

“Talvez porque ele tenha sido nomeado pelo PT e não queria falar disto. E é até uma 

pergunta válida, né? Qual teria sido o posicionamento desses ministros (Herman e Rosa 
Weber, também indicada na gestão do PT) se estivesse presente ali (a possibilidade de se 

cassar) a Dilma?”, questionou Gilmar. 
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Perguntado qual seria a posição dele, evidente desafeto do PT, caso a presidente 

ainda fosse Dilma Rousseff, Gilmar ressaltou que não mudaria seu voto. Ele foi criticado 

durante o julgamento por ter mudado de postura quanto à condenação. Em 2015, o 
ministro foi um dos grandes entusiastas da investigação. 

 

“Da mesma forma. Eu absolveria a Dilma. Como a absolvi, pois se ação fosse julgada 
procedente, ela ficaria inelegível por oito anos”, confirmou. 
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Não existe intromissão 
de poderes, diz Temer 
Em vídeo na internet, presidente afirma ser vítima de acusações 
‘artificiais’ e ‘montadas’ 

“Não interfiro nem permito a interferência indevida de um poder sobre outro. Em hipótese 
alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida” “O caminho que conduz da Justiça aos 
justiceiros é o mesmo caminho trágico que conduz da democracia à ditadura” Michel Temer Presidente 
da República 

Em vídeo nas redes sociais, o presidente Temer defendeu o respeito às leis e se disse 
vítima de acusações “artificiais e montadas”. Após a denúncia de que a Abin teria sido 

acionada para espionar o relator da Lava-Jato no STF, Edson Fachin, o que o Planalto 

nega, Temer disse que instituições públicas que praticam ilícitos aproximam o país da 
ditadura. Fachin deu prazo de cinco dias para a PF concluir o inquérito sobre Temer. -

BRASÍLIA- Perto de ser alvo de denúncia do Ministério Público Federal sob acusação de 

corrupção, o presidente Michel Temer se disse ontem vítima de acusações “artificiais e 
montadas”. Temer afirmou ainda que instituições públicas responsáveis por ilícitos 

aproximam o país da ditadura. Em vídeo publicado na internet, o peemedebista disse que 

não permitiu nem permitirá “intromissão” entre poderes. 
 

 
REPRODUÇÃOReação. Em pronunciamento divulgado em vídeo na internet, o 
presidente Michel Temer disse que não vai “esmorecer” e que continuará 

defendendo reformas 
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A fala de Temer vem depois de uma reportagem da revista “Veja” afirmar que o 

presidente teria acionado a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para investigar o 

ministro do Supremo Tribunal Edson Fachin, relator da Lava-Jato. Temer é investigado por 
corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa. 

 

— O Estado democrático de Direito não admite que as instituições públicas e seus 
responsáveis cometam ilegalidades sob quaisquer justificativas. O caminho que conduz da 

Justiça aos justiceiros é o mesmo caminho trágico que conduz da democracia à ditadura — 

declarou Temer, dizendo que atribuíram ao governo denúncias “artificiais e montadas”. — 
Não interfiro nem permito a interferência indevida de um poder sobre outro. Em hipótese 

alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida — defendeu-se Temer, negando que 

tenha acionado a Abin para fazer uma devassa na vida de Fachin, como publicou a revista 
“Veja”. 

 

O presidente voltou a fazer da agenda econômica sua prioridade e missão de sua 

gestão. Essa estratégia de colocar o governo como o único capaz de aprovar reformas 
econômicas “necessárias há décadas” tem sido usada frequentemente por Temer para 

responder às acusações. 

 
— Não vou esmorecer. Seguirei liderando o movimento em favor da aprovação da 

agenda de reformas econômicas, políticas e sociais que está recolocando o Brasil no 

caminho da prosperidade e do crescimento — disse Temer, que é investigado no STF em 
um inquérito decorrente da delação premiada dos executivos da JBS. 

