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1 - DESCRÉDITO
Folha de S. Paulo

Maquiagem da poupança fiscal no fim do ano mina ainda mais a confiança na política econômica da
presidente Dilma Rousseff
O governo Dilma Rousseff coloca sob risco um patrimônio da política econômica brasileira conquistado a
duras penas ao longo de quase duas décadas. Trata-se da confiança dos agentes privados nas ações e
nos compromissos assumidos pelas autoridades.
A manobra contábil, nos últimos dias de 2012, para maquiar o fiasco na meta de poupança pública -o
chamado superavit primário- é decerto o golpe mais ostensivo na credibilidade do governo. Coroa uma
série de atitudes voluntariosas que puseram em segundo plano a perseguição de objetivos centrais da
política econômica.
O superavit primário deveria ser algo simples de entender e atingir. O setor público compromete-se a
gastar uma quantia a menos do que arrecada de impostos. Contabilizam-se os desembolsos em ações
típicas do Estado -pagar a servidores, fornecedores, aposentados, beneficiários de programas sociais
etc. Ficam de fora, numa conta à parte, as despesas com juros. Com isso, garante-se que o
endividamento público fique sob controle.
Em 2012 os governos federal, estaduais e municipais obrigaram-se a economizar juntos o equivalente a
3,1% do PIS, quase R$ 140 bilhões. Em anos ruins, administração federal pode acionar o recurso ,
previsto na regra geral, de subtrair dessa conta desembolsos com o Programa de Aceleração do
Crescimento. Abatidos esses gastos, a meta cairia para 2,3% do PIS.
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Mesmo assim, fechada a conta de novembro, a poupança ao longo do ano, de 1,9% do PIB, não cumpria
o objetivo. Então o governo federal deslanchou em dezembro uma operação meramente contábil para
alcançar os R$ 19 bilhões restantes e dissimular o fracasso.
Forçou Caixa Econômica Federal e BNDES a pagarem R$ 7 bilhões em dividendos ao Tesouro. Num só
mês, esses dois bancos estatais enviaram à Fazenda o equivalente a 35% de todos os dividendos
transferidos nos outros 11 meses.
Além disso, transferiram-se para o Tesouro R$ 12,4 bilhões do Fundo Fiscal de Investimento e
Estabilização -instrumento criado em 2008 que serviu, na prática, para financiar a Petrobras com
dinheiro do contribuinte.
Tanta criatividade contábil , embutida numa teia de decretos feitos para não criar alarde, foi inútil para o
objetivo original do superavit primário -economizar despesa do governo. O setor público não poupou um
tostão com isso.
A incapacidade de controlar os gastos de acordo com o pactuado na lei orçamentária já seria um fator de
desgaste para a confiança no governo. Mas a tentativa de enganar o público com toscos malabarismos
fiscais vai cobrar um preço ainda mais elevado.
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2- CONTABILIDADE CRIATIVA VEIO PARA FICAR E TEM RISCOS
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Essa estratégia de fabricação de esforços primários ganhou força no bojo de uma política
macroeconômica mais intervencionista, que já vem sendo adotada desde o segundo governo Lula.
A maquiagem contábil é promovida por meio de um conjunto de instrumentos adotados com o único
objetivo de fazer parecer que o pilar da responsabilidade fiscal, nos mesmos padrões que foram
delineados ao final dos anos 1990, continua em pé.
Primeiro, adotou-se a diretriz de flexibilizar as metas de superavit primário fixadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, sem anunciar sua efetiva redução. Simplesmente autorizou-se que todo o orçamento
fixado para o PAC fosse descontado do compromisso oficial.
Na prática, em 2009, 2010 e 2012 (a confirmar no resultado fechado a ser divulgado ao final deste mês},
o governo abateu volumes significativos de gastos . É como se não tivesse realizado as despesas.
A segunda medida, já em 201 O, foi mais pontual, mas não menos importante. Ficou conhecida como
"manobra contábil da Petrobras".
O governo ampliou seu resultado primário por meio da contabilização de receitas fabricadas no bojo da
cessão onerosa das reservas do pré-sal à Petrobras.
Isto é, mesmo muito distante do período de início das atividades de exploração desse recurso natural, a
União já garantiu que 0,8% do PIB fosse registrado como receita primária, ajudando a elevar o pífio
resultado daquele ano .
A outra linha de medidas criativas concentrou-se na rubrica de dividendos pagos à União pelo BNDES,
principalmente, mas também pelos demais bancos federais .
Emitem-se títulos públicos para o banco, que os monetiza e empresta às empresas privadas a juros
módicos . Com a ampliação do volume de crédito, aumentam-se os resultados obtidos e, portanto, os
dividendos pagos.
A novidade editada pelo governo , no último dia do ano passado, envolve o Fundo Soberano do Brasil
(FSB). Criado pela Fazenda para ampliar as possibilidades de atuar paralelamente ao BC no mercado
cambial , acabou se transformando em reserva fiscal.
Dado o alinhamento da autoridade monetária aos objetivos de manter o câmbio mais depreciado , o
instrumento passou a ter importância secundária para o fim a que se propunha.
Vislumbrando que a meta não seria cumprida, o governo resolveu utilizar-se do amplo objetivo fixado,
em lei, para o FSB , e sacar parte dos recursos argumentando se tratar de "política de mitigação dos
efeitos do ciclo econômico".
A contabilidade criativa distorce a política fiscal , em prejuízo da transparência e do princípio
constitucional da publicidade, que deveria pautar as ações da administração pública. Os riscos poderão
se transformar em custo em prazo não tão longo.
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3- CONTABILIDADE CRIATIVA
Maquiagem de R$ 200 bilhões para alcançar meta fiscal preocupa mercado e investidores
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Vivian Oswald e Gabrie/a Valente

