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SESC 
VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA  DATA: 20.06.17 
 

Feira de Artesanato Caicó Mostra 
Caicó será destaque no Festival 
Gastronômico e Cultural de Caicó 

 

Durante a programação do Festival Gastronômico e Cultural de Caicó, na Ilha de 

Sant’Ana, também será realizada a Feira de Artesanato Caicó Mostra Caicó, de 22 a 

25 de junho, das 17 às 22h, com mais de 50 expositores. 

Além disso, em parceria com o SESC, a prefeitura organizou uma programação 

cultural especial no palco da Praça de Artesanato da Ilha de Sant’Ana. Confira: 
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Quinta-feira, 22 de junho: 
19h – Orquestra Sanfônica de Parelhas. 

20h – Brincadeira de Calunga – Júlio César. 

Sexta-feira, 23 de junho: 
19h – Quadrilhas Estrelas do Sertão e Meu Querido Caicó da Escola Municipal Irmã 

Assunta 

20h – Geraldão e forró pé de serra 

Sábado, 24 de junho: 
19h – Xote das Meninas do Educandário Santa Teresinha 

20h – Violeiro Antônio Silva 

Domingo, 25 de junho: 
19h – Banda de Música Recreio Caicoense 

20h – Trio Medicó 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CORREIO DO SERIDÓ  DATA: 19.06.17 
 

Feira de Artesanato Caicó 

Mostra Caicó será destaque 

no Festival Gastronômico e 

Cultural de Caicó 
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Durante a programação do Festival Gastronômico e Cultural de Caicó, 

na Ilha de Sant’Ana, também será realizada a Feira de Artesanato 

Caicó Mostra Caicó, de 22 a 25 de junho, das 17 às 22h, com mais de 

50 expositores. 

Além disso, em parceria com o SESC, a prefeitura organizou uma 

programação cultural especial no palco da Praça de Artesanato da Ilha 

de Sant’Ana. Confira: 

Quinta-feira, 22 de junho: 

19h – Orquestra Sanfônica de Parelhas. 

20h – Brincadeira de Calunga – Júlio César. 

Sexta-feira, 23 de junho: 

19h – Quadrilhas Estrelas do Sertão e Meu Querido Caicó da Escola 

Municipal Irmã Assunta 

20h – Geraldão e forró pé de serra 

Sábado, 24 de junho: 

19h – Xote das Meninas do Educandário Santa Teresinha 

20h – Violeiro Antônio Silva 

Domingo, 25 de junho: 

19h – Banda de Música Recreio Caicoense 

20h – Trio Medicó 
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Exposição “Refugo” começa amanhã 

na Galeria Sesc 
 

 
 
Começa nesta terça-feira, 20 de junho,  a exposição “Refugo”. Terceira do 
calendário 2017 da Galeria Sesc, a exposição de Elisa Elsie incita o 
expectador a refletir sobre o lixo – produção e descarte. A vernissage será às 
19h30 na galeria, que fica no Sesc Cidade Alta. A mostra é uma iniciativa do 
Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio do Rio Grande 
do Norte (Sesc RN), e fica em cartaz até o dia 19 de julho, com entrada 
gratuita. 
 

A exposição é resultado do trabalho desenvolvido pela fotógrafa em dois 
momentos: primeiro no bairro de Ponta Negra e em seguida no bairro do 
Brooklyn, em Nova Iorque. A obra cataloga e evidencia, por meio de 
fotografias e outros recursos, os restos descartados nas ruas da cidade e 
pelas casas: comidas purulentas, fraldas sujas, cabelo, facas, restos de obra, 
grama, garrafas vazias, jornais, cartas, contas e tantos outros elementos que 
ignoram seus destinos pós rua. 

O objetivo do projeto é despertar curiosidade do espectador pelo que 
normalmente está oculto. Ao longo da exposição, o visitante poderá vincular 
a fachada das casas e seus respectivos lixos – organizados e fotografados 
em estúdio – de acordo com seu repertório imagético e pessoal. Ao todo, 
serão apresentadas 24 obras, dispostas em mosaicos dípticos ou individuais. 
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A classificação é livre. Pessoas de qualquer idade são estimuladas a pensar 
sobre este tema tão pertinente, especialmente quando a ligação entre 
descarte de lixo e sustentabilidade está em crescente evidência. Escolas 
interessadas em agendar visitas guiadas poderão fazê-lo por meio do 
telefone (84) 3133-0360. Caso optem pelo Combo Cultural, a visita inclui 
sessão de cinema com o CineSesc e acesso à biblioteca da unidade. 
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA  DATA: 19.06.17 
 

Secretária de Turismo Elizabeth Bauchwitz 

representa Tibau do Sul em comitiva potiguar 
à Alemanha 

 

A secretária de Turismo do município de Tibau do Sul, Elizabeth Bauchwitz, 

compõe a comitiva de representantes do Estado, de municípios turísticos e de 

entidades empresariais do Rio Grande do Norte que está cumprindo agenda 

no estado alemão da Renânia-Palatinado. A visita é liderada pela Fecomércio 

RN e custeada pelos alemães. Até o próximo sábado (24), eles vão cumprir 

uma extensa programação com o objetivo de fazer os potiguares conhecerem 

as estratégias de marketing usadas na Alemanha para colocar o turismo no 

pilar do desenvolvimento da região dos rios Mosel e Reno. Será também mais 

uma oportunidade de divulgar Tibau do Sul e Pipa num mercado totalmente 

novo, seguindo a estratégia da Prefeitura de Tibau em incrementar a 

divulgação do destino. 

Nessa segunda (19), Elizabeth Bauchwitz e os demais membros da comitiva 

foram recebidos pelo gerente executivo da Câmara de Indústrias e Comércio 

(IHK) da cidade de Trier, Jan Glockauer. Ainda na parte da manhã, a comitiva 

assistiu uma apresentação feita por representantes da Trier Tourism und  
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Marketing (TTM, empresa privada que cuida do marketing turístico de Trier e 

de toda a região dos rios Reno e Mosel). 

A região dos rios Mosel e Reno que inclui as cidades de Trier, Koblenz e 

outras, recebe cerca de 2,3 milhões de turistas todos os anos. Juntos, eles 

movimentam mais de 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 4 bilhões de reais). 

Somente a cidade de Trier recebe 430 mil turistas por ano, com 800 mil 

pernoites nos seus hotéis, que contabilizam uma ocupação média anual na 

casa dos 73%, daí a importância da visita pela comitiva potiguar. 

A comitiva 

Além do presidente Marcelo Queiroz e do diretor Regional do Senac RN, 

Fernando Virgílio, e da Secretária de Turismo de Tibau do Sul, Elizabeth 

Bauchwitz, fazem parte da comitiva: o secretário-adjunto de Turismo do RN, 

Manoel Gaspar Neto; a secretária de Turismo de Natal, Christiane Alecrim; o 

coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George 

Gosson; a subsecretária de Turismo e coordenador dos polos turísticos do RN, 

Solange Portela; a secretária de Turismo de São Miguel do Gostoso, Janielle 

Linhares; o secretário de Turismo de Serra de São Bento, Clovis Magdiel 

Figueiredo; o presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o presidente da ABIH 

RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do Natal Convention Bureau, 

George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana Maria Costa; o cônsul 

honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria Regional 

do Senac RN, Estácio Guimarães; e o assessor de Comunicação e Marketing 

do Sistema Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG CRISTINA LIRA  DATA: 19.06.17 
 

Na Alemanha, comitiva potiguar conhece o 

marketing e os números do turismo na região dos 
rios Mosel e Reno 

 

Na cidade de Trier, empresários, secretários e representantes do Governo do 

Estado, liderados pela Fecomércio RN, dão início à agenda extensa 

Liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, a 

comitiva de representantes do Estado, de municípios turísticos e de entidades 

empresariais do Rio Grande do Norte que está cumprindo agenda no estado 

alemão da Renânia-Palatinado ao longo de toda esta semana, foi recebida 

nesta segunda, 19, pelo gerente executivo da Câmara de Indústrias e 

Comércio (IHK) da cidade de Trier, no estado alemão da Renânia-Palatinado, 

Jan Glockauer. 

Ele fez um breve relato sobre cada ponto da extensa programação que a 

comitiva norte-riograndense irá cumprir no estado até o próximo sábado 

(24). Na oportunidade, o presidente Marcelo Queiroz registrou a importância 

da visita e, sobretudo, do aprendizado que os potiguares deverão ter ao longo 

de toda a semana. 

“Esta comitiva, tão representativa e abrangente em seus participantes, veio 

para a Renânia-Palatinado uma enorme expectativa de que possamos sair  
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daqui entendendo melhor o mergulho profissional que este estado deu na 

exploração sustentada e continuada do turismo como negócio e como pilar do 

desenvolvimento de uma região. Tenho certeza de que conseguiremos nosso 

objetivo. E que o turismo que fazemos no Rio Grande do Norte ganhará em 

muito com as experiências que levaremos daqui. E, ganhando o turismo 

potiguar, ganha toda a nossa economia, ganha o Estado e, sobretudo, ganha 

nosso povo, que será sempre grato e parceiro do povo da Renânia”, disse 

Queiroz. 

O diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, fez uma apresentação sucinta 

de algumas das parcerias já firmadas com o estado alemão. Ele destacou o 

fato de que, desde 2015, o portfólio de cursos do Senac no eixo de Turismo 

vem sendo incrementado, sobretudo na área de Gastronomia, graças ao 

intercâmbio com a Renânia-Palatinado. “Nós agregamos pelo menos uma 

dezena de cursos que foram viabilizados por meio da capacitação de 

instrutores nossos por parte dos especialistas enviados pelo governo da 

Renânia, que inclusive chegou a investir cerca de 37 mil euros em um 

laboratório completo de panificação para a realização de cursos nesta área. 

Somos muito gratos por esta parceria e temos certeza de que levaremos 

conosco um grande aprendizado desta viagem”, afirmou Virgilio. 

Ainda na parte da manhã, a comitiva assistiu uma apresentação feita por 

representantes da Trier Tourism und Marketing (TTM, empresa privada que 

cuida do marketing turístico de Trier e de toda a região dos rios Reno e 

Mosel). 

A equipe da TTM detalhou as estratégias de marketing e relacionamento com 

o público-alvo desenvolvidas em busca de consolidar a atividade turística 

como um motor cada vez mais importante da economia desta região do 

estado alemão da Renânia-Palatinado. 
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Um dos pilares do segmento na cidade de Trier especificamente é apostar em 

eventos e em visitas guiadas temáticas, aproveitando o perfil histórico da 

região que tem nada menos que cinco monumentos declarados pela Unesco 

como patrimônio histórico da humanidade, além de uma ligação ancestral 

com os tempos áureos do império romano. 

O presidente Marcelo Queiroz destacou o nível de profissionalismo do trabalho 

voltado à promoção turística desenvolvido em Trier e na região. “Percebe-se 

um cuidado muito grande com cada detalhe, um planejamento de médio e 

longo prazo e uma visão empresarial, atualizada e com foco em se manter 

sempre em sintonia com o que o mercado espera. Os resultados se refletem 

nos números”, disse ele. 

A região dos rios Mosel e Reno que inclui as cidades de Trier, Koblenz, 

Oberwessel, Binger e outras recebe, por ano, cerca de 2,3 milhões de turistas 

que movimentam mais de 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 4 bilhões). 

Somente a cidade de Trier recebe 430 mil turistas por ano, com 800 mil 

pernoites nos seus hotéis, que contabilizam uma ocupação média anual na 

casa dos 73%. 

O coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George 

Gosson, fez questão de destacar como relevante o trabalho apurado de 

estatística e controle do fluxo turístico da cidade. “Os números trazem um 

histórico de pernoites que remonta ao ano de 1981 até 2016. E há todo um 

detalhamento de polos-emissores, gastos realizados na cadeia turística. São 

informações fundamentais para embasar e planejar o trabalho que, 

infelizmente, no Brasil ainda estamos com certa dificuldade de viabilizar, 

embora estejamos caminhando bem, sobretudo nos dois últimos anos. O 

cenário é desafiador, ainda há muito trabalho a ser feito nesta área”, disse 

ele. 



 

CONTINUAÇÃO: 

O presidente Marcelo Queiroz também aproveitou a ida a Trier para assinar 

com o diretor-gerente da TTM, Norbert Käthler, um protocolo de intenções 

para um futuro intercâmbio de profissionais da área de promoção turística. 

A comitiva 

  

Além do presidente Marcelo Queiroz, do diretor Regional do Senac RN, 

Fernando Virgilio, o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 

Fecomércio RN, George Gosson, fazem parte da comitiva:; o secretário-

adjunto de Turismo do RN, Manoel Gaspar Neto; a secretária de Turismo de 

Natal, Christiane Alecrim; a subsecretária de Turismo e coordenador dos 

polos turísticos do RN, Solange Portela; a secretária de Turismo de São 

Miguel do Gostoso, Janielle Linhares; a secretária de Turismo de Tibau do Sul, 

Elizabeth Bauchwitz; o secretário de Turismo de Serra de São Bento, Clovis 

Magdiel Figueiredo; o presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o presidente da 

ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do Natal Convention 

Bureau, George Costa; a presidente da Emprotur RN, Ana Maria Costa; o 

cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria 

Regional do Senac RN, Estácio Guimarães; e o assessor de Comunicação e 

Marketing do Sistema Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 

Sobre a cidade de Trier 

  

A cidade de Trier fica no Vale do Rio Mosel e foi fundada pelo imperador 

romano Augusto em 16 AC com o nome de Augusta Treverorum. Mas a área 

foi ocupada pelo povo Celta muitos séculos antes dos romanos chegarem. 



 

CONTINUAÇÃO: 

Trier se tornou a residência preferida de vários imperadores romanos, 

inclusive Constantino, o Grande, o primeiro imperador cristão. Quando o 

poder dos romanos acabou, os francos tomaram a cidade em 459 DC. 

No século 12, Trier virou um centro importante para bispos e arcebispos. Na 

Idade Média, o Arcebispo de Trier foi um príncipe eclesiástico importante, 

controlando as terras da fronteira francesa até o Rio Reno. Ele também foi 

um dos sete eleitores do Sacro Império Romano. 

Muitas vezes, Trier foi pega de surpresa por guerras entre a França e a 

Alemanha, por ficar entre os dois países. Como resultados das Guerras 

Napoleônicas, Trier virou francesa em 1794. Mas com a derrota final dos 

franceses em 1815, Trier voltou a ser alemã. 

Trier também é conhecida como a “Roma do Norte”.  Como muitas cidades 

alemãs, Trier sofreu vários estragos durante a Segunda Guerra Mundial, mas 

se reergueu e hoje, os visitantes lotam suas ruazinhas,atrações arqueológicas 

e arquitetônicas. Foi em Trier que nasceu o lendário Karl Marx (filósofo, 

sociólogo, jornalista e revolucionário socialista, autor da Obra Prima “O 

Capital”, na qual traçou as bases das relações de trabalho do modelo 

capitalista e sobre a Economia Política), no ano de 1818. A casa onde ele 

nasceu é hoje é um museu e centro de estudos (próxima à Praça do Mercado 

– Hauptmarkt). 

A Hauptmarkt (praça do mercado da cidade) é uma das mais bonitas da 

Alemanha, com fachadas de prédios centenários maravilhosos e uma linda 

fonte. Ela é ponto de partida para os passeios pelas várias ruas só para 

pedestres em várias direções. 
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 Governo do RN integra comitiva na 
Alemanha para troca de experiências de 
gestão em turismo 

 
Conhecer e aprender mais sobre experiências de divulgação de destinos e criação de 

roteiros temáticos é o principal objetivo da comitiva potiguar formada por setores do 

Governo do Estado, empresários e secretários de turismo presentes no estado alemão 

da Renânia-Palatinado. 
  

“Essa visita nos rende vários conhecimentos, no tocante à formação de mão de obra 
turística, logística de divulgação e, claro, o estreitamento de laços com a Alemanha, 
sempre um mercado potencial para nosso Estado”, apontou o secretário estadual de 
Turismo, Ruy Gaspar. 

  

O convite para a equipe do Governo do Estado, por meio da Setur e Emprotur, integrar a 
missão foi solicitado pela Fecomércio, em acordo de cooperação com o governo alemão. 
Representam o Governo do RN, o secretário adjunto de Turismo, Manuel Gaspar, a 
subsecretária Solange Portela, e a presidente da Emprotur, Aninha Costa, e conta ainda 
com presenças dos secretários de turismo de Natal, Tibau do Sul, São Miguel do 
Gostoso e Serra de São Bento. A visita segue na Alemanha até dia 24 de junho. 



 

CONTINUAÇÃO: 

  

Para Aninha Costa, os desdobramentos da visita à Renânia-Palatinado em anos 
anteriores atestam a importância da missão. “Além do ponto de vista das experiências 
de gestão e do marketing turístico, há sempre a ideia de viabilizarmos um voo direto 
Alemanha-Natal”, completou. 

  

Também integram a comitiva o coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da 
Fecomércio RN, George Gosson; o presidente da Abav RN, Abdon Gosson; o presidente 
da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente do Natal Convention Bureau, 
George Costa; o cônsul honorário da Alemanha no RN, Axel Geppert; o assessor da 
Diretoria Regional do Senac RN, Estácio Guimarães; e o assessor de Comunicação e 
Marketing do Sistema Fecomércio RN, Luciano Kleiber. 
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Governo integra comitiva na 
Alemanha para aprimorar gestão 
em turismo 

Conhecer e aprender mais sobre experiências de divulgação de 
destinos e criação de roteiros temáticos é o principal objetivo da 
comitiva potiguar 

Divulgação 
Convite para a equipe do Governo do Estado foi solicitado pela Fecomercio 

Redação 

Conhecer e aprender mais sobre experiências de divulgação de destinos e 
criação de roteiros temáticos é o principal objetivo da comitiva potiguar 
formada por setores do Governo do Estado, empresários e secretários de 
turismo presentes no estado alemão da Renânia-Palatinado. 