 

CÁRMEN: “CASO ESGOTADO” A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministra Cármen Lúcia, informou ontem que não vai tomar nenhuma medida em relação 

às notícias de espionagem contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo 

ela, Temer, disse não ter ordenado ações nesse sentido. Assim, o tema está, por ora, 

esgotado. 
 

“A ministra presidente do Supremo Tribunal Federal não adotará qualquer providência 

sobre a notícia de que estaria havendo escuta ou medida irregular contra Ministros do 
Supremo. O Presidente da República garantiu não ter ordenado qualquer medida naquele 

sentido. Não há o que questionar quanto à palavra do Presidente da República”, diz trecho 

de texto divulgado pela assessoria de imprensa do STF, que conclui: “Portanto, o tema 
está, por ora, esgotado”. 

 

No sábado, Cármen Lúcia tinha divulgado nota mais dura, considerando gravíssima a 
suspeita de espionagem. Essa nota foi divulgada mesmo depois de o próprio Temer ter 

telefonado para a ministra negando que tivesse ordenado a medida. Por isso, o governo 

considerou necessário reforçar o recado, na tentativa de apaziguar os ânimos. 
 

Ontem, a Rede e os demais partidos de oposição defenderam a criação da chamada 

CPI da Abin, para investigar denúncia de espionagem contra Fachin. Molon disse que a 

oposição começará a coletar assinaturas a tanto para a CPI na Câmara como uma CPI 
Mista da Câmara e do Senado. 

 

— Essas denúncias são gravíssimas. Não se pode admitir um avanço de alguém 
(Temer) que faz qualquer coisa para se manter no cargo — disse Molon. 

 

Para Molon, o fato de a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, ter recebido 
negativas do próprio presidente Michel Temer não encerra o caso. 

 

MAIS PRAZO PARA A PF No STF, o ministro Edson Fachin concedeu ontem mais cinco 
dias para a Polícia Federal concluir as investigações sobre Temer. O prazo dado por Fachin, 

inicialmente de dez dias, teria encerrado no sábado. Na sexta-feira, no entanto, a PF pediu 

tempo extra para encerrar os trabalhos. As apurações precisam estar concluídas na  
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segunda-feira. Na mesma decisão, Fachin deu cinco dias para a Procuradoria-Geral da 
República se manifestar sobre o pedido de arquivamento do inquérito feito pela defesa de 

Temer. 

 
O prazo curto é estipulado em lei, para investigações nas quais há suspeitos presos. 

No caso, trata-se do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDBPR) e de Roberta Funaro, 

irmã do operador Lúcio Funaro. Eles são alvo do mesmo inquérito e, junto com Temer, são 

investigados por crime de obstrução à Justiça, corrupção passiva e participação em 
organização criminosa. A expectativa é que a PGR apresente denúncia contra o presidente 

na próxima semana. 

 
O tempo extra poderá ser usado para a PF concluir a perícia no áudio da conversa que 

o dono da JBS, Joesley Batista, gravou com o presidente. Em 22 de maio, a polícia 

informou ao STF que precisava de até 30 dias para concluir a análise. A perícia ainda não 
foi concluída. No caso dos áudios do ex-deputado Rocha Loures, que é investigado no 

mesmo inquérito, o prazo inicial era de até 60 dias. 

 
Para instruir o inquérito, Fachin determinou que a PF colhesse, por escrito, o 

depoimento de Temer. Os investigadores enviaram 82 perguntas à defesa do presidente, 

mas ele decidiu não responder. Em vez disso, solicitou a Fachin que o inquérito seja 

arquivado sob alegação de que não há provas contra ele e que as acusações feitas pela 
JBS são infundadas. O depoimento de Rocha Loures também não representou avanço nas 

investigações porque o ex-deputado ficou calado diante das perguntas formuladas pela PF. 