BRASÍLIA Se o Brasil está muito longe do abismo fiscal que os EUA chegaram a ver de perto, algumas
fissuras começam a surgir. Malabarismos contábeis e os novos rumos das contas públicas despertam
desconfiança e já preocupam o mercado financeiro e investidores. Para analistas ouvidos pelo GLOBO,
o governo vem criando mecanismos perigosos para estimular o crescimento econômico com impacto
importante nos cofres públicos. As despesas primárias (que não consideram gastos com juros) flertam
com a cifra inédita do trilhão. Segundo o especialista em contas públicas do Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada (lpea) Mansueto Almeida, sem os artifícios contábeis, essas despesas , que
devem fechar 2012 próximas de R$ 800 bilhões, já poderiam ter batido R$ 1 trilhão. Ou seja, cerca de
R$ 200 bilhões mais altas.
Mesmo assim, o Executivo ainda precisou lançar mão do abatimento de R$ 25 bilhões a que tem direito
com gastos em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para poder cumprir a
meta de superávit primário (economia feita pelo governo para pagar juros) de 3,1% do Produto Interno
Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos pleo país) prevista para 2012 . A justificativa está no
fato de o país ter tido um ano difícil , com frustração de arrecadação e sucessivas reduções de tributos
para tentar reaquecer a economia em meio à crise internacional.
Para estimular o consumo e novos investimentos, em vez de aumentar o capital dos bancos públicos e
das estatais, o governo preferiu emitir títulos públicos para reforçar o caixa dessas instituições. Com isso,
esses recursos não são caracterizados como despesa primária, como aconteceria se tivesse
simplesmente registrado as capitalizações pelas vias tradicionais. Mansueto destaca que a dívida dos
bancos públicos federais com o Tesouro Nacional, que passa ao largo do resultado das contas públicas,
saltou de R$ 1O bilhões em 2007 para nada menos que R$ 400 bilhões em 2012.
- Isso significa que, se a metade desse valor tivesse sido usada para capitalizar esses bancos pelas vias
tradicionais, as despesas já teriam chegado a R$ 1 trilhão - explica o especialista.
responsabilidade fiscal sob risco
Outro mecanismo usado pelo governo, que compõe o arsenal que os especialistas vêm chamando de
contabilidade criativa, é o uso dos lucros dos bancos públicos e os dividendos pagos pelas estatais para
engordar o caixa do Tesouro Nacional. Se as capitalizações não são computadas como despesas, estas
duas rubricas são registradas como receitas primárias. Ou seja, o governo empresta sem caracterizar
despesas e recebe de volta como receita . Para fechar a conta ano passado, o governo chegou a
antecipar o pagamento de dividendos do BNDES e da Caixa Econômica ao Tesouro Nacional.
As sucessivas injeções de recursos no BNDES, como a anunciada na semana passada, não contam
como despesas. Porém, elas representam um subsídio implícito (a diferença dos juros de captação do
banco e das taxas que empresta) de R$ 15 bilhões só em 2012, o que tampouco é computado como
gasto . O valor equivale ao orçamento de um ano do programa Bolsa Família, que atende 45 milhões de
pessoas .
O governo enviou ao Congresso Nacional no último dia do ano passado um projeto que permite novos
gastos com desonerações fiscais que não estão previstas no Orçamento, desde que as receitas públicas
sejam maiores do que o esperado . Neste caso, elas não precisam ser submetidas aos parlamentares
como seria de praxe . A medida é vista com desconfiança por analistas, que veem risco a um dos
princípios fundamentais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
O que mais preocupa estes especialistas é a falta de transparência do governo para lidar com as contas
públicas. Para o especialista José Roberto Affonso, ao usar artifícios fiscais , o governo mina a
credibil idade que levou anos para conquistar junto a mercado e investidores.
- Não está proibido na LRF reduzir a meta de superávit em períodos de crise, ou até mesmo, fazer um
saldo negativo, o que seria mais do que justificável em anos de crise. O que não pode é tentar negar que
está fazendo malabarismo fiscal quando todos estão vendo - disse Affonso.
-Trata-se de um expansionismo envergonhado, porque ninguém admite publicamente que está
aumentando as despesas e que isso terá um impacto sobre o resto da economia num futuro não distante
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-acrescenta Felipe Salto, especialista em contas públicas da Tendências .
juros mais baixos e incentivos tributários
De janeiro a novembro de 2012 , o aumento das despesas primárias foi de R$ 80 bilhões . Deste total, só
R$ 1O bilhões correspondem aos investimentos públicos , dos quais R$ 5 bilhões são recursos do
programa Minha Casa Minha Vida, que conta com dinheiro do FGTS do trabalhador. De 1999 a 2011, as
despesas primárias saltaram de R$ 337,9 bilhões para R$ 724,4 bilhões .
Um técnico da equipe econômica diz que as críticas à política fiscal não consideram indicadores
positivos da economia nem benefícios, como a queda dos juros básicos , incentivos fiscais ao setor
produtivo e cortes nas tarifas de energia . Para ele, a queda de dívida líquida federal de 60%, na década
de 80, para 45,5%, em 2007, e 35%, em 2012 é um sinal de bons resultados da política fiscal. Ele lembra
que a credibilidade do país lá fora se comprova pelas menores taxas de captação registradas para os
bônus de 2023 no mês passado no mercado internacional.
Para o professor Adolfo Sachsida, do lpea, a fatura da fol ia fiscal virá em 2015 . E com o Orçamento
engessado, o governo poderá ter de usar expedientes que representam um retrocesso como, por
exemplo, fazer o ajuste das contas públicas por meio de uma inflação mais alta.
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4- PRIMEIRA PÁGINA: O GLOBO
Maquiagem de R$ 200 bi garantiu meta do governo

Maquiagem de R$ 200 bi garantiu meta do governo
Sem artifício usado com bancos públicos, despesas iriam a R$ 1 trilhão em 2012
Especialistas criticam a 'contabilidade criativa' usada nas contas públicas para atingir o superávit fiscal
de 3,1% do PIB . Injeção de recursos no BNDES criou subsídio de R$ 15 bilhões
A maquiagem na contabilidade do governo chegou a R$ 200 bilhões no ano passado. Segundo
especialista do lpea, se o reforço no caixa dos bancos públicos fosse feito de forma convencional, as
despesas do governo chegariam a R$ 1 trilhão e não só aos R$ 800 bilhões estimados para 2012,
informam VIVIAN OSWALD e GABRIELA VALENTE . Já os aportes no BNDES representam subsídio de
R$ 15 bilhões , valor equivalente ao orçamento do Bolsa Família. Analistas criticam a decisão do governo
de propor mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal e temem uma fuga de investidores . PÁGINA 35
e Míriam Leitão
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5- MANOBRA FISCAL: OPOSIÇÃO QUER OUVIR MANTEGA
PSDB e PPS criticam maquiagem de R$ 200 bi do governo para alcançar meta fiscal e cobram explicações