“Essa visita nos rende vários conhecimentos, no tocante à formação de mão de 
obra turística, logística de divulgação e, claro, o estreitamento de laços com a 
Alemanha, sempre um mercado potencial para nosso Estado”, apontou o 
secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. 



 

CONTINUAÇÃO: 

O convite para a equipe do Governo do Estado, por meio da Setur e Emprotur, 
integrar a missão foi solicitado pela Fecomércio, em acordo de cooperação 
com o governo alemão. Representam o Governo do RN, o secretário adjunto 
de Turismo, Manuel Gaspar, a subsecretária Solange Portela, e a presidente da 
Emprotur, Aninha Costa, e conta ainda com presenças dos secretários de 
turismo de Natal, Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso e Serra de São Bento. 
A visita segue na Alemanha até dia 24 de junho. 

Para Aninha Costa, os desdobramentos da visita à Renânia-Palatinado em 
anos anteriores atestam a importância da missão. “Além do ponto de vista das 
experiências de gestão e do marketing turístico, há sempre a ideia de 
viabilizarmos um voo direto Alemanha-Natal”, completou. 

Também integram a comitiva o coordenador da Câmara Empresarial do 
Turismo da Fecomércio RN, George Gosson; o presidente da Abav RN, Abdon 
Gosson; o presidente da ABIH RN, José Odécio Rodrigues; o vice-presidente 
do Natal Convention Bureau, George Costa; o cônsul honorário da Alemanha 
no RN, Axel Geppert; o assessor da Diretoria Regional do Senac RN, Estácio 
Guimarães; e o assessor de Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio 
RN, Luciano Kleiber. 
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Para PF, houve 
corrupção no caso 
Temer e Loures 
Policiais pedem mais prazo para investigar obstrução de Justiça 

Conversas entre diretor da JBS e ex-deputado são apresentadas como prova; 
presidente entra com ação contra Joesley por calúnia e difamação e afirma, em vídeo, que 
‘criminosos não sairão impunes’ 

 
Em relatório parcial enviado ao STF, a Polícia Federal conclui que o presidente Temer 

cometeu crime de corrupção passiva no caso investigado a partir da delação de Joesley 

Batista, dono da JBS. Entre as provas há duas conversas do diretor da JBS Ricardo Saud 
com o ex-deputado Rocha Loures, ex-assessor de Temer e que recebeu mala com R$ 500 
mil. A PF pediu ao ministro Fachin mais cinco dias para concluir a parte do inquérito sobre 

obstrução de Justiça e finalizar perícia na gravação da conversa entre Temer e Joesley. O 
presidente entrou com ação contra o dono da JBS por calúnia e difamação. -BRASÍLIA- A 
Polícia Federal enviou ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) relatório parcial do 
inquérito que investiga o presidente Michel Temer. Para os investigadores, o presidente 

cometeu crime de corrupção. Entre as provas consideradas pelos policiais estão duas 
conversas entre o diretor da JBS Ricardo Saud e o deputado afastado Rodrigo Rocha 
Loures (PMDB-PR) que já tiveram a perícia concluída. 

 
Procurada, a Polícia Federal não comentou o relatório e nem quis se manifestar. 

Apesar de concluir por indícios de cometimento de crime de corrupção pelo presidente da 

República, o relatório parcial pede ainda um prazo adicional de cinco dias para os 
investigadores concluírem a parte do inquérito sobre o crime de obstrução de Justiça. Esse 
tempo será usado para finalizar a perícia no áudio da gravação feita pelo dono da JBS, 
Joesley Batista, no Palácio do Jaburu, de uma conversa com o presidente Temer. A PF teria 
optado por ser mais cautelosa nesse ponto. 

 
O prazo inicial dado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato, foi de dez dias. 

Depois, a pedido da PF, foram concedidos mais cinco dias. Agora, o ministro vai decidir se 
estende novamente o prazo. JANOT REBATE ARQUIVAMENTO O prazo curto é estipulado 
em lei para investigações nas quais há investigados presos. No caso, trata-se de Rocha 
Loures e de Roberta Funaro, irmã do doleiro 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 Procuradoria-Geral 
da República apresente denúncia contra o presidente nos próximos dias. 

 
Em 22 de maio, a polícia informou ao STF que precisava de até 30 dias para concluir a 

perícia no áudio da conversa entre Joesley e Temer. No caso dos áudios de conversas com 
Rocha Loures, 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 nada. O depoimento de Rocha Loures também não  
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representou avanço nas investigações, porque o exdeputado ficou calado diante das 
perguntas formuladas pela PF. 

 
Também ontem, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF 

parecer contrário ao pedido de arquivamento do inquérito apresentado pela defesa de 
Temer. O pedido foi feito na semana passada, com o argumento de que não havia 

elementos probatórios mínimos na investigação para justificar a apresentação de 
denúncia. Ao mesmo tempo em que solicitou o encerramento das investigações, a defesa 
de Temer alegou que não havia condições de o presidente responder às perguntas 
formuladas pela PF por considerá-las infundadas. Temer chegou a alegar que algumas 

questões tratavam de pessoas que ele nem conhecia. 
 
“A despeito dos respeitáveis argumentos ofertados pela defesa do requerente, o pleito 

não merece acolhimento”, afirmou Janot, no parecer enviado ontem ao Supremo. O 
procurador-geral argumentou, no entanto, que só vai analisar o pedido mais a fundo 
quando receber as investigações da PF. Com o material em mãos, Janot vai decidir se 
arquiva ou se apresenta denúncia ao STF. 

 
“Assim, considerando que os autos do inquérito ainda não aportaram a esse Tribunal 

— já que ainda não finalizado o prazo assinalado, a Procuradoria-Geral da República 

aguardará o recebimento das peças de informação para analisálas, juntamente com os 
argumentos aqui expendidos”, escreveu Janot. “CRIMINOSOS NÃO SAIRÃO IMPUNES” Em 
vídeo divulgado ontem em suas redes sociais, Temer atacou os empresários que 
receberam “favores” e que cresceram, na sua opinião, “à sombra dos ilícitos e do dinheiro 
público jorrado sem limite e com juros camaradas”. Sem fazer menção direta a nomes, ele 

termina sua declaração curta, de 40 segundos, dizendo que “os criminosos não sairão 

impunes” e que “pagarão o que devem”. O pronunciamento foi divulgado poucos dias após 
a publicação da entrevista do empresário Joesley Batista, dono da JBS, à revista “Época”, 
na qual afirma que o presidente “é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil”. 

 
Em nota divulgada no último sábado, Temer disse que Batista é “o bandido notório de 

maior sucesso na história brasileira”. O presidente afirmou que a JBS tinha “milhões de 
razões” para odiar o seu governo, e tentou associar o crescimento da empresa aos 

governos petistas, dos quais era aliado. Ontem, o presidente retomou a questão: 
“Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do 
dinheiro público jorrado sem limite e com juros camaradas. E muita gente não gostou 
disso”, disse Temer no vídeo. “Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus 
crimes: apontam o dedo para outros tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que 
não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus ilícitos”, 
completou o presidente. 

 

 
 

Na entrevista à “Época”, Joesley disse que sempre teve acesso a Temer, que lhe 
telefonava e o chamava para conversar. “Acho que ele me via como um empresário que 
poderia financiar as campanhas dele — e fazer esquemas que renderiam propina. O Temer 
não tem muita cerimônia para tratar desse assunto. Não é um cara cerimonioso com 
dinheiro”. 
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Janot vai propor 
distinção do caixa 2 
Regra pode ser utilizada em processos contra 50 parlamentares 

O procurador-geral, Rodrigo Janot, vai oferecer a suspensão condicional do processo a 

deputados e senadores que são acusados de usar, em campanhas eleitorais, o caixa dois 
não vinculado a atos de corrupção. O MPF considera diferentes os casos em que 
candidatos receberam doações não registradas sem oferecer contrapartidas aos doadores. 
Pelo menos 50 parlamentares poderão ser beneficiados. O STF decidirá amanhã se os 
ministros podem rever pontos específicos da homologação de delações premiadas, como a 
de Joesley Batista, dono da JBS. -BRASÍLIA- O procurador-geral da República, Rodrigo 

Janot, que ontem fez um duro discurso contra os críticos da Lava-Jato, inclusive no 
Judiciário, vai oferecer suspensão condicional do processo a deputados e senadores que 
estão sendo acusados de uso de caixa dois não vinculados a atos de corrupção, o chamado 
caixa dois simples, em campanhas eleitorais. O Ministério Público Federal entende como 
caixa dois simples os casos em que determinado candidato recebe doação sem oferecer 
qualquer contrapartida ao doador, mas, mesmo assim, não registra a movimentação 

financeira na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Pelo menos 50 investigados a partir 

das delações da Odebrecht e JBS atenderiam as condições exigidas pela lei. 
 