 
TENTATIVA DE APOIO Na tentativa de mostrar força política em meio à crise 

provocada pela delação dos executivos da JBS, o presidente Michel Temer reúne hoje 

governadores em jantar no Palácio da Alvorada. No encontro, Temer e os chefes dos 
Executivos estaduais vão discutir também um alívio financeiro para os estados e novas 

linhas de crédito para investimentos públicos. 

 
Com a presença também do presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, e dos 

ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento), a pauta da 

reunião é a negociação para uma linha de crédito que o banco de fomento deve abrir para 

ajudar os governos locais na ampliação de investimentos. 
 

Muitos estados estão em dificuldades financeiras, sem capacidade de bancar novos 

empreendimentos e cobram do governo federal uma saída para aumentar e concluir as 
obras. O Planalto distribuiu convite para governadores de todos os estados, mas não 

informou quantos confirmaram presença no jantar. Apesar de a pauta do encontro ser o 

alívio fiscal e os créditos, o Planalto articula o jantar como uma forma de buscar apoio dos 
governados e demonstrar força política. (Colaboraram André de Souza e Cristiane 

Jungblut) 
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Funaro contrata novo 
advogado para acertar 
delação premiada 
Doleiro acena com informações sobre vínculos entre Temer, Cunha e 
Loures 

-BRASÍLIA- O doleiro Lúcio Bolonha Funaro contratou o advogado Antônio Figueiredo 

Basto para intermediar um acordo de delação premiada entre ele e a Procuradoria-Geral 
da República. Basto é o advogado com o maior número de acordos de delação obtidos 

desde o início da Operação Lava-Jato. Nos primeiros contatos com vistas à colaboração, 

Funaro teria sinalizado com informações que podem turbinar as investigações sobre os 
vínculos entre o presidente Michel Temer, o ex-assessor Rocha Loures e o ex-deputado 

Eduardo Cunha, entre outros políticos supostamente ligados ao mesmo grupo. 

 

GUSTAVO MIRANDA/28-4-2010Conhecimento. Funaro, segundo investigadores, 

intermediava pagamentos a políticos após negócios feitos por Cunha 
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As tratativas para o acordo estão avançando. As partes até cogitam, neste momento, 

transferir Funaro do presídio da Papuda para uma cela na Polícia Federal ou para outro 

lugar onde pudesse definir com Basto os anexos da delação a serem apresentados aos 
procuradores responsáveis pela Lava-Jato em Brasília. Antes de partir para contratar Basto 

e tentar a delação, Funaro conversou longamente sobre o assunto com o advogado Bruno 

Espiñeira Lemos, que era o principal responsável por sua defesa. 
 

Na conversa, ficou acertado que Espiñeira se manterá como advogado nos casos já 

em andamento. Caberá a Basto levar adiante as negociações com vista ao acordo. A 
aproximação com Basto já teve um impacto. Na semana passada, o advogado César 

Bitencourt anunciou que deixaria a defesa de Funaro porque o doleiro resolvera fazer 

delação. A decisão de Funaro o colocaria em conflito com outros clientes. Bitencourt é 
advogado de Rocha Loures e trabalha para que o ex-assessor de Temer não faça delação. 

 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE PROPINAS Loures é acusado de receber propina em 

nome de Temer. O nome dele apareceu numa conversa entre o presidente e o empresário 
Joesley Batista, dono da JBS, em 7 de março deste ano, no Palácio do Jaburu. Na 

conversa, Temer indica Loures como interlocutor dele com liberdade para conversar sobre 

“tudo” com Joesley. Dias depois do diálogo, Loures foi gravado negociando decisões e 
cargos estratégicos do governo com o dono da JBS. Também foi filmado recebendo uma 

mala com R$ 500 mil de Ricardo Saud, um dos operadores da propina da JBS. 

 
O caso está sendo investigado em inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) 

pelo ministro Edson Fachin a partir de um pedido do procurador-geral da República, 

Rodrigo Janot. Temer e Loures são investigados por corrupção, obstrução de Justiça e 
organização criminosa. Funaro está preso desde junho do ano passado. Ele é acusado de 

movimentar dinheiro de propina para Eduardo Cunha e outros políticos do PMDB. Em um 

dos casos, ele é acusado de desviar recursos do FI-FGTS, administrado pela Caixa 

Econômica Federal. 
 