Cristiane Bonfanti, Vivian Oswald e Bruno Vil/as Bôas

Parlamentares da oposição vão chamar o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para prestar
esclarecimentos em audiências públicas tanto na Câmara quanto no Senado sobre a série de manobras
fiscais realizadas pelo governo no afã de cumprir a meta de superávit primário de 2012 , a economia feita
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Nas contas do economista Mansueto Almeida, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (lpea), se a
injeção de recursos nos bancos tivesse sido feita de forma convencional, as despesas do governo
chegariam a R$ 1 trilhão, e não apenas aos R$ 800 bilhões estimados para 2012 . Somente no BNDES,
os aportes representaram um subsídio implícito (a diferença dos juros de captação do banco e das taxas
a que empresta) de R$ 15 bilhões , valor equivalente ao orçamento de um ano do Bolsa Família.
Para o líder do PSDB , senador Álvaro Dias, a estratégia da equipe econômica de "escamotear a
realidade fiscal" terá como consequência uma "herança terrível" para o país, com aumento da dívida
pública e impacto na inflação.
Segundo ele, a maquiagem fiscal será uma das preocupações centrais do partido no retorno do recesso
parlamentar, em fevereiro , quando deverão ser apresentados para votação os requerimentos de
convocação de audiência pública. A proposta é questionar não apenas a "mágica contábil", mas também
os critérios de medição do desempenho da economia.
-O governo vem flexibilizando a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) aos poucos e fazendo retornar a
irresponsabilidade fiscal na administração pública. São governos que têm como horizonte temporal a
duração da própria gestão - criticou o senador tucano.
O presidente nacional do PPS, deputado federal Roberto Freire (SP), considerou as manobras "um
arrumadinho" de péssima qualidade, em referência ao prato nordestino. Para o líder do PSDB na
Câmara, Bruno Araújo, as metas foram abandonadas pela equipe econômica .
-Seria honesto por parte do governo ter reduzido a meta (de superávit). Se a presidente Dilma autorizou
o ministro Mantega a iniciar um novo ciclo (de política fiscal) , ela tem de avisar ao mercado e à
sociedade- disse.
ESPECIALISTAS ALERTAM PARA RISCO DE INFLAÇÃO
José Guimarães, líder do PT na Câmara, avaliou que o governo agiu corretamente e dentro da
"normalidade" ao buscar recursos extras . Se tivesse anunciado que não cumpriria a meta, disse o
governista, o Ministério da Fazenda seria acusado pela oposição de ser irresponsável.
-O governo está dizendo aos investidores que cumpre a meta fiscal sem comprometer as nossas
reservas internacionais e investimentos públicos, além de manter, fundamentalmente, todos os
programas sociais, sobretudo os que estão acabando com a miséria- afirmou .
Na avaliação de especialistas ouvidos pelo GLOBO, a "contabilidade criativa" protagonizada pela equipe
econômica minou a credibilidade da política fiscal e terá como consequências negativas o aumento da
inflação e a elevação dos custos para o próprio governo contrair novos empréstimos . Se, por um lado, ao
fazer de tudo para cumprir a meta de superávit, o governo tenta manter a confiança do mercado no país,
por outro, essas manobras reduzem a segurança dos investidores internacionais .
-Seguramente, já houve impacto significativo no investimento estrangeiro direto. Mas, como o
planejamento das companhias é feito para o longo prazo, isso demora a aparecer- afirmou Frederico
Araújo Turolla, professor da Escola Superior de Propaganda e Markegint (ESPM) e sócio da Pezco
Microanalysis.
Ele lembrou que, nos anos 1970 e 1980, a área fiscal foi o calcanhar de Aquiles que elevou a inflação .
Para José Matias-Pereira, professor de economia da Universidade de Brasília (UnB), o grande efeito
negativo é a desconfiança com relação à divulgação dos números da economia .
- É importante que o governo esclareça, examine esses dados e traga uma posição, digamos assim ,
definitiva para evitar que os desgastes não só para ele , mas também para aqueles que trabalham com
os dados - avaliou.
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E não bastassem esses artifícios, o governo lançou mão do abatimento de R$ 25,6 bilhões a que tem
direito com gastos em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para cumprir a
meta de superávit de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos pelo
país), ou R$ 139,8 bilhões prevista para o ano passado .
Fonte do governo vê "miopia" do mercado
Segundo Alex Agostini, economista da Austin Ratings, o mercado pode até aceitar que o governo gaste
mais para enfrentar a crise financeira e que, por conta disso, não cumpra temporariamente a meta de
superávit primário. Para ele, no entanto, os malabarismos fiscais são desnecessários e nem um pouco
tolerados pelo mercado financeiro e investidores .
-O argumento da necessidade de gastar mais para enfrentar a crise seria suficiente . Ficar fazendo
engenharia fiscal apenas tira credibilidade do governo. Fica a impressão de que existe algum problema
maior para se tomar esse tipo de medida- diz Agostini , acrescentando que a ação abriria brechas para o
mercado questionar a capacidade de membros do governo.
O economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central (BC),
discorda que o descumprimento da meta seria aceitável e lembra que os gastos do governo crescem
sistematicamente mesmo nos anos em que não existe crise. Segundo ele, os gastos públicos
representavam de 14% a 15% do PIB do país em 1997, início da série histórica do Tesouro Nacional.
Esses gastos atualmente representariam de 18% a 19% do PIB .
-Os gastos não crescem em um ano e caem no outro . Só crescem, mesmo em anos bons na economia .
E crescem sem qualidade. São mais gastos com funcionalismo , gastos correntes, e não com os
investimentos em infraestrutura que tanto precisamos. Os investimentos públicos, na verdade,
registraram queda no ano passado. Isso pode, inclusive, ser um fator de pressão para a inflação - diz
Schwartsman .
Uma fonte da equipe econômica considerou a visão dos especialistas "bastante míope". Explicou, por
exemplo, que o saque de R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano, criado em 2008 como uma poupança
pública do país, foi motivado pela incapacidade de estados e municípios de cumprir a meta fiscal , e não
do governo central. Ele afirmou ainda que, embora a previsão fosse de ingresso de R$ 29 bilhões de
dividendos dos bancos públicos e estatais, até novembro, esse valor tinha chegado a R$ 20,4 bilhões, o
que permitiu a antecipação de novos repasses da Caixa Econômica Federal e do BNDES, que
totalizaram mais R$ 7 bilhões no último dia do ano.
Essa fonte acrescentou que o crescimento dos investimentos foi de 15,5% acima do PIB no acumulado
até novembro, enquanto o dos gastos de custeio (para manutenção da máquina pública) subiram 10,3%,
sem citar, no entanto, que estes últimos vinham se mantendo elevados nos anos anteriores .
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6- ATAQUE EM MASSA A MANTEGA PARECE SER ORGANIZADO
De repente, todos os jornais e colunistas passaram a bombardear a política econômica do governo Di/ma; tema está
nas manchetes de hoje do Globo e da Folha; Estadão usa editorial para atacar herança maldita; Merval Pereira e
outros jornalistas de renome também apontam canhões contra a política fiscal; é essa a agenda pós-mensa/ão dos
grandes meios de comunicação?

247- Coincidência, falta de criatividade ou , simplesmente, ataque organizado? De repente , todos
aqueles que repetiam o mesmo bordão até recentemente - mensalão, mensalão, mensalão- agora só
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No espaço dedicado à opinião, o editorial aponta a "herança maldita" deixada por Lula (que Dilma não
estaria consertando) e Miriam Leitão parte para as caneladas contra Guido Mantega, falando em
"bagunça" na economia e "estelionato fiscal" . Na mesma toada, até Merval Pereira ataca na economia,
falando das maquiagens fiscais. Leia abaixo :
·
Relações intrincadas - MERVAL PEREIRA
O GLOBO - 06/01
As manobras contábeis feitas pelo governo brasileiro no fim do ano para tentar tapar o buraco que havia
na formação do superávit primário, que serve para amortizar a dívida pública, envolvem os mesmos
princípios de manipulação fiscal que vêm sendo adotados pelo Ministério da Fazenda desde a crise
econômica internacional que teve início em 2007/2008 . Mais uma vez o governo utilizou-se de bancos
oficiais- Caixa Econômica Federal e BNDES- para , com a antecipação de dividendos ao Tesouro,
cobrir parte do superávit que deveria ter sido poupado .
Apesar de só no mês de dezembro os dois bancos terem antecipado R$ 7 bilhões aos cofres do
governo, o buraco continuava aberto e foi preciso utilizar pela primeira vez o Fundo Soberano, que
transferiu para o tesouro mais R$ 12,4 bilhões. Na verdade, o governo não poupou esse dinheiro,
apenas fez parecer contabilmente que o fizera , demonstrando que não está em condições de reduzir os
gastos públicos .
O economista José Roberto R. Afonso, em artigo recente publicado na revista da Universidade Federal
Fluminense (UFF) com base na sua tese de doutorado na UNICAMP, intitulado convenientemente "As
intrincadas relações entre a política fiscal e creditícia no Brasil pós-2008", demonstra como o BNDES e
outros bancos públicos já vêm sendo utilizados em manobras fiscais para estimular a economia brasileira
sem deixar registrado o aumento da dívida pública .
"A política fiscal brasileira em resposta à crise mundial foi tímida nos estímulos tradicionais , comparada à
do resto do mundo, mas inovou ao conceder volumosos e crescentes empréstimos aos bancos públicos
à custa da emissão de títulos governamentais", explica Afonso, analisando "a forma peculiar" como
passaram a interagir as políticas fiscal e creditícia no País , gerando "governo com um patamar alto de
dívida (bruta) e uma carteira de crédito superior a dos maiores bancos do país, empresas cada vez mais
líquidas e menos endividadas, e a taxa de investimento nacional que segue reduzida".
Segundo o economista, ao contrário da grande maioria dos outros países , o Brasil não criou um novo
programa de investimentos fixos governamentais a partir da crise de 2008, "apesar de ostentar das mais
baixas taxas no mundo" . Nem mesmo reformas estruturais foram realizadas , mais uma vez destoando da
tendência mundial recente de reestruturação dos sistemas tributários até os sociais, cujo caso mais
emblemático é o da reforma da saúde pública nos Estados Unidos.
Esta atitude, ressalta o economista, contraria uma tradição nacional, pois o País enfrentou muitas crises
no passado recente sempre promovendo mudanças estruturais, como foi o caso da desestatização no
governo Fernando Henrique até um novo regime monetário e fiscal na segunda metade dos anos 90 do
século passado. Em lugar de instrumentos fiscais tradicionais , pouco acionados na resposta do governo
à crise mundial no Brasil , "outros menos conhecidos e analisados foram cruciais para a expansão do
crédito que puxou a saída da recessão e moldou o crescimento posterior na economia brasileira".
O mais importante foi a concessão de empréstimos pelo Tesouro a bancos públicos, custeados pela
emissão de títulos governamentais . Segundo José Roberto Afonso, o crédito foi tão importante para a
economia brasileira para sair da crise que se pode dizer que "o famoso tripé de política econômica
(câmbio flutuante , metas de inflação e austeridade fiscal) virou um quatrilho (acrescido da expansão
creditícia) . Como no filme homônimo, tais pilares se misturam e interagem de forma intensa e
permanente : um influencia o outro, mas, ao mesmo tempo, é pelos outros influenciado".
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Muito da retomada do crédito no país depois da crise foi liderada pelos bancos públicos , mas, para ta~10-~ '0 '11\Ó
eles precisaram captar recursos excepcionalmente junto ao Tesouro Nacional, que, por sua vez, o fez à
custa de expandir a dívida pública. Para o economista, o nível da dívida pública brasileira "é alto, muito
acima da média dos países emergentes nos padrões internacionais, que contam a dívida bruta".
Se esse quatrilho da política macroeconômica rendeu inegáveis resultados no curto prazo, por meio da
sustentação e depois da forte expansão do consumo, e logrou sucesso em transformar recessão em
crescimento acelerado, José Roberto Afonso destaca que ele "deixou , no entanto , novas armadilhas sem
resolver antigos desafios como a baixa taxa de investimento, da economia e particularmente dos
governos, e o elevado nível de endividamento público, no conceito internacional".
Será que por trás desse ataque organizado à política econômica existe um "mastermind"? Há um
comando na tentativa de derrubada do ministro Guido Mantega, que começou com a reportagem na
revista The Economist? Segundo texto do boletim Relatório Reservado, o Palácio do Planalto teria
identificado no ltaú Unibanco a origem do ataque especulativo. O banco negou. Mas que o ataque
parece organizado, parece .