JORGE WILLIAMDe olho. Em Brasília, Janot atacou críticos da Lava-Jato; “há aqueles 

que operam no engodo, os que não tem compromisso verdadeiro com o país” 
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Se aceitarem as propostas, os investigados poderiam se livrar mais cedo de eventuais 
processos da Operação Lava-Jato. A possibilidade de o MPF oferecer a suspensão do 
processo foi divulgada pelo GLOBO em abril. A análise com vistas à suspensão condicional 
de processos começou logo após a homologação da delação dos 78 ex-executivos da 
Odebrecht e segue em andamento. Não está claro ainda quando as primeiras ofertas de 
suspensão de processos chegarão ao Supremo Tribunal Federal (STF). 

 
A simples decisão de Janot de adotar a medida, no entanto, deve diminuir a 

resistência dos meios políticos à LavaJato. Políticos que saírem da lista de investigados 
certamente vão diminuir a pressão contra as investigações. Investigadores explicam, no 

entanto, que não se trata de anistia ou perdão para crimes cometidos. Para obter a 
suspensão do processo, o investigado tem que reconhecer a culpa pelo crime e cumprir 
uma pena alternativa, em geral, prestação de serviços à comunidade. Ou seja, significa na 

prática uma antecipação da pena. 
 
A vantagem para o investigado é que, caso cumpra todas as exigências fixadas no 

acordo de suspensão, se livra de uma vez por todas do processo e mantém a ficha limpa. 
Investigadores também sustentam não se tratar de medida estratégica para preservar a 
Lava-Jato. A explicação é que a suspensão condicional do processo está prevista na lei 
9.099, de 1995. Portanto, é obrigação do investigador oferecer ao investigado o benefício. 

 
Pelo artigo 89 desta lei, um processo pode ser suspenso por dois ou até quatro anos 

quando a pena mínima a ser aplicada não for superior a um ano de reclusão e o 
investigado atender a determinados requisitos, como ter a ficha limpa ou não responder a 
processo criminal. Do total de senadores e deputados da lista de Janot, pelo menos 50 

poderiam poderiam ser contemplados com a medida. Pelas provas obtidas até o momento, 

eles só poderiam ser punidos com base no artigo 350 do Código Eleitoral. 
 
‘CASTA PRIVILEGIADA SE REFESTELA’ Delatores mencionaram doações para 

campanhas eleitorais, mas não indicaram contrapartidas. Sem qualquer ato ou omissão 
para beneficiar os doares, restaria aos investigadores a indicação do crime de 
movimentação não declarada de recursos. Pela lei, o crime de omissão de dados à Justiça 
Eleitoral pode ser punido com penas que variam de zero a cinco anos de reclusão. Situação 

que se encaixaria nas regras da suspensão condicional do processo. 
 
No pronunciamento de ontem, na abertura de um seminário promovido pelo Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), Janot afirmou que somente dois tipos de pessoas 
atacam a Lava-Jato, os ignorantes e os que desejam defender “castas”. Embora não tenha 
referência direta ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, as declarações 
foram dadas no mesmo dia em que o magistrado do STF criticou, em palestra em 

Pernambuco, abusos nas investigações. 
 
— Há pessoas que acusam o Ministério Público e a Lava-Jato de abuso. Afirmam que o 

Brasil está se tornando um estado policial, um estado de exceção. Só dois tipos de pessoas 
adotam e acolhem esse tipo de discurso. Os primeiros, nunca viveram em uma ditadura, 
eu vivi. Não conhecem, por experiência própria, o que representa vida sem liberdade. 

Militam, portanto, na ignorância. Para esses, o esclarecimento dos fatos é mais do que 
suficiente. Mas há também aqueles que operam no engodo, os que não tem compromisso 
verdadeiro com o país. A real preocupação dessas pessoas é com a casta privilegiada da 
qual fazem parte. Empunham a bandeira do Estado de Direito, que vergonha, mas 
desejam defender os amigos poderosos com os quais se refestelam nas regalias do poder. 
Para essas figuras não há esclarecimento suficiente, porque a luz os ofusca, fogem da 
verdade com pavor dos que vivem no embuste. Escondem-se nas cavernas sombrias de 

seus mesquinhos interesses — afirmou o procurador-geral. 
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Da prisão, Cunha 
rebate acusações de 
Joesley 
Ex-deputado diz que empresário discutiu queda de Dilma com Lula 

Em carta da prisão, o ex-deputado Eduardo Cunha disse que Joesley mentiu em 
entrevista à “Época” ao falar de Lula. Segundo ele, encontros de Joesley e Lula eram 
frequentes. PAULO- Condenado a 15 anos de prisão na Lava-Jato, o ex-presidente da 
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha escreveu da prisão uma carta em que ataca o dono 
da JBS, Joesley Batista. No documento divulgado ontem e redigido a mão por Cunha, em 
uma cela do Complexo Médico Penal, em Pinhais, no Paraná, o ex-deputado nega as 

acusações, chama o empresário de “delinquente” e “meliante” e afirma que Joesley mentiu 
para conseguir benefícios com sua delação premiada. 

HEULER ANDREY/AFP/20-10-2016Na cadeia. Ex-presidente da Câmara escreveu carta para 
contradizer afirmações de Joesley em delação e entrevista 
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O empresário entregou no mês passado à Justiça a gravação de uma conversa com o 
presidente Michel Temer. No áudio, Joesley menciona a compra do silêncio de Cunha. 

 
Na carta, o ex-presidente da Câmara diz que o dono da JBS se encontrava 

frequentemente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao contrário do afirmado 
pelo empresário. Segundo Cunha, ele e Joesley se encontraram com Lula em março de 

2016 para discutir o impeachment de Dilma Rousseff. 
 
“Ele fala que só encontrou o ex-presidente Lula por duas vezes, em 2006 e 2013. 

Mentira! Ele apenas se esqueceu que promoveu um encontro que durou horas, no dia 26 

de março de 2016, Sábado de Aleluia, na sua residência (...), entre eu, ele e Lula, a 
pedido do Lula, a fim de discutir o processo de impeachment, ocorrido em 17 de abril, 
onde pude constatar a relação entre eles e os constantes encontros que eles mantinham”, 

escreveu Cunha. 
 
O ex-deputado “nega veementemente” as acusações feitas por Joesley, em entrevista 

à revista “Época”, de que receberia dinheiro da JBS por meio do doleiro Lúcio Funaro. 
 
Cunha também é investigado por agilizar a liberação dos recursos do FGTS para 

financiar empresas e por ter recebido propinas por contratos na Petrobras e pelas obras do 

Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. 
 
Em nota, Joesley afirmou que Cunha atribuiu a ele afirmações que nunca fez. Na 

carta, o ex-deputado diz que utilizou reportagens de televisão para basear suas 
declarações. 

 

“O empresário reafirma que destacou dois encontros com o ex-presidente Lula, um 
em 2006, quando assumiu o comando da empresa, e outro em 2013. A partir de então, 
como já relatado por ele, não apenas esteve em outras ocasiões com o ex-presidente Lula, 
como também intermediou encontros de dirigentes do PT com Eduardo Cunha”, disse 
Joesley. 
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Se não for preso, Aécio 
deve ser poupado pelo 
Conselho de Ética 
STF decide hoje pedido de prisão; Fux diz que ‘imunidade’ não pode 
‘impunidade’ 

O julgamento da Primeira Turma do STF sobre o pedido de prisão do senador afastado 
Aécio Neves, hoje, vai determinar o futuro do tucano. -BRASÍLIA- O julgamento do pedido 
de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) hoje irá selar o destino do senador afastado Aécio Neves (MG) não só na Justiça, 
mas também como senador e dirigente do PSDB. Se a Corte determinar, como é provável, 
que Aécio continuará solto mas afastado do mandato, ele deve ser poupado pelo Conselho 
de Ética, mas tende a fazer um acordo para antecipar a convenção tucana que escolherá 

seu substituto na presidência do partido. 

 

AILTON DE FREITAS/13-4-2016Dia D. O senador afastado Aécio Neves: decisão do Supremo 
vai influenciar Conselho de Ética e sucessão no PSDB 
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Se, em um cenário mais otimista para o tucano, os ministros do STF rejeitarem a 
prisão e lhe devolverem o mandato, do qual está afastado há um mês, ele deve ser 
absolvido sumariamente no Conselho de Ética e irá brigar internamente para retomar a 
presidência do PSDB. Já na hipótese de a Justiça decidir pela prisão, o afastamento do 
comando da legenda é inevitável, e caberá a Aécio brigar para que o Senado rejeite a 
decisão da Justiça, mas ainda assim ficará nas mãos do Conselho de Ética. 