Para investigadores e também para pessoas próximas ao doleiro, uma eventual 

delação de Funaro poderia ser mais explosiva que uma colaboração de Cunha. Operador 
do mercado financeiro, Funaro teria documentos para comprovar movimentação financeira 

de políticos influentes. Para investigadores da Lava-Jato, Cunha fazia negócios entre 

empresários e políticos. Funaro intermediava os pagamentos. 
 

Até recentemente, o operador negava ter cometido qualquer crime. Mas decidiu partir 

para delação e emitiu sinais de que pode mesmo contribuir com as investigação. Em 
depoimento à Polícia Federal, no início deste mês, Funaro revelou que o exministro Geddel 

Vieira Lima, um dos mais próximos a Temer, o sondou para saber se ele iria fazer delação. 

Geddel teria ligado várias vezes para a mulher de Funaro querendo informações sobre o 
assunto. 

 

Disse ainda que Geddel era o interlocutor de Joesley Batista no governo. As 

informações deverão constar da denúncia que a Procuradoria-Geral da República deverá 
apresentar contra Temer e Rocha Loures até segunda-feira. 
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Informação milionária 
Donos da JBS evitam perda de R$ 116,8 milhões com venda de ações 
em meio à delação 

Em abril e maio, quando os irmãos Batista já negociavam sua delação premiada, os 

controladores da JBS venderam R$ 483,8 milhões em ações da empresa. Como os papéis 
caíram mais de 20% após a delação ser divulgada, esses papéis valeriam R$ 116,8 

milhões menos hoje. Para especialistas, essas operações caracterizam o uso de informação 

privilegiada. Levantamento feito pelo GLOBO no site da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), que regula o mercado de capitais, mostra que os controladores da JBS venderam 
R$ 483,8 milhões em ações da empresa nos meses de abril e maio, evitando perdas 

milionárias. Desde que a delação dos irmãos Batista — donos da empresa — foi divulgada 

em 17 de maio, os papéis desabaram. Na última sextafeira, fecharam em R$ 7,28 na B3 
(antiga Bovespa), uma desvalorização de 23,37% no período. Na sexta-feira, o mesmo 

volume de ações vendido pelos donos da JBS valeria R$ 367 milhões. Logo, os donos da 

empresa evitaram uma perda patrimonial de R$ 116,8 milhões em dois meses. 

 
Os controladores da JBS são a FB Participações e o Banco Original, que pertencem à 

família Batista. Juntos, eles têm 42,5% do capital votante da companhia. O grosso dessa 

fatia é da FB Participações. Segundo o Banco Original, desde 2015, ele tem apenas 0,2% 
das ações ordinárias (com voto) da empresa e não fez qualquer compra ou venda de 

papéis desde então. A JBS reiterou que todas as “operações de compra e venda de ações e 

títulos realizadas pela J&F, suas subsidiárias e seus controladores seguem as leis que 
regulamentam tais transações”. 

 

PARA ANALISTAS, CASO É DE ‘INSIDER TRADING’ 

 
Especialistas ouvidos pelo GLOBO, no entanto, veem nas transações de venda de 

ações pelos controladores anteriores ao dia da delação sinais claros de uso de informação  
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privilegiada, crime previsto em lei, com pena de até 5 anos de prisão e multa de até três 
vezes o montante da vantagem ilícita. 

 

As vendas de ações pelos donos da JBS começaram em 20 de abril, quando a delação 
dos irmãos Joesley e Wesley Batista já estava sendo negociada com a Procuradoria-Geral 

da República. Em 7 de março, Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu se encontrar com o 

presidente Michel Temer. Na ocasião, o empresário gravou conversa com Temer dando 

aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. 
 