07/01/2013
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7- EM TABELINHA COM GLOBO, DIAS QUER OUVIR MANTEGA
Num dia, o jornal dos Marinho ataca a "maquiagem de R$ 200 bilhões" do governo e seus colunistas criticam o
"estelionato fiscal " de Guido Mantega; 24 horas depois, o senador Álvaro Dias (PSDB-PR), sempre ele, pede a
convocação do ministro da Fazenda, com o apoio do PPS; o jogo da oposição após o julgamento da Ação Penal 470
fica cada vez mais manjado

247- Depois da crise política, a crise econômica . Essa é a nova aposta da oposição, que tem grandes
jornais na linha de frente , escorada em seus instrumentos políticos, como o senador Álvaro Dias (PSDBPR), e linhas auxiliares dos tucanos , como o PPS.
Ontem, em sua manchete principal, o Globo denunciou uma suposta manobra fiscal de R$ 200 bilhões e
o assunto foi abordado pelos dois principais colunistas do jornal: Merval Pereira e Miriam Leitão.
Segundo Miriam, a "bagunça" da administração de Guido Mantega e seu "estelionato fiscal" poderiam
arruinar a economia brasileira- a despeito dos US$ 60 bilhões em investimentos diretos no ano passado
e do menor desemprego em dez anos.
Nesta segunda-feira, um dia depois das denúncias do Globo contra o suposto estelionato econômico,
quem aparece é o suspeito de sempre: o senador Álvaro Dias (PSDB-PR), repetindo os mesmos
argumentos do Globo, de Merval e de Miriam . Diz ele que a estratégia da equipe econômica de
"escamotear a realidade fiscal " terá como consequência uma "herança terrível" para o país, com
aumento da dívida pública e impacto na inflação. O político paranaense propõe, inclusive, a convocação
de Mantega para que ele explique a maquiagem na Câmara e no Senado .
Como já foi dito aqui , a agenda da crise permanente, pautada pela oposição midiática e política , migrou
do mensalão para a economia (leia reportagem anterior do 247 sobre o tema) .
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8- PSDB QUER CONVOCAR MANTEGA E BELCHIOR PARA ESCLARECER
MEDIDAS FISCAIS
(Daniela Martins I Valor)
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O PSDB na Câmara vai protocolar um requerimento de convocação dos ministros da Fazenda, GUI / ~38 '<1'~
Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que eles expliquem o uso de "manobras contábeis'
para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na Comissão Representativa do Congresso . Segundo a
assessoria da sigla, o documento deve ser apresentado na terça ou na quarta-feira.
Os tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superávit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES. O partido aponta que as despesas que não foram pagas no exercício
anterior e que são transferidas para o ano seguinte, os chamados restos a pagar, são estimadas em R$
200 bilhões neste ano. Segundo o PSDB, esse valor é dez vezes maior do que em relação a 2002 .
O líder da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o pa ís e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando. O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", disse em nota divulgada nesta segunda-feira .
Araújo apontou ainda que os ministros devem ser convocados pela Comissão Representativa, grupo de
nove senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso, já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro. Além das manobras, classificadas pelo partido como
"maquiagem fiscal ", o PSDB quer que Miriam Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e
investimentos em infraestrutura.
O PSDB também vai protocolar um requerimento com pedido de informações sobre resultados do
trabalho do grupo formado para formular propostas de desoneração tributária sobre os itens da cesta
básica . A equipe foi criada em setembro, após o veto da presidente Dilma Rousseff à emenda do PSDB
que estabelecia a redução a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS
e da Cofins sobre os produtos da cesta básica e foi aprovada por unanim idade. O prazo para a
conclusão dos trabalhos do grupo term inou em dezembro.
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9- PSDB QUER CONVOCAR MANTEGA E BELCHIOR PARA ESCLARECER
MEDIDAS FISCAIS
O PSDB na Câmara vai protocolar um requerimento de convocação dos ministros da Fazenda, Guido
Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que eles expliquem o uso de "manobras contábeis"
para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na Comissão Representativa do Congresso .
Segundo a assessoria da sigla, o documento deve ser apresentado na terça ou na quarta-feira. Os
tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superavit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da Caixa Econômica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES.
O partido aponta que as despesas que não foram pagas no exercício anterior e que são transferidas
para o ano seguinte, os chamados restos a pagar, são estimadas em R$ 200 bilhões neste ano.
Segundo o PSDB , esse valor é dez vezes maior do que em relação a 2002.
O líder da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país" . "Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando. O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
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ocorrendo", disse em nota divulgada nesta segunda-feira .
Araújo apontou ainda que os ministros devem ser convocados pela Comissão Representativa, grupo de
nove senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso, já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro.
Além das manobras, classificadas pelo partido como "maquiagem fiscal", o PSDB quer que Miriam
Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e investimentos em infraestrutura.
O PSDB também vai protocolar um requerimento com pedido de informações sobre resultados do
trabalho do grupo formado para formular propostas de desoneração tributária sobre os itens da cesta
básica.
A equipe foi criada em setembro, após o veto da presidente Dilma Rousseff à emenda do PSDB que
estabelecia a redução a zero das alíquotas do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), do PIS e da
Cofins sobre os produtos da cesta básica e foi aprovada por unanimidade. O prazo para a conclusão dos
trabalhos do grupo terminou em dezembro.
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10- MINISTRO INTERINO SAl EM DEFESA DAS MANOBRAS DO SUPERÁVIT
PRIMÁRIO
Nelson Barbosa diz que medidas para garantir a meta não comprometem credibilidade do governo