 
Ministro do STF, Luiz Fux disse ontem que prerrogativas como a impossibilidade de 

prender um parlamentar, a não ser em flagrante, não podem se transformar em “regras 
de impunidade”. O julgamento de Aécio ocorrerá justamente na Primeira Turma do STF, da 

qual o ministro faz parte. Questionado sobre como analisava, legalmente, a possibilidade 
de a Corte determinar a prisão de um integrante do Congresso, Fux evitou comentar o 
caso do senador. Ele, no entanto, criticou a hipótese de que uma punição não aconteça 

apenas em função do cargo exercido. 
 
— Eu verifico o seguinte, apenas abstratamente: todas as regras que criam 

prerrogativas são regras de imunidade, mas não podem ser regras de impunidade — 
afirmou o ministro. 

 
Se a Primeira Turma do STF determinar a prisão de Aécio, o plenário do Senado terá 

24 horas para aceitar ou rejeitar a decisão. Ontem, o presidente do Conselho de Ética, 
senador João Alberto de Souza (PMDB-MA), anunciou que sua decisão sobre a 
representação pedindo a cassação do tucano mineiro, protocolada pelo líder da Rede, 
Randolfe Rodrigues (AP), será alinhada com a posição do plenário sobre uma eventual 
decisão do STF ratificando sua prisão. 

 

AÉCIO ENTRE A DEPRESSÃO E A ESPERANÇA João Alberto recebeu ontem 
oficialmente a representação de Randolfe e disse que, caso se convença de que não há 
fundamento que justifique a cassação, pode decidir sozinho pelo arquivamento. Segundo 
João Alberto, mesmo que o STF peça a prisão, se o plenário do Senado entender que não 
houve flagrante continuado, ele deverá seguir a posição do plenário. 

 
— Vamos ver o que o plenário do Supremo e do Senado vão decidir. O Conselho vai 

encontrar, uníssono, uma posição de acordo com a decisão do plenário do Senado — disse 
João Alberto. 

 
Ele lembrou que, no caso do ex-senador Delcídio Amaral, ele acatou a abertura de 

processo porque o plenário do Senado também entendeu que houve crime de flagrante 
continuado. E disse ter dúvidas se o que aconteceu com Aécio não foi uma “armação”: 

 

— Dizem que houve uma armação contra ele. As fitas foram editadas? O que o STF 
vai decidir sobre isso? E se o STF disser que as fitas são inválidas? A única prova desse 
processo são as fitas. 

 
Ao ser lembrado que, além do áudio, foram divulgadas imagens do primo de Aécio 

recebendo uma mala de dinheiro, João Alberto afirmou que não irá decidir sob pressão: 

 
— Veja bem, tem uma imagem, parece. Tenho que ler o processo e ver o que de fato 

tem de prova — afirmou. — Dizem toda hora: beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Se eu 
fosse atender, minha barriga estaria cheia de Coca-Cola e a imprensa tomando conta. 
Pressão eu não tenho mais idade de aceitar. 

 
Com sucessivas derrotas no STF, Aécio tem sinalizado a interlocutores que espera 

começar a virar o jogo hoje. Segundo pessoas próximas, Aécio está ciclotímico: alterna 
momentos em que está deprimido, com outros em que mostra “uma breve esperança” de 
retomar seu espaço político. Embora a avaliação predominante em seu entorno seja 

contrária, Aécio diz que “não está morto” e que ainda tem esperança de dar a volta por  
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cima provando que “caiu numa armadilha” executada por Joesley Batista, mas queria 
apenas vender um apartamento para pagar advogados. 

 
Desde que foi afastado, no dia 18 de maio, Aécio já sofreu duas grandes derrotas no 

Supremo: a manutenção da prisão da irmã Andrea Neves, e a rejeição do pedido para que 
sua prisão fosse julgada pelo plenário do STF. 

 
— Essas duas derrotas derrubaram o Aécio, mas ele ainda tenta se agarrar a uma 

esperança. Tem duas coisas matando o Aécio: a prisão da Andrea e a impotência política. 
A todos com quem conversa, repete a mesma coisa: que foi derrotado por uma bobagem e 

que só queria vender o apartamento para pagar seus advogados porque estava precisando 
de dinheiro. Embora seu entorno diga o contrário, ele diz que não está morto — diz um 
dos interlocutores de Aécio. 

 
Segundo relatos, ele não saiu de casa um só dia desde que foi afastado do cargo. Sua 

rotina se resume a ler, ficar com os filhos e montar sua defesa com os advogados. 
 
Na reunião da Executiva nacional do PSDB, na semana passada, a maioria delegou ao 

senador Tasso Jereissati (PSDBCE) a tarefa de viabilizar a convocação de uma convenção 
extraordinária para decidir sobre o afastamento definitivo de Aécio e renovar o comando 

do partido. Uma nova reunião da Executiva foi marcada para amanhã. Tasso avisou que só 
fará isso com a total concordância de Aécio, que dependeria de um gesto dele, de 
renúncia, e que só aceitaria substituí-lo em uma escolha a mais representativa possível. 
Na primeira sondagem feita por Tasso, na última quarta-feira, Aécio, entretanto, não se 
mostrou convencido de entregar o comando. E agora espera o STF. (Colaborou Marco 

Grillo) 
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Fux diz que STF pode 
rever delação da JBS 
Para ministro, é possível que homologação seja decidida em plenário 

“Isso não significa que ele próprio (relator) não possa rever a homologação. Se ele pode rever, o 
colegiado também pode” Luiz Fux Ministro do STF 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou ontem que não seria 
uma anomalia jurídica caso o plenário da Corte decidisse avocar para si a homologação da 
delação dos executivos da JBS, ação que já foi determinada pelo ministro Edson Fachin, 
relator da Operação Lava-Jato no STF. 

 
O Supremo vai decidir amanhã se o conjunto de ministros pode rever pontos 

específicos das colaborações premiadas dos executivos da empresa. Também será 
analisado se Fachin vai continuar conduzindo o inquérito aberto para investigar o 
presidente Michel Temer e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), 
suspeitos de terem cometido corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. Os 
questionamentos foram feitos pelo governador de Mato Grosso do Sul, o tucano Reinando 

Azambuja, que foi alvo das delações. Fachin decidiu levar as questões para o exame em 
plenário. 

 
Uma revisão da homologação ou mudança de relator pode até mesmo impedir, ao 

menos temporariamente, a apresentação de uma denúncia da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) contra Temer, o que é aguardado para os próximo dias. Uma provável 
denúncia seria feita com base na delação e nas provas anexadas a ela. E o acordo de 

delação tem validade porque foi homologado por Fachin. 
 
— Não é anômalo se imaginar que com a homologação da delação ela deve ser 

engendrada pelo juiz natural que vai julgar a causa. E o juiz que vai julgar a causa é um 
colegiado, e se o colegiado vai julgar a causa, ele pode, eventualmente, avocar para si o 
poder de homologar a delação — disse o ministro ao ser questionado sobre a possível 

mudança de interpretação sobre a homologação de delações. 
 
Fux destacou que o regimento interno do STF estabelece que o relator é o condutor 

do processo e, portanto, responsável por homologar as delação. O ministro, no entanto, 
acredita que os atos podem ser revistos. 

 
— Isso não significa dizer que ele próprio (relator) não possa rever a sua 

homologação, por força do dispositivo legal. Então, se ele pode rever, o colegiado também 
pode rever — acrescentou o ministro. 

 
Questionado se a alteração não seria encarada como uma excepcionalidade, já que as 

demais delações foram homologadas monocraticamente, o ministro disse que isso seria 
compreensível: 
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— Como (a delação) é um instituto muito novo, utilizado há pouco tempo, eu 
compreendo que possa haver uma interpretação diferente de alguns integrantes — 
analisou, acrescentando que a homologação pelo plenário pode ser uma “metodologia 
interessante” 

 
À noite, durante o lançamento do livro “Jurisdição Constitucional II — Cidadania e 

Direitos Fundamentais”, do qual é autor, Fux afirmou que, até agora, não identificou 
nenhuma arbitrariedade cometida no âmbito da Operação Lava-Jato. Ontem, o ministro 
Gilmar Mendes, do STF, criticou o que considera “abusos” em determinadas investigações, 
afirmando que há casos em que a as apurações foram “além dos limites". 

 
— Eu prefiro não comentar a declaração do colega (Gilmar) e entendo que a operação 

(Lava-Jato) está sendo feita como todas as operações são levadas a efeito pelo Ministério 

Público. Mas cada colega tem uma percepção sobre a metodologia utilizada — destacou o 
ministro. — Até então, ainda não me deparei com nenhuma arbitrariedade (na Lava-Jato). 
Evidentemente que no momento em que a gente verificar alguma ilegalidade, é nosso (do 
STF) dever podar essa infração à lei. Mas, até o momento, eu não verifiquei nenhuma 
irritualidade que tenha fugido ao modelo constitucional e ao modelo normativo em geral. 
(Colaborou Marco Grillo) 
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Gilmar Mendes: 
‘Expandiu-se demais a 
investigação, além dos 
limites’ 
Ministro do STF diz que teme instalação de ‘modelo de Estado 
policial’ 

-BRASÍLIA- O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes fez duras 
críticas ao que chamou de “abusos” em investigações. A crítica foi feita ontem, durante 
seminário do Grupo de Líderes Empresariais, em Pernambuco. Gilmar Mendes se 

posicionou contra as atitudes tomadas por juízes e procuradores, afirmando que 
investigações devem, sim, ser feitas, mas que o abuso não pode ser permitido. 