A delação foi revelada pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim no dia 17 de maio, após 

o fechamento do mercado. Desde que começaram a se desfazer de suas ações, em abril, 
até este dia, os controladores venderam R$ 373,5 milhões. No dia 18 de maio, as ações 

despencaram quase 10% e não pararam de cair desde então. Considerando a cotação em 

18 de maio, a perda evitada pelos donos da JBS com as vendas anteriores, soma R$ 61, 3 
milhões. Como a ação continuou caindo nos dias seguintes, o prejuízo evitado com as 

vendas, mesmo após a delação ter sido divulgada, é muito maior, alcançando R$ 116,8 

milhões. 
 

— O crime de insider trading (informação privilegiada) está mais do que 

caracterizado. Eles (Joesley e Wesley Batista) sabiam mais do que ninguém que iam fazer 

a delação. E sabiam que, a partir no momento que ela se tornasse pública, as ações iam 
cair vertiginosamente. A situação de insider é clara. Não precisa nem de investigação da 

CVM — diz Lionel Zaclis, advogado especializado em mercado de capitais e sócio do 

Azevedo Sette Advogados. 
 

O sócio de uma gestora paulista que pediu para não ser identificado vê sinais de 

irregularidade: 
 

— Não há muita discussão em um caso como esse. Se você sabe que uma notícia 

como essa virá a público, você tem o dever moral de não operar com seus papéis. 
 

O último movimento de compra ou venda de ações pelos controladores havia ocorrido 

em fevereiro de 2016. Ao longo de abril e maio deste ano, a JBS também retomou a 

compra de ações no mercado para deixá-las em tesouraria. Embora a empresa tivesse 
aberto programa de recompra de ações em fevereiro, investidores minoritários e 

economistas veem no movimento paralelo de compra ações e de venda uma tentativa de 

manipular o mercado. Em abril e maio, foram compradas R$ 256 milhões de ações da JBS 
pela própria empresa. 

 

Em um dos dias, 17 de maio, os papéis vendidos pelos donos da companhia e 
comprados no mercado somaram valor praticamente igual, de cerca de R$ 35 milhões. 

Horas antes da divulgação, no mesmo dia 17, o grupo JBS teria comprado grande volume 

de dólares no mercado de câmbio, segundo operadores financeiros. Assim, a companhia 
estaria se beneficiando do salto de mais de 8% da divisa americana no dia seguinte, 

provocado justamente pela revelação da delação. Não é possível dimensionar o ganho, 

pois não há dados públicos sobre isso. 
 

— A compra pelo JBS do mesmo volume de ações ofertado pelos controladores tem 

todos os indícios de uma operação fraudulenta que interferiu no regular funcionamento do 

mercado. Isso teve por fim manipular os preços para que os controladores conseguissem o 
maior valor possível nas suas vendas — disse Aurélio Valporto, vice-presidente da 

Associação de Investidores Minoritários do Brasil. 

 
Todas as operações de compra e venda foram feitas com ações ordinárias (com voto). 

A lei prevê pena de até oito anos para quem comete crime de manipulação do mercado, 

além de multa de até três vezes o montante da vantagem ilícita. Alfredo Sequeira Filho,  
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presidente da assessoria de investimento DNA Invest, vê na compra de ações um 
movimento questionável: 

 

— Se a empresa compra enquanto o controlador está vendendo, a companhia está 
ajudando o sócio a vender mais caro, pois segura o preço do papel em patamar mais 

elevado. Se o controlador faz isso de posse de informação privilegiada, ele prejudica os 

outros sócios da empresa, uma vez que a Tesouraria está absorvendo ativos que perderão 

valor. 
 

Para Zaclis, do Azevedo Sette Advogados, não é possível afirmar com segurança se as 

operações de compra e venda caracterizam manipulação de mercado. Para ele o mais 
provável é que os controladores tenham dado ordem para comprar papéis para que não 

fossem diluídos. 