BRASÍLIA- O ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou nesta segunda-feira que as
manobras fiscais realizadas pela equipe econômica para cumprir a meta de superávit primário de 2012, a
economia feita pelo setor público para o pagamento de juros da dívida, não comprometem a
credibilidade do governo. Apesar das críticas do mercado financeiro de de integrantes do próprio
governo, ele ressaltou que as operações, como a antecipação de dividendos dos bancos públicos ,
estavam previstas na lei orçamentária aprovada no Congresso.
-Elas utilizaram um espaço que o governo tem para cumprir a sua meta em anos atípicos, em que a
receita vem abaixo do esperado. Então, tudo foi feito dentro do previsto na lei orçamentária e do espaço
fiscal que o governo possui- afirmou .
Uma das medidas mais criticadas foi o saque de R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano, criado em 2008
como uma poupança pública do país, para cobrir o buraco deixado por estados e municípios na meta de
superávit. Além disso, no último dia de 2012, o governo antecipou dividendos do BNDES e da Caixa que
somaram R$ 7 bilhões .
Antes disso, no acumulado de janeiro a novembro, o Tesouro Nacional já havia recebido R$ 20,4 bilhões
em dividendos. O governo também já havia admitido que deverá lançar mão do abatimento dos R$ 25,6
bilhões a que tem direito com gastos em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) para cumprir a meta de superávit de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) ou R$ 139,8 bilhões
prevista para 2012 .
No domingo, o GLOBO mostrou que a maquiagem na contabilidade do governo chegou a R$ 200 bilhões
no ano passado, sobretudo devido ao reforço no caixa dos bancos públicos, segundo cálculos do
economista Mansueto Almeida, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (lpea). No reforço do caixa
dos bancos públicos e estatais, em vez de aumentar o seu capital de forma tradicional, o governo prefere
emitir títulos públicos, que não têm impacto na despesa primária . Em outro momento, essas mesmas
instituições repassam dividendos aos cofres públicos, com impacto na receita primárias, o que ajuda a
fechar as contas do Tesouro Nacional.
Se a injeção de recursos nos bancos tivesse sido feita de forma convencional , as despesas do governo
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chegariam a R$ 1 trilhão, e não apenas aos R$ 800 bilhões estimados para 2012 . Parlamentares da
oposição já avisaram que vão protocolar requerimento de convocação dos ministros Guido Mantega
(Fazenda) e Miriam Belchior (Planejamento, Orçamento e Gestão) para que eles expliquem tanto no
Senado quanto na Câmara os malabarismos fiscais para aumentar as receitas em 2012 .
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11 - PSDB QUER CONVOCAR MANTEGA E BELCHIOR PARA ESCLARECER
MEDIDAS FISCAIS
Por Daniela Martins 1 Valor

BRASÍLIA - O PSDB na Câmara vai protocolar um requerimento de convocação dos ministros da
Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que eles expliquem o uso de
"manobras contábeis" para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na Comissão Representativa do
Congresso. Segundo a assessoria da sigla, o documento deve ser apresentado na terça ou na quartafeira.
Os tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superávit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES . O partido aponta que as despesas que não foram pagas no exercício
anterior e que são transferidas para o ano seguinte, os chamados restos a pagar, são estimadas em R$
200 bilhões neste ano . Segundo o PSDB, esse valor é dez vezes maior do que em relação a 2002 .
O líder da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando. O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", disse em nota divulgada nesta segunda-feira .
Araújo apontou ainda que os ministros devem ser convocados pela Comissão Representativa, grupo de
nove senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso , já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro . Além das manobras, classificadas pelo partido como
"maquiagem fiscal ", o PSDB quer que Miriam Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e
investimentos em infraestrutura.
O PSDB também vai protocolar um requerimento com pedido de informações sobre resultados do
trabalho do grupo formado para formular propostas de desoneração tributária sobre os itens da cesta
básica . A equipe foi criada em setembro, após o veto da presidente Dilma Rousseff à emenda do PSDB
que estabelecia a redução a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS
e da Cofins sobre os produtos da cesta básica e foi aprovada por unanimidade. O prazo para a
conclusão dos trabalhos do grupo terminou em dezembro.

VEJA ONLINE

POLITICA

07/01/2013

12- PSDB QUER QUE MANTEGA E MIRIAM BELCHIOR EXPLIQUEM MAQUIAGEM
NAS CONTAS
Por Reinaldo Azevedo

Se o governo fosse uma empresa privada, estaria sem crédito no mercado . Motivo: maquiagem no
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O PSDB decidiu cumprir seu papel e cobrar explicações . É o mínimo que se espera de um partido eleito
para vigiar o poder. Sim , meus caros, nas democracias, é esse o papel das oposições. Como, por
vontade da maioria, não podem ser governo, tornam-se fiscais de quem governa por decisão de todos os
eleitores- inclusive e muito especialmente daqueles que se alinharam com os vitoriosos. Leiam trecho
de reportagem publicada na Folha Online, que reproduz texto do Valor:
*

O PSDB na Câmara vai protocolar um requerimento de convocação dos ministros da Fazenda, Guido
Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que eles expliquem o uso de "manobras contábeis"
para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na Comissão Representativa do Congresso.
Segundo a assessoria da sigla, o documento deve ser apresentado na terça ou na quarta-feira. Os
tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superavit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da Caixa Econôm ica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES .
O partido aponta que as despesas que não foram pagas no exercício anterior e que são transferidas
para o ano seguinte, os chamados restos a pagar, são estimadas em R$ 200 bilhões neste ano.
Segundo o PSDB , esse valor é dez vezes maior do que em relação a 2002 .
O líder da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando. O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", disse em nota divulgada nesta segunda-feira.
( ... )
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13- OPOSIÇÃO QUER CONVOCAR MANTEGA E BELCHIOR PARA FALAR NO
CONGRESSO
PSOB quer explicação sobre manobra contábil para aumentar superavit. Objetivo é realizar sessão na Comissão
Representativa, que fa z plantão.
Iara Lemos e Nathalia Passarinho Do G1, em Brasília