 

 
DIEGO NIGRO/JCEmbate. 
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— Expandiu-se demais a investigação, além dos limites. Abriu-se inquérito para 
investigar o que já estava explicado de plano. Qual é o objetivo? É colocar medo nas 
pessoas. É desacreditá-las. Aí as investigações devem ser questionadas. 

 
Gilmar Mendes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), usou 

como exemplo as investigações contra os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

Francisco Falcão e Marcelo Navarro, para averiguar se a nomeação de ambos se deu como 
troca de favores para obstrução de investigação da Operação Lava-Jato. 

 
— Quem é que não pediu para ser indicado? Quem é que não fez lista de apoio? 

Agora esse infeliz, grande sujeito, bom acadêmico, bom juiz está sendo investigado. Qual 
é o objetivo desse inquérito? Vai levar a algum lugar? Alguém vai provar que ele negociou 
alguma decisão? Claro que não, mas o objetivo é constrangê-lo. E constranger o tribunal. 

Gilmar criticou investigação sobre Temer durante evento em PE E constranger a 
magistratura. Ele se opôs às investigações abertas e declarou que nenhum país deveria se 
organizar com o objetivo principal de combater a corrupção, em termos institucionais e 
econômicos. 

 
GOVERNO SEM JUÍZES Para Gilmar Mendes, limites são necessários. 
 

— Nós não podemos despencar para um modelo de Estado policial, como também não 
se pode cogitar de investigações feitas na calada da noite. Arranjos e ações controladas 
que tem como alvo qualquer autoridade ou o próprio Presidente da República, por quê 
não? Não se combate crime cometendo crime. 

 

O ministro argumentou que o combate à corrupção virou pauta única do debate 

nacional e que começaram a investigar situações que ele definiu como “mera 
irregularidade”, citando como exemplo doações por caixa 2, ato que ele já havia defendido 
que, não necessariamente, era pressuposto de corrupção. Gilmar Mendes ainda defendeu 
a reforma política e salientou a importância da política e dos políticos para a democracia, 
mas afirmou que um governo não pode ser chefiado por juízes e promotores. 

 
Para ele, colocar esses agentes no poder seria uma forma de ditadura. 

 
— Deus nos livre disso. O autoritarismo que nós vemos aí revela que não teríamos um 

governo, mas uma ditadura. (...) Ninguém (do Judiciário) cumpre teto (salarial), só o 
Supremo. Vocês vão confiar a essa gente que viola o princípio de legalidade a ideia de 
gerir o País? Não dá. 
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Cabral vira réu pela 11ª 
vez, por uso de joias 
para ocultar propina 
Só da H.Stern, que fez delação, foram R$ 11 milhões; peças estão 
desaparecidas 

A partir de informações reveladas em delação premiada por donos e diretores da 
joalheria H.Stern, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) virou ontem réu pela 11ª 
vez na Operação Lava-Jato. Além dele, também vão responder mais uma vez por lavagem 
de dinheiro a exprimeira-dama Adriana Ancelmo, que está em prisão domiciliar, e os 
operadores Carlos Miranda e Luiz Carlos Bezerra, ambos presos desde novembro do ano 
passado. Ao Ministério Público Federal (MPF), os executivos da H.Stern informaram novas 
compras de joias feitas por Cabral e Adriana, num total de R$ 4,5 milhões, por intermédio 

de Miranda e Bezerra. 

 

DOMINGOS PEIXOTO/24-5-2017Lista. Cabral presta depoimento à Justiça Federal em um 

dos vários processos a que responde no Rio e em Curitiba 



 

CONTINUAÇÃO: 
 

Na primeira da série de denúncias contra o ex-governador, a da Operação Calicute, o 
MPF já falava sobre a aquisição de pelo menos R$ 6,6 milhões em joias na Antonio 
Bernardo e na H.Stern feitas a mando de Cabral. Na Operação Eficiência, descobriu-se 
diamantes da loja e pagamentos no exterior, feitos pelos delatores Renato e Marcelo 
Chebar. Com os R$ 4,5 milhões na nova denúncia, já são mais de R$ 11 milhões em joias 
compradas pelo peemedebista e a ex-primeira-dama. 

 
“As aquisições eram feitas com o propósito indisfarçável de lavar o dinheiro sujo 

angariado pela organização criminosa, com pagamentos em espécie, por intermédio de 
terceiros, ou compensando valores de outras joias, sem emissão de notas fiscais e sem 

emissão de certificado nominal da joia”, afirma o MPF na denúncia. 
 
O que os procuradores da força-tarefa da LavaJato ainda tentam descobrir é onde 

estão a maioria das joias compradas por Cabral e a mulher na H.Stern. Isso porque os 
delatores da joalheria confirmaram a venda de aproximadamente 40 peças, mas apenas 
duas delas foram apreendidas nas operações contra o ex-governador. 

 
Em alguns casos revelados pela H.Stern, Cabral devolvia uma joia de menor valor 

para pegar outra mais cara. A diferença era paga com dinheiro em espécie. Foi o caso da 
aquisição de um brinco de ouro amarelo 18 quilates com brilhante solitário, cujo valor de 

R$ 1,8 milhão foi pago com a devolução de uma joia de R$ 1,2 milhão e mais R$ 600 mil 
em espécie pagos em três parcelas. Em outro caso, a aquisição de um brinco de ouro 
branco 18 quilates com brilhante solitário, avaliado em R$ 1,2 milhão, foi bancada com a 
devolução de peças de R$ 1 milhão e R$ 192,9 mil em espécie. 

 

CABRAL DESISTE DE TER PEZÃO COMO TESTEMUNHA O acordo de delação envolve o 

presidente da joalheria, Roberto Stern; o vice-presidente, Ronaldo Stern; o diretor 
financeiro, Oscar Luiz Goldemberg; e a diretora comercial, Maria Luiza Trotta. Eles 
concordaram em pagar multas que somam R$ 18,9 milhões. 

 
A diretora comercial da H.Stern afirmou em depoimento à Justiça Federal no início de 

junho que Adriana Ancelmo pedia, na maioria das vezes, a fabricação de joias exclusivas. 
 

Em depoimento a Bretas, Cabral afirmou que usou sobras de campanha para comprar 
joias. Já Adriana disse que as joias apreendidas em sua casa foram compradas por ela com 
dinheiro lícito ou foram presentes de seu marido. O ex-governador está preso desde 
novembro de 2016. Procurada, a defesa de Cabral afirmou que só vai se manifestar nos 
autos do processo. 

 
Ontem, os advogados do peemedebista desistiram do depoimento do governador do 

Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB). Ele seria ouvido na tarde de amanhã, mas não vai ter 
mais que comparecer. Pezão já depôs como testemunha de defesa de Cabral no processo 
da Operação Calicute, que está em fase final. 

 
Em uma das ações contra Cabral, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-governador a 14 

anos e dois meses de prisão. Adriana foi inocentada, mas o MPF afirmou que recorreria da 

decisão. Os demais processos contra o ex-governador tramitam na 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio, cujo responsável é o juiz Marcelo Bretas. 
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Impacto na geração de 
empregos 
Estudo prevê potencial para reforma trabalhista criar 2,3 milhões de 
vagas 

Estudo prevê que a reforma trabalhista permitirá a criação de 2,3 milhões de 
empregos. A pesquisa, do Santander, estima em R$ 37 bilhões o custo para os 

empresários, por ano, da rigidez na legislação. Analistas alertam, porém, que deve haver 
perdas para trabalhadores menos qualificados. A reforma trabalhista pode gerar 2,3 
milhões de empregos no país em pouco mais de um ano, segundo estudo do Santander 
obtido com exclusividade pelo GLOBO. A estimativa leva em consideração a flexibilização 
de regras e consequente redução de custos para o empregador, que voltaria a contratar. 
Os autores admitem, no entanto, que esse é um processo que causará perdas para uma 

parcela dos trabalhadores, principalmente aqueles com menor qualificação. Por isso, 
destacam a necessidade de políticas de proteção social que amenizem esses efeitos. 

 
O cálculo do banco leva em consideração o nível de regulamentação do mercado de 

trabalho brasileiro. A principal base para as conclusões é um relatório do Instituto Fraser 
que atribui notas a 159 países, de acordo com o grau de flexibilidade nas relações 
trabalhistas. São levados em conta fatores como regras e custos para contratar e demitir, 

facilidade para fechar negociações coletivas e regras sobre jornada de trabalho. Na última 
edição, divulgada em 2016 com base em dados de 2014, o Brasil aparece na 144ª posição, 
com nota 4,5. O líder era Hong Kong, com nota 9,4. 