 
— Eles sabiam que a as ações iam cair após a revelação da delação. Quando os 

papéis caem, a tendência é que os investidores comprem, porque estão baratos. Para 

manter posição relevante no capital da empresa, eles podem ter liderado esse movimento 
de compra — afirmou Zaclis. 

 

Ao menos cinco dos 13 processos e inquéritos instaurados pela CVM no último mês 

sobre a JBS analisam direta ou indiretamente uso de informação privilegiada em operações 
de câmbio, ações e derivativos pelo grupo, seus controladores e subsidiárias. Os processos 

investigam eventuais compras de dólares pela JBS antes das notícias relacionadas à 

delação, indícios de eventual insider trading comunicados ao Ministério Público Federal e 
detectados em operações no mercado de dólar futuro e no mercado à vista de ações, além 

da atuação do Banco Original no mercado de derivativos. 

 
O artigo 155 da lei que regulamenta as empresas de capital aberto estipula que “é 

vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que 

a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem.” 
 

Procurada, a CVM informou que não comenta casos específicos para não afetar 

trabalhos de análise ou apuração que julgar necessários. A autarquia afirma que as 

informações públicas sobre processos administrativos envolvendo a JBS, após a notícia da 
delação, estão disponíveis em comunicados ao mercado e que já divulgou dados sobre 

medidas relacionadas ao assunto adotadas em conjunto com a Polícia Federal. 
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Temor com risco 
político faz dólar ter 
alta de 0,65%, a R$ 
3,31 
Bolsa recua 0,82%, com influência negativa do mercado externo 

A avaliação do mercado financeiro de que o presidente Temer saiu enfraquecido do 

julgamento do TSE, apesar da decisão favorável do tribunal à sua permanência no cargo, 

fez o dólar subir 0,63%, chegando a R$ 3,312. A Bolsa caiu 0,82%. Para analistas, Temer 
terá dificuldades para levar adiante a agenda de reformas. A preocupação com o cenário 

político, que deixa os investidores mais avessos a risco, e o mercado externo, marcado por 

forte queda das ações de tecnologia americanas, fizeram com que o dólar comercial 
encerrasse ontem com alta de 0,63%, cotado a R$ 3,312, e a Bolsa recuasse 0,82%, aos 

61.700 pontos. Na sexta-feira, os investidores haviam operado atentos ao quarto dia de 

julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas a absolvição 
do presidente Michel Temer, apesar de esperada, não acalmou os ânimos dos investidores. 

 

RICHARD DREW/APEm baixa. Na Bolsa de Valores de Nova York, o Dow Jones perde 

0,17%: papéis de empresas de tecnologia recuam pelo segundo pregão 
consecutivo 
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Parte do mercado acredita que Temer saiu enfraquecido do julgamento, o que dificulta 

a aprovação das reformas desejadas pelo setor financeiro. Também há o risco de maior 

desintegração da base, especialmente por parte do PSDB. 
 

— O principal tema no mercado é a aprovação das reformas. Dados os movimentos 

que temos visto nos últimos dias, e isso inclui o imbróglio político e a debandada da base 
aliada, a probabilidade de aprovação de reforma diminuiu muito. Estamos indo na direção 

contrária ao grau de investimento — afirmou Pablo Spyer, da Mirae Asset. 

 
Em relatório divulgado na noite de sexta-feira, o diretor de pesquisa para a América 

Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos, afirmou que, apesar da decisão do TSE, poderá 

haver “uma deterioração irreversível nas condições políticas e uma perda de capital político 
do governo Temer”. Por isso, Ramos considera que “o cenário para as reformas, 

especialmente a da Previdência, ficou mais incerto”. 

 

Entre as ações, os bancos continuaram sob pressão negativa, devido à preocupação 
com uma eventual delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci. O Banco do Brasil 

caiu 2,37%, enquanto o Bradesco recuou 1,61%. O Itaú encerrou estável. 

 
A JBS teve mais um dia volátil e fechou em queda de 3,98%. Na sexta-feira, a 

companhia foi rebaixada em dois degraus pela agência de classificação de risco Moody’s. 