A oposição anunciou nesta segunda-feira (7) que vai protocolar requerimento para que os ministros da
Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento , Miriam Belchior, sejam convocados a prestar explicações
no Congresso, ainda durante o recesso do Legislativo, sobre as medidas utilizadas pelo governo no fim
do ano passado para aumentar o superávit primário de 2012 (economia feita para pagar juros da dívida
pública).
O objetivo é ouvir os ministros em sessão da Comissão Representativa do Congresso, formada por 19
deputados e senadores que trabalham em esquema de "plantão" no recesso, que termina em fevereiro .
Para aprovar a convocação , que obrigaria os ministros a irem ao Congresso, seria necessário que o
presidente do Congresso, o senador José Sarney (PMDB-AP), marcasse uma sessão para votar o
pedido da oposição .
"Vamos protocolar o requerimento entre hoje [segunda] e amanhã [terça]. Aí, dependemos do
presidente do Congresso convocar a comissão para apreciar o requerimento . Obviamente haverá
resistência política, mas o governo Dilma precisa explicar para sociedade , porque o que foi feito não é
só maquiagem, é mudança de rumo da economia", afirmou o líder do PSDB na Câmara, Bruno Araújo
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(PE).
No fim de 2012, o governo federal realizou "manobras contábeis" , segundo os críticos, para aumentar a
economia feita anualmente para diminuir a dívida pública. Uma delas permitiu que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comprasse ações da Petrobras que estavam no Fundo
Fiscal de Investimentos e Estabilização (FFIE) , que concentra as aplicações do fundo soberano brasileiro
-formado com a "sobra" do superávit primário de 2008- e as repassasse ao Tesouro Nacional.
Em posse dos títulos públicos, o Tesouro transformou esses papéis em recursos em espécie, no total de
R$ 8,84 bilhões, o que engordou o superavit primário.
Também houve antecipação de dividendos da Caixa Econômica Federal e do BNDES ao governo
federal, este último no valor de R$ 2,3 bilhões. O BNDES por sua vez, recebeu uma parcela de R$ 15
bilhões de empréstimo do Tesouro Nacional.
No acumulado dos onze primeiros meses de 2012, o superávit primário do governo (União, Previdência
Social e BC) somou R$ 60,38 bilhões, o que representa uma queda de 34% , ou R$ 31 bilhões, frente a
igual período de 2011 -quando o saldo positivo somou R$ 91 ,5 bilhões .
Em outubro do ano passado, o governo admitiu que não seria atingida a meta "cheia" do superavit
primário do governo central (isto é, sem abatimento dos gastos do PAC), de R$ 97 bilhões . Na proposta
de Orçamento, está previsto um abatimento R$ 25,6 bilhões em investimentos. Com isso, a meta passa
a ser de R$ 71 ,4 bilhões para o ano de 2012 fechado.
saiba mais
Credibilidade abalada
Para o líder do PSDB na Câmara, as manobras efetuadas para cumprir a meta fiscal podem afastar
investidores . "A estabilidade econômica foi uma conquista da sociedade e uma das heranças mais
valiosas deixadas pelos governos do presidente Fernando Henrique. Essas manobras abalam a
credibilidade do país, podem afastar os investidores e estimular a inflação, que já está alta. Saber o que
está ocorrendo com as contas públicas é prioritário", afirmou.
O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), defendeu a convocação de Mantega, mas somente em
fevereiro, após o recesso, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa.
"Em fevereiro, logo no início do período legislativo, temos de convocar o ministro Mantega para falar
sobre essa mágica contábil. Fica evidente que é uma estratégia do governo para escamotear a realidade
fiscal , escondendo evidentemente os buracos nas finanças públicas, empurrando para a frente um deficit
que vai custar muito caro para o país [ ... ]. O Congresso tem esse poder, debater este assunto, e
convocar o ministro é imprescindível", disse.
O presidente da comissão, senador Delcídio Amaral (PT-MS), disse que não vê problemas no fato de o
ministro ser convidado a prestar esclarecimentos na comissão. No caso da aprovação de um convite, o
ministro não seria obrigado a comparecer, diferentemente da convocação, que causa mais
constrangimento político .
"Ele [Mantega] não vai se negar a ir. Ele não terá nenhuma dificuldade em comparecer. Não tem crise
alguma, isto é uma coisa menor", disse o senador. A partir de fevereiro, a CAE vai ser presidida pelo
senador Lindbergh Farias (PT-RJ) .
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14- PPS VAI PEDIR QUEBRA DE SIGILOS DE ROSEMARY NORONHA AO MP
(Daniela Martins 1 Valor)
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O partido também protocolou na manhã desta segunda-feira, na Comissão Representativa do
Congresso, um requerimento com pedido de informações ao Ministério da Fazenda sobre a participação
de Rosemary nas negociações que definiram o comando do Banco do Brasil (BB) e do fundo de pensão
dos funcionários da instituição financeira, a Previ , além da compra da Nossa Caixa pelo BB.
O líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno (PR), afirmou que as informações reveladas por
meio da quebra dos sigilos de Rosemary serão úteis para esclarecer a profundidade do suposto
esquema de corrupção e fraudes em pareceres no governo que contaria com a participação da ex-chefe
do gabinete Presidência da República em SP.
"Ela gozava da intimidade do ex-presidente [Luiz Inácio] Lula [da Silva] para fechar negócios escusos . A
quebra dos sigilos desta senhora é fundamental para esclarecer toda essa sujeira, inclusive, para saber
se houve envolvimento ou não do ex-presidente da República nessa história", disse.
Segundo a assessoria do PPS , os pedidos de quebra de sigilo de Rosemary serão entregues na sede do
MPF na capital paulista nesta quarta-feira.
Já o documento apresentado à Comissão Representativa do Congresso hoje tem como base a
reportagem publicada pela revista "Veja" no último fim de semana. Segundo a publicação, Rosemary
teria influenciado nomeações no BB e no fundo de previdência de seus funcionários, assim como teria
ligações com a compra do banco Nossa Caixa pela instituição financeira .
"O Congresso Nacional e a população brasileira merecem esclarecimentos sobre os graves fatos
revelados pela citada reportagem . Ainda mais depois dos fatos revelados terem sido confirmados pelo
senhor Ricardo Oliveira, vice-presidente do Banco do Brasil, até 2012", diz o requerimento do PPS.
Fundo Soberano
Em nota técnica, o PPS também criticou o uso do fundo soberano como forma de "maquiagem contábil "
para obter o superávit primário . O texto aponta que três fatores motivaram o resul tado abaixo do
esperado pelo governo : a frustração na arrecadação, a desoneração de tributos e a dificuldade de
estados e municípios para cumprir suas metas .
O partido diz que o Executivo utilizou esses recursos , destinados à estabilização de efeitos de ciclos
econômicos e para momentos de escassez, para suprir o caixa . Além disso, ressalta que "não é razoável
que o país se endivide para sustentar" o fundo soberano, já que parte de seus ativos são derivados da
dívida mobiliária federal.
"É isso que parece estar acontecendo desde o início, já que sua base de sustentação patrimonial é
constituída de recursos do Tesouro Nacional", diz a sigla. O PPS também questiona o uso do fundo, já
que a seus ativos carregam "um alto grau de risco". A nota diz também que o fundo soberano vem
servindo de "porto seguro ao governo em momentos de turbulência econômica e sujeita-se às
necessidades ordinárias do governo para compor o superávit primário".
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15- PSDB QUER OUVIR GUIDO E MIRIAM POR MANOBRA FISCAL
Depois de o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) sugerir a convocação do ministro Guido Mantega para explicar
"manobras contábeis" de R$ 200 bilhões para o cumprimento da meta fiscal em 2012, o líder tucano na Câmara,
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247- Consolidando a nova agenda da oposição, o PSDB vai protocolar na Câmara um requerimento de
convocação dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que
prestem explicações sobre uso de "manobras contábeis" para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na
Comissão Representativa do Congresso-- ou seja, antes mesmo do fim do recesso , em fevereiro . Mais
cedo, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) havia sugerido a convocação de Mantega para que ele
explicasse a tal "maquiagem" na Câmara e no Senado.
A assessoria do PSDB informou que o documento deve ser apresentado até a quarta-feira. Os tucanos
querem que os ministros comentem as medidas adotadas para aumentar receitas e cumprir a meta de
superavit. O partido aponta ainda que as despesas que os restos a pagar são estimados em R$ 200
bilhões neste ano, um valor é dez vezes maior do que em relação a 2002 .
Líder do partido na Câmara, Bruno Araújo (PE) disse que o assunto é urgente, pois configura uma
"alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras podem ter reflexos
altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se deteriorando",
analisou . "O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", completa, em nota divulgada nesta segunda-feira.
Araújo defende que os ministros sejam convocados pela Comissão Representativa, grupo de nove
senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso , já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro. Além da tal "maquiagem fiscal", o PSDB quer que Miriam
Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e investimentos em infraestrutura.

O GLOBO ONLINE
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16- META FISCAL: GOVERNO ABATE MAIS R$ 13 81 DO PAC
Nelson Barbosa, ministro interino da Fazenda, aumenta o desconto do investimento do alvo cheio de 2012