 
O estudo aponta que há uma relação entre a chamada nota de rigidez e a taxa de 

desemprego nos países. Quanto maior a nota — ou seja, quanto menor a rigidez —, menor 
a taxa de desemprego. Em Hong Kong, por exemplo, a taxa de desemprego em 2014 era 

de 3,3%, de acordo com o relatório. Em Angola, lanterna do ranking, o desemprego 
chegava a 6,8% em 2014, a mesma taxa que o Brasil naquele ano. 

 
É com base nesse raciocínio que o estudo sustenta que o desemprego vai cair se a 

reforma trabalhista for aprovada. O modelo gerado pelo Santander estima que o indicador 

de rigidez brasileiro aumente em 1 ponto, o que resultaria em uma queda de 1,5 ponto 
percentual da taxa de desemprego — os 2,3 milhões de postos a mais. 

 
De acordo com Maurício Molan, economistachefe do Santander, que assina o estudo 

com o economista Rodolfo Margato, 70% das novas vagas seriam criadas já no primeiro 
ano de implantação da reforma. Ele destaca dois efeitos de uma possível aprovação da 
proposta: a melhora do cenário econômico impulsionada por expectativas mais otimistas e 
a redução direta dos custos do trabalho. 

 
— Tem dois efeitos relevantes para o mercado de trabalho. O primeiro é acelerar o 

ciclo, fazer a economia retomar o crescimento mais rápido, o que teria um impacto sobre o 
emprego. Além disso, poderia ter um efeito estrutural, decorrente só da reforma 
trabalhista. Quando você muda os parâmetros, o custo trabalhista cai e gera um aumento 
na demanda por mão de obra — explica Molan. CUSTOS TRABALHISTAS: R$ 37 BI POR 
ANO Para João Saboia, professor do Instituto de Economia da UFRJ e especialista em 

mercado de trabalho, ainda é cedo para dizer se a reforma trabalhista será capaz de gerar 

emprego. Ele destaca que o fundamental é garantir a recuperação econômica antes. 
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— Está se criando uma expectativa de que as reformas vão resolver tudo nesse país. 
Não é exatamente assim. Precisamos de várias reformas, mas não vai haver milagre. O 
momento é muito desfavorável. A principal coisa que a gente tem que fazer é criar 
expectativa favorável. Mas como criar expectativa favorável com esse governo? — afirma 
o economista, em referência à atual crise política. 

 

Professor da USP e coordenador do Salariômetro, o economista Hélio Zylberstajn 
também pondera que a reforma deve melhorar o ambiente de negócios, mas a esperada 
geração de empregos depende de outros fatores. 

 

— A reforma que está sendo examinada e proposta não tem como objetivo a criação 
de emprego. Essa reforma deve ajudar o mercado de trabalho a funcionar melhor. Isso vai 
provavelmente influenciar a percepção dos consumidores, dos investidores. E aí, num 

outro momento, vai começar a melhorar a atividade econômica. O que cria emprego é 
atividade econômica — diz o economista. 

 
A redução de custos é um dos destaques do estudo do Santander. O banco estima 

que o custo da legislação trabalhista para o empregador brasileiro seja de R$ 37 bilhões 
por ano, o equivalente a 0,56% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse valor é a soma dos 
custos das empresas para manter estrutura para lidar com a burocracia jurídica e pagar 

indenizações na Justiça do Trabalho. 
 
— Isso ajuda a explicar um pouco as nossas ineficiências — destaca Molan. ‘QUE 

PADRÃO VÃO TER ESSES EMPREGOS?’ Um dos principais pontos da reforma trabalhista é a 
possibilidade de que os acordos coletivos entre empregados e empregadores se 

sobreponham à legislação — o chamado acordado sobre o legislado. O tema é um dos que 

empurra o Brasil para baixo no ranking usado pelo Santander. No quesito “negociação 
coletiva centralizada”, o país tem nota 5,39, abaixo da média mundial, de 6,56. Em 
relação às regras de contratação e salário mínimo, a nota brasileira é 2,23, contra média 
mundial de 6,33. 

 
O estudo do banco chega a conclusões semelhantes às encontradas por uma pesquisa 

de 2008 realizada pelo Banco Mundial, com base em consultas a 10.396 empresas em 14 

países latino-americanos, incluindo o Brasil. Na ocasião, a instituição estimou que o nível 
do emprego no Brasil poderia subir 2%, o que era equivalente a 2 milhões de novos postos 
de trabalho. 

 
O argumento de que a reforma criará mais vagas é contestado pelos críticos da 

proposta, que temem a precarização dos postos de trabalho. 
 

— Os empregos criados serão mal remunerados, de baixa qualidade e agressivamente 
lesivos aos empregados. Supondo que o estudo esteja certo, que padrão vão ter esses 2 
milhões de empregos? — critica João Guilherme Vargas Netto, consultor de centrais 
sindicais e estudioso de relações de trabalho. 

 
Saboia, da UFRJ, afirma que a saída para evitar negociações desproporcionais entre 

trabalhadores e empresas é o fortalecimento de sindicatos. A reforma prevê o fim da 
contribuição sindical, o que, na avaliação do economista, pode fortalecer os sindicatos que 
são realmente representativos, que encontrarão na base as fontes para o financiamento. 

 
O especialista acredita ainda que os postos de trabalho criados durante a retomada 

não serão necessariamente qualificados: 
 

— Na retomada, que vai acontecer em algum momento, com reforma ou sem 
reforma, a maior parte dos empregos vai ser de baixa qualificação. Tem que aumentar 
muito a produtividade do país para ter empregos melhores, que vão resultar em mais  
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produtividade. Mas isso é coisa para longuíssimo prazo. A curto prazo é gerar empregos, 
quaisquer que eles sejam, e protegidos pelo menos pelo salário mínimo. 

 
Molan, do Santander, lembra que a política de salário mínimo deve ser um dos 

mecanismos para evitar perdas: 
 

— A reforma traz um mercado de trabalho mais eficiente. Isso é positivo para o país, 
mas no processo há ganhadores e perdedores. Infelizmente, os perdedores são os menos 
qualificados. Seria interessante que a reforma seja acompanhada de medidas de proteção 
a essas pessoas. Basicamente, seguro-desemprego, renda mínima e requalificação seriam 

as três frentes mais importantes. 

 

Governo acredita que a proposta 
será aprovada em comissão hoje 
Expectativa é votar texto que altera lei trabalhista no plenário este 
mês 

BÁRBARA NASCIMENTO 
-BRASÍLIA E SÃO PAULO- O governo sabe que terá uma votação apertada, mas 

acredita que vai conseguir aprovar o texto da reforma trabalhista na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal hoje. A expectativa é que o placar gire em 

torno de 11 votos favoráveis e oito contrários. 
 
Apesar da semana esvaziada no Congresso Nacional, por causa dos festejos de São 

João, o texto já segue amanhã para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sob a 
relatoria do líder do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB/RR). A ideia é votar na CCJ em 
28 de junho, deixando a matéria livre para o plenário votar ainda na última semana do 
mês. 

 
O cronograma foi estabelecido por acordo feito com a oposição há duas semanas. Ele 

prevê discussão do projeto na CAS por uma hora e meia hoje, seguida de votação. O 
governo, no entanto, trabalha com a hipótese de a discussão se alongar por mais tempo, 
em razão das tentativas de obstrução da oposição. Não há, contudo, previsão de 
adiamento da votação. 

 

Se for aprovado como está, o parecer do relator na CAS, Ricardo Ferraço (PSDB/ES), 
manterá o texto da forma como saiu da Câmara dos Deputados. O projeto dá força de lei 
para acordos coletivos e individuais sobre diversos temas, entre os quais participação nos 
lucros, jornada e banco de horas. Além disso, cria a jornada intermitente (pagamento por 
hora trabalhada), limita o poder da Justiça do Trabalho na edição de súmulas e acaba com 
a contribuição sindical obrigatória. 

 
O parecer de Ferraço sugere algumas mudanças no projeto, a serem feitas 

diretamente pelo Palácio do Planalto por meio de vetos e por medida provisória. Se o 
relator fizesse as mudanças diretamente no texto, o projeto teria de voltar para a Câmara, 
o que alongaria o tempo de tramitação. 

 
Entre as mudanças estão a limitação da jornada intermitente aos setores de comércio 

e serviços e o veto ao trecho que permite que a jornada de 12 horas de trabalho por 36 
horas de descanso seja estabelecida por acordo individual. Para o relator, isso só deveria 

ser permitido por acordo coletivo. Além Em 25 pontos, as principais mudanças  
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glo.bo/2qGLtel disso, Ferraço quer que o presidente vete o artigo que permite que 
gestantes e lactantes trabalhem em locais de insalubridade média e mínima. 

 
Em entrevista ao programa “Argumento”, da TV Senado, a presidente da CAS, Marta 

Suplicy (PMDB-SP), lembrou que a matéria será votada na comissão após três audiências 
públicas, sessões temáticas e informações acumuladas pelos senadores. Para ela, os 

parlamentares têm, hoje, poucos questionamentos. 
 
— Temos avanços e queremos aperfeiçoar ainda mais a proposta — afirmou. 
 