Também há a revelação de que os controladores da JBS venderam R$ 9,9 milhões em 
ações na véspera de o colunista do GLOBO Lauro Jardim divulgar as gravações de Joesley 

Batista envolvendo Temer. 

 
Segundo formulário da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram vendidas 

984.900 ações ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia em 16 de maio, ao preço 

de R$ 10,11. Em 17 de maio, O GLOBO revelou em seu site detalhes da delação. No dia 

seguinte, os papéis desabaram quase 10% na Bolsa. 
 

Já a Petrobras registrou estabilidade nos papéis ON, cotados a R$ 13,78, e alta de 

0,39% nos preferenciais (PN, sem direito a voto), a R$ 12,90. 
 

— A diminuição de tomada de risco no exterior pode afetar o fluxo para ativos de 

emergentes como os brasileiros. Assim, o cenário interno, que já era uma interrogação, é 
ainda mais questionado pelos investidores — avaliou Rogério Freitas, sócio na Teórica 

Investimentos. — A tendência é que Temer fique no cargo como um lame duck (“pato 

manco”, expressão usada pelos americanos para descrever presidentes em fim de 
mandato), fraco. Mas o pior é que, seja ele ficando ou saindo, é grande a probabilidade de 

que qualquer reforma aprovada seja aguada e insuficiente. 

 
Lá fora, as principais Bolsas encerraram em queda, com os papéis de empresas de 

tecnologia americanas despencando pelo segundo pregão consecutivo. Na sexta-feira, o 

tombo repentino dessas ações, que vinham sustentando a valorização dos índices de Wall 

Street este ano, provocou a perda de mais de US$ 140 bilhões em valor de mercado. 
 

As razões para a queda desses papéis ainda não está clara para os investidores, mas 

ele coincidiu, segundo a agência Bloomberg, com a declaração do chefe global de 
investimentos do Goldman Sachs, Robert Boroujerdi, de que a baixa volatilidade das ações 

de tecnologia poderia estar escondendo riscos importantes para os aplicadores. 

 
Em Nova York, o índice Dow Jones recuou 0,17%, enquanto a Bolsa eletrônica Nasdaq 

— que concentra papéis de tecnologia — teve baixa de 0,52%. A Apple, empresa de 

capital aberto mais valiosa do mundo, perdeu 2,39%. A Microsoft recuou 0,77%. A 
Alphabet, dona da Google, perdeu 0,86%. 
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Na Europa, Londres caiu 0,21%, enquanto Frankfurt recuou 0,98%. Paris teve perda 

de 1,12%, apesar da vitória do presidente Emmanuel Macron nas eleições legislativas, no 

domingo, que lhe garantirão apoio parlamentar. FOCUS VÊ CRESCIMENTO MENOR No 
primeiro boletim Focus após a divulgação do índice oficial de inflação de maio, cujo 

resultado em 12 meses, de 3,6%, é o menor em dez anos, os analistas ouvidos pelo Banco 

Central revisaram para baixo a estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de 2017, de 3,90% para 3,71% — a segunda semana seguida de queda —, e de 

2018, de 4,40% para 4,37%. As projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) também 

recuaram: passaram de 0,50% para 0,41% este ano e de 2,40% para 2,30% em 2018. 
 

A expectativa para a taxa básica de juros (Selic) para o fim deste ano e 2018 foi 

mantida em 8,5%. Atualmente, a Selic está em 10,25% ao ano, o menor nível desde 
janeiro de 2014. Para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do mês que vem, 

a expectativa é de um corte de 0,75 ponto percentual. 

 

Não houve alteração das previsões para o dólar, que deve chegar ao fim deste ano e 
de 2018 um pouco acima do que se imaginava inicialmente. Segundo o Focus, a moeda 

americana deve encerrar 2017 cotada a R$ 3,30, atingindo R$ 3,40 no fim do ano que 

vem. 

 
 
 
 