Cristiane Bonfanti I Gabrie/a Valente

Depois de realizar uma série de manobras fiscais para engordar os cofres públicos na virada do ano,
para fechar as contas de 2012, o governo federal decidiu abater da meta de superávit primário- a
economia feita para o pagamento de juros da dívida- R$ 38 bilhões referentes aos investimentos
realizados no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) . A estimativa anunciada em novembro era de um abatimento de até
R$ 25,6 bilhões . A equipe econômica entendeu, porém que , diante da queda na arrecadação, causada
pelo baixo crescimento da atividade econômica e pela concessão de R$ 45 bilhões em desonerações
tributárias no ano, seria necessário usar uma parte maior do espaço autorizado em lei.
A chamada meta cheia de superávit primário, sem desconto dos gastos do PAC, é de R$ 3,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) ou R$ 139,8 bilhões . Mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) permite
deduzir desse montante até R$ 40,6 bilhões relativos a investimentos realizados no programa.
O ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou ao GLOBO que, de janeiro a novembro, o
setor público consolidado (governo central , estados, municípios e estatais) registrou um superávit
primário de R$ 82,7 bilhões . Para chegar à meta do ano, portanto, era preciso realizar um esforço fiscal
de R$ 57,1 bilhões apenas em dezembro. Além dos R$ 38 bilhões de abatimento do PAC, entram R$
12,4 bilhões sacados do Fundo Soberano e R$ 7 bilhões antecipados em dividendos do BNDES e da
Caixa no último dia de 2012 .
Apesar das críticas do mercado financeiro , Barbosa saiu pela primeira vez em defesa das operações
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-Por fim , o PAC pode ser utilizado sempre que necessário. O momento em que a economia apresenta
baixo crescimento é justamente o momento em que (o governo) tem de usar a flexibilidade fiscal para
cumprir a meta- disse, ao destacar que a alternativa seria não realizar desonerações fiscais , o que
causaria ainda mais lentidão na recuperação da economia, ou realizar um corte excessivo de gastos no
país .
A seu ver, a política do Ministério da Fazenda no ano não implicará aumento da inflação- que ele
estima abaixo de 5% no segundo semestre- pois a economia está saindo de um patamar de baixo
crescimento e pode avançar mais rapidamente sem causar inflação . Ele destacou que, a despeito da
utilização desses instrumentos, a dívida líquida do setor público deve ficar em 35% do PIB , ante 60% há
uma década.
Meta indefinida para este ano
Para este ano, o ministro interino afirmou que só será possível definir a meta de econom ia do setor
público, bem como se será necessário utilizar a prerrogativa de desconto dos gastos do PAC, após a
aprovação do Orçamento pelo Congresso. Ele reafirmou que a previsão é de um crescimento de 4% do
PIB .
Barbosa considerou que os cálculos publicados pelo GLOBO no domingo que indicam maquiagem na
contabilidade do governo de R$ 200 bilhões em 2012 , sobretudo devido ao reforço no caixa dos bancos,
partem de um raciocínio "hipotético" e "equivocado". Sem confirmar o valor, ele disse que, além de
capitalizar os bancos públicos , o governo realizou aportes nessas instituições para que, em um cenário
de restrição de crédito de longo prazo, elas possam repassar os recursos ao setor privado e sustentar os
investimentos.
-Está perfeitamente em linha com a contabilidade . Não se trata de maquiagem ou operação irregular.
É empréstimo financeiro e, por ser financeiro , não entra na despesa primária.
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para injetar recursos extras no Tesouro e considerou que, além de estar dentro da legalidade, elas n
comprometem a credibil idade do governo. Citou , por exemplo, que a previsão era de entrada de R$ 29
bilhões em dividendos dos bancos públicos e estatais no ano, mas que, até novembro, as empresas
haviam repassado R$ 20,4 bilhões da parcela de seus lucros. Além disso, ressaltou, o Fundo Soberano
foi criado em 2008 com o duplo objetivo de realizar operações cambiais e construir uma poupança fiscal ,
que pôde ser usada neste momento.

VALOR ECONÔMICO- SP

~

08/01/2013

17- PSDB QUER EXPLICAÇÕES SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS FISCAIS
http :l/www.valor. com.br/po/itica/2961 O76/psdb-quer-explicacoes-sobre-adocao-de-medidas-fiscais

Daniela Martins

De Brasíl ia
O PSDB na Câmara vai protocolar entre hoje e amanhã um requerimento de convocação dos ministros
da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que eles expliquem o uso de
"manobras contábeis" para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na Comissão Representativa do
Congresso .
Os tucanos querem que os ministros prestem informações sobre as medidas adotadas para aumentar
receitas e cumprir a meta de superávit, como a antecipação de dividendos para a União por parte do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica Federal e a
compra de títulos pelo BNDES . O partido aponta que as despesas que não foram pagas no exercício
anterior e que são transferidas para o ano seguinte , os chamados restos a pagar, são estimadas em R$
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O líder da sigla na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o assunto é urgente já que se
configura como uma "alteração na política econômica com graves riscos para o país". "Essas manobras
podem ter reflexos altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se
deteriorando. O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", disse em nota divulgada ontem .
Araújo apontou ainda que os ministros devem ser convocados pela Comissão Representativa, grupo de
nove senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso , já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro. Além das manobras, classificadas pelo partido como
"maquiagem fiscal", o PSDB quer que Miriam Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e
investimentos em infraestrutura.
O PSDB também vai protocolar um requerimento com pedido de informações sobre resultados do
trabalho do grupo formado para formular propostas de desoneração tributária sobre os itens da cesta
básica. A equipe foi criada em setembro, após o veto da presidente Dilma Rousseff à emenda do PSDB
que estabelecia a redução a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS
e da Cofins sobre os produtos da cesta básica e foi aprovada por unanimidade . O prazo para a
conclusão dos trabalhos do grupo terminou em dezembro.
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18- META FISCAL: GOVERNO ABATE MAIS R$ 13 81 DO PAC
Nelson Barbosa, ministro interino da Fazenda, aumenta o desconto do investimento do alvo cheio de 2012
Cristiane Bonfanti