Também há certo otimismo do governo com a reforma da Previdência. Apesar da 
“dificuldade imensa” que o Congresso enfrenta por causa da crise política provocada pela 
delação dos executivos da JBS, o projeto de reforma da Previdência deve avançar no 

plenário da Câmara. A previsão é do deputado federal Arthur Maia (PPS-BA), relator do 
projeto, que fez uma apresentação ontem na Associação Comercial de São Paulo (ACSP). 
Maia evitou fixar uma data para a votação, mas disse acreditar que o projeto seja votado 
já no início do segundo semestre. 

 
— A sociedade brasileira vai pagar um preço altíssimo se não realizarmos essa 

reforma ainda neste ano. 
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OIT: jornada 
intermitente tem de 
prever proteção ao 
trabalhador 
Contrato deve exigir mínimo de horas a receber por mês, diz estudo 

-BRASÍLIA- A Organização Internacional do Trabalho (OIT) avaliou os resultados de 
mudanças na legislação trabalhista ao redor do mundo e concluiu que, para evitar a 
precarização das condições do trabalho, a regulamentação da jornada intermitente deve 
proteger o funcionário. Esse tipo de contrato, que está em discussão no Parlamento 
brasileiro, permite que o trabalhador receba por hora e possa ser convocado por apenas 

alguns dias por semana, com jornadas mais curtas, sem continuidade. Para a OIT, a 
experiência internacional mostra que esse tipo de contrato deve assegurar ao empregado, 
pelo menos, um mínimo de horas a receber por mês, além da definição do período em que 
poderá ser convocado e ser avisado com antecedência. 

MÁRCIA FOLETTO/12-9-2016Medida provisória. Governo quer incluir proteções aos 

trabalhadores em medida que deve ser enviada ao Congresso 
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O estudo mostrou que a liberação desse tipo de contrato, sem garantias, gera 
insegurança para o empregado, que não consegue se programar, tanto em relação ao 
cronograma de trabalho quanto financeiramente, por não saber quanto vai receber todo 
mês. “Empregados sob jornada intermitente podem apresentar dificuldade em balancear o 
trabalho com a vida pessoal em razão da potencial alta variabilidade do cronograma de 
trabalho”, diz o estudo da OIT. PAGAMENTO MÍNIMO NA IRLANDA Alguns países já 

preveem esse tipo de salvaguarda. É o caso da Irlanda, que estabelece que, em caso de 
não convocação no mês, o trabalhador tem direito a compensação de 15 horas, ou 25% do 
contrato. No Brasil, da forma como está hoje, o projeto não prevê jornada máxima nem 
pagamento mínimo mensal, como pondera a OIT. O que existe é uma previsão de que o 

valor da hora de trabalho não pode ser inferior ao equivalente à hora trabalhada 
considerando o salário mínimo. Há previsão também que o empregador deve fazer a 
convocação do trabalhador com três dias corridos de antecedência. 

 
Por meio de uma medida provisória que será enviada nos próximos dias ao Congresso 

Nacional, O QUE É: A jornada intermitente prevê que o empregado só vai trabalhar se for 
chamado pelo patrão. Ele precisará convocar o funcionário três dias antes. O empregado 
tem um dia útil para aceitar e pode ter outros patrões. NOS EUA: Os trabalhadores podem 
ser convocados uma ou duas horas antes do início de seu turno ou podem ser orientados a 
esperar uma ligação do gerente para definição da jornada. o governo pretende 

regulamentar os detalhes desse tipo de jornada. A medida limitará o trabalho intermitente 
aos setores de serviços e comércio. E vai prever que o contrato pode ser rescindido se o 
empregado não for convocado por 180 dias seguidos. 

 
A OIT reconhece que esse tipo de trabalho é realidade no mundo. A pesquisadora 

Janine Berg, uma das responsáveis pelo estudo, diz que a jornada intermitente pode ser 

uma boa saída para quem quer trabalhar menos horas, sobretudo estudantes: 
 
— O risco de não ter a flexibilidade (que regulamenta novos tipos NA IRLANDA: Se o 

patrão não convocar em nenhum dia do mês, o trabalhador terá compensação em dinheiro 
referente a 15 horas. NO REINO UNIDO: Eram 800 mil empregados com esse tipo de 
contrato em 2015, ou 2,5% da força de trabalho. Cerca de 40% dos empregados nesse 
tipo de contrato trabalham menos que 16 horas por semana. de jornada) na lei abre 

brecha para que a pessoa seja contratada informalmente. Mesmo assim, a lei tem que ter 
salvaguardas. A salvaguarda mais importante é que o trabalhador tenha voz nos horários 
em que vai trabalhar, que conheça os horários. Se a pessoa tem crianças, tem que 
organizar a vida. 

 
O especialista no tema e consultor do site Trabalho Hoje, Rodolfo Torelli, diz que a 

legislação deve incluir alguma cláusula que impeça o empregador de dispensar os 

funcionários em tempo integral para substituí-los por vários trabalhadores em jornada 
intermitente: 

 
— O acréscimo você pode permitir. O que não pode é ter 10 funcionários que 

trabalham 8h e substituí-los todos por funcionários com jornada picada. JORNADA CURTA 
NO REINO UNIDO Itália e Bélgica estipularam um limite de horas que um trabalhador pode 

prestar serviços para uma empresa em um ano. Assim, diminui-se o risco de que o 
empresário torne intermitente a maior parte da mão de obra da empresa. Nos Estados 
Unidos, o trabalhador fica completamente à mercê da empresa. O empregado pode ter seu 
cronograma cancelado ou modificado a qualquer momento. Os funcionários podem ser 
convocados uma ou duas horas antes do início de seu turno ou podem ser orientados a 
esperar uma ligação do gerente para definição da jornada. A OIT estima que, hoje, 10% 
da força de trabalho nos Estados Unidos têm horários irregulares. No Reino Unido, onde 

esse tipo de contrato foi apelidado de “zero hora”, eram 800 mil empregados em 2015, ou 
2,5% da força de trabalho total. Cerca de 40% dos empregados nesse tipo de contrato 
trabalham menos que 16 horas semanais. 
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Previdência pode precisar 
de nova reforma 
Mudanças em discussão hoje não serão suficientes, preveem 
economistas 

-BRASÍLIA- Ainda que o governo consiga driblar a crise política e aprove a reforma da 
Previdência no Congresso, as mudanças no sistema previdenciário não serão suficientes 
para segurar o crescimento das despesas com benefícios dentro do teto para o gasto 
público em vigor. O presidente eleito pelas urnas no ano que vem terá de enviar uma nova 
reforma para o Congresso com regras mais duras para quem ainda vai entrar no mercado 
de trabalho. 

 
A avaliação consta do livro “Retomada do crescimento — diagnóstico e propostas”, 

coordenado pelos economistas Fabio Giambiagi e Mansueto de Almeida, secretário de 
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda com a participação de mais de 30 
autores. O livro será lançado hoje, e uma das conclusões é que, sem essas iniciativas, o 
crescimento do país será prejudicado. 

 

Além disso, será fundamental alterar a política de reajuste do salário mínimo — que 
prevê aumentos reais até 2019 e que funcionou como forte fator de pressão nas despesas 
previdenciárias. Segundo os autores, o Executivo deveria enviar uma proposta propondo 
apenas a reposição da inflação medida pelo INPC, por um período de dez anos. 

 
A publicação destaca que dois a cada três benefícios pagos pela Previdência Social são 

indexados ao salário mínimo, e, de 1994 para cá, esse piso teve ganho real de 160%. Nos 

últimos 20 anos, a despesa com benefícios previdenciários e assistenciais passou de 1,4% 
para 4% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de bens e serviços produzidos no país). A 
isso se soma a generosidade das regras da concessão dos benefícios. “O futuro já bate às 
portas”, diz o capítulo dedicado à Previdência. 

 
A crise política atropelou as discussões, e, há pelo menos um mês, a reforma da 

Previdência está parada no Congresso, à espera do desfecho do projeto que altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Outro problema que o governo terá de enfrentar 

diz respeito à denúncia do presidente Michel Temer pelo Ministério Público, o que vai 
mobilizar a base de apoio no Congresso. 

 
Giambiagi admite que o cenário dificulta a aprovação da reforma, que precisa de 

quórum qualificado. Apesar disso, ele observou que integrantes do governo se mantêm 

confiantes, e, por isso, a matéria tem de ir à votação. Mas isso deve ocorrer só no 
segundo semestre. Para ele, não há espaço para novas concessões: 

 
— Se de for necessário fazer novas concessões, mudando novamente parâmetros 

cruciais, muitos irão questionar se o que teríamos seria uma verdadeira reforma ou uma 
nova “gambiarra”, como foram as reformas anteriores. EM TESE, é louvável quando 
governos buscam elevar investimentos. Como é o caso do Avançar, o PAC de Temer. MAS 

PELO menos um importante requisito precisa ser atendido: não prejudicar a política de 
ajuste fiscal. 

 