Contabilidade. Nelson Barbosa: "Não se trata de maquiagem ou operação irregular"
BRASÍLIA Depois de realizar uma série de manobras fiscais para engordar os cofres públicos na virada
do ano, para fechar as contas de 2012, o governo federal decidiu abater da meta de superávit primárioa economia feita para o pagamento de juros da dívida- R$ 38 bilhões referentes aos investimentos
realizados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) . A estimativa anunciada em novembro era
de um abatimento de até R$ 25,6 bilhões. A equipe econômica entendeu , porém que, diante da queda
na arrecadação, causada pelo baixo crescimento da atividade econômica e pela concessão de R$ 45
bilhões em desonerações tributárias no ano, seria necessário usar uma parte maior do espaço
autorizado em lei .
A chamada meta cheia de superávit primário, sem desconto dos gastos do PAC, é de R$ 3,1% do
Produto Interno Bruto (PIB) ou R$ 139,8 bilhões. Mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) permite
deduzir desse montante até R$ 40,6 bilhões relativos a investimentos realizados no programa.
O ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou ao GLOBO que, de janeiro a novembro, o
setor público consolidado (governo central, estados, municípios e estatais) registrou um superávit
primário de R$ 82 ,7 bilhões . Para chegar à meta do ano, portanto, era preciso realizar um esforço fiscal
de R$ 57,1 bilhões apenas em dezembro. Além dos R$ 38 bilhões de abatimento do PAC, entram R$
12,4 bilhões sacados do Fundo Soberano e R$ 7 bilhões antecipados em dividendos do BNDES e da
Caixa no último dia de 2012 .
Apesar das críticas do mercado financeiro , Barbosa saiu pela primeira vez em defesa das operações
para injetar recursos extras no Tesouro e considerou que, além de estar dentro da legalidade, elas não
comprometem a credibilidade do governo. Citou , por exemplo, que a previsão era de entrada de R$ 29
bilhões em dividendos dos bancos públicos e estatais no ano, mas que, até novembro, as empresas
haviam repassado R$ 20,4 bilhões da parcela de seus lucros . Além disso, ressaltou, o Fundo Soberano
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- Por fim, o PAC pode ser utilizado sempre que necessário. O momento em que a economia apresenta
baixo crescimento é justamente o momento em que (o governo) tem de usar a flexibilidade fiscal para
cumprir a meta- disse, ao destacar que a alternativa seria não realizar desonerações fiscais , o que
causaria ainda mais lentidão na recuperação da economia, ou realizar um corte excessivo de gastos no
país.
A seu ver, a política do Ministério da Fazenda rio ano não implicará aumento da inflação- que ele estima
abaixo de 5% no segundo semestre - pois a economia está saindo de um patamar de baixo crescimento
e pode avançar mais rapidamente sem causar inflação. Ele destacou que, a despeito da utilização
desses instrumentos, a dívida líquida do setor público deve ficar em 35% do PIB, ante 60% há uma
década.
Meta indefinida para este ano
Para este ano, o ministro interino afirmou que só será possível definir a meta de economia do setor
público, bem como se será necessário utilizar a prerrogativa de desconto dos gastos do PAC, após a
aprovação do Orçamento pelo Congresso. Ele reafirmou que a previsão é de um crescimento de 4% do
PIB .
Barbosa considerou que os cálculos publicados pelo GLOBO no domingo que indicam maquiagem na
contabilidade do governo de R$ 200 bilhões em 2012, sobretudo devido ao reforço no caixa dos bancos,
partem de um raciocínio "hipotético" e "equivocado" . Sem confirmar o valor, ele disse que, além de
capitalizar os bancos públicos, o governo realizou aportes nessas instituições para que, em um cenário
de restrição de crédito de longo prazo, elas possam repassar os recursos ao setor privado e sustentar os
investimentos.
- Está perfeitamente em linha com a contabilidade . Não se trata de maquiagem ou operação irregular. É
empréstimo financeiro e, por ser financeiro, não entra na despesa primária .
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19- MANIPULAÇÃO REDUZ CONFIANÇA NO PAÍS
A conquista da estabilidade econômica não foi instantânea. Levou tempo para o Brasil passar a ser
considerado como alternativa para grandes investidores globais . E entre os fatores de atração com que
passou a contar o país incluem-se, além da estabilidade política, a seriedade e a transparência na
condução da política econômica.
Pois esta seriedade e transparência estão seriamente abaladas depois de uma série de artifícios usados
para melhorar as contas públicas, culminando com um pacote baixado no último dia útil do ano. Não
fossem a atenção de analistas e até mesmo a sofisticação da contabilidade pública brasileira, o "jeitinho"
para fazer o superávit primário de 2012 formalmente atingir a meta de 3,1% do PIB teria passado
despercebido. Do pacote constaram dois decretos, uma medida provisória - assinados, portanto, pela
presidente Dilma- e quatro portarias do Ministério da Fazenda, de responsabilidade de Guido Mantega.
Pouco antes, foram transferidos R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano com o mesmo objetivo de inflar o
superávit primário, como se fosse dinheiro derivado de corte de despesas ou acréscimo de arrecadação .
Os decretos , a MP e as portarias, em linguagem cifrada, trataram de algumas operações, incluída a
emissão de títulos públicos , pelas quais o BNDES e a Caixa Econômica, como já ocorreu no passado,
anteciparam o pagamento de dividendos à União. No jogo de maquiagem , para justificar essas
transferências, a CEF recebeu do BNDES, a fim de se capitalizar, ações de empresas das quais o banco
participa. Assim , a instituição financeira estatal voltada à construção civil e projetos de sanamento se
tornou sócia de um frigorífico (JBS), entre outras empresas. Tanto que a Caixa passou a ser chamada de
"BNDESdoB". A situação é tão esdrúxula que se espera com certa ansiedade a publicação das
respectivas exposições de motivos dos atos baixados no dia 28 . É grande a curiosidade sobre como a
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manobra será justificada.
Não é de hoje que o Tesouro faz operações de lançamento e entrega de títulos a bancos públicos para
alavancá-los, sendo que parte dos recursos volta na forma de dividendos. Como estas capitalizações
não são consideradas despesas primárias, na prática cria-se um "orçamento paralelo" à margem do
Congresso, sem visibilidade . E, como há um subsídio embutido nas operações- os juros que o Tesouro
paga pela dívida que contrai são maiores que os cobrados pelos bancos -, surgiu uma fonte de gastos
fora de controle (R$ 15 bilhões em 2012).
Ao pacote soma-se a intenção do Planalto de flexibilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal para facilitar a
desoneração de setores escolhidos a dedo, e durante um prazo longo . O resultado de tudo é arranhar de
maneira séria a credibilidade do Brasil no exterior, com reflexos em decisões de investimentos de longo
prazo . Se a contabilidade pública não é confiável, tudo o mais perde credibilidade. Teria sido melhor
justificar o fato de os 3,1% do superávit não terem sido alcançados.

CORREIO BRAZILIENSE - DF
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20 - IPI MENOR NÃO SEGURA PRODUÇÃO
Fabricação de carros tem a primeira queda em 10 anos, mesmo com o benefício recebido do governo. Vendas
batem recorde
DECO BANCILLON

Nem mesmo a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros zero ajudou a tirar o
setor automotivo do atoleiro. Em 2012, mesmo com todas as medidas anunciadas pelo governo para
estimular o consumo interno, a produção de veículos no país recuou 1,9% . Foi a primeira queda em uma
década, e ocorre justamente em um ano em que as vendas bateram recorde histórico, chegando a 3,8
milhões de unidades vendidas, conforme informou ontem a Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea) . Ou seja, o benefício fiscal serviu apenas para reduzir os estoques das
montadoras e garantir o faturamento .
O descompasso entre o consumo acelerado e o ritmo mais fraco da produção nas fábricas é a prova de
que, ao apostar todas as fichas no modelo econômico ancorado no consumo , a equipe econômica da
presidente Dilma Rousseff perdeu o rumo. Responsável por 22% do Produto Interno Bruto (PIB)
industrial, o setor automotivo sempre foi visto pelo governo como uma área-chave para a retomada da
atividade. A aposta era de que, diante das vendas maiores , as montadoras aumentariam a produção no
mesmo ritmo e, com isso, os empresários seriam estimulados a desengavetarem projetos de
investimentos. Mas não foi o que aconteceu .
Em 2012, diante da incerteza sobre a real velocidade da retomada , os investidores se retraíram. Ao todo,
foram cinco trimestres consecutivos no vermelho da chamada Formação Bruta de Capital Fixo (FBC),
taxa que mede o volume de investimentos na economia . "Consequentemente, o país foi colhendo
pibinhos, ficando cada vez mais longe de colher um pibão", criticou o economista-chefe da SuiAmérica
Investimentos, Newton Rosa.
Antes de o governo reduzir o IPI , as vendas diárias nas concessionárias eram da ordem de 12,4 mil
unidades. Com o tributo zerado, os emplacamentos chegaram a 16 mil por dia, um aumento de 29% . Em
todo o ano de 2012, a contribuição da desoneração de impostos às vendas foi de 400 mil carros,
conforme a Anfavea. Sem ela, portanto, a comercialização de veículos seria 0,2% menor em 2012 do
que foi em 2011. "Ainda assim , está claro que o que houve foi queima de estoques . Se a indústria
quisesse, poderia ter aumentado a produção, vendendo carros mais baratos. Mas optou pela via mais
fácil , que é desovar o que estava encalhado contando com a ajuda do governo", disse Rosa.
Mesmo com a ajuda extra do IPI menor, houve demissões na indústria automobilística . Em meados do
ano, após ser informada que a GM planejava fazer pesados cortes na unidade de São José dos Campos
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(SP), a presidente Dilma determinou que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, convocasse os
executivos da montadora para que expl icassem sobre os cortes. Foi preciso, na época, ameaçar
cancelar os incentivos. O recado parece ter surtido efeito . Segundo a Anfavea, o emprego no setor
automotivo fechou o ano passado com alta de 3,7% , com 149,9 mil trabalhadores empregados.
Barbosa minimiza maquiagem em contas
O ministro interino da Fazenda , Nelson Barbosa, afirmou ontem que a manobra contábil feita pelo
governo para cumprir a meta de superavit primário de 2012 não compromete a credibilidade do país . "As
operações que foram feitas estavam previstas na lei orçamentária . Elas são autorizadas pela legislação
vigente e utilizam o espaço que o governo tem para cumprir a meta em anos atípicos, em que a receita
vem abaixo do esperado", disse. Na semana passada , o governo realizou operações de triangulação
financeira envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), a Caixa Econômica
Federal e o Fundo Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em R$ 19,4 bilhões em dezembro, a
fim de atingir a economia para o pagamento de juros da dívida. Especialistas avaliaram que o
instrumento deteriora a política fiscal e mina a credibilidade da política econômica.
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21 - PSDB QUER OUVIR GUIDO E MIRIAM POR MANOBRA FISCAL
Depois de o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) sugerir a convocação do ministro Guido Mantega para explicar
"manobras contábeis" de R$ 200 bilhões para o cumprimento da meta fiscal em 2012, o líder tucano na Câmara,
Bruno Araújo (PE), anunciou que o partido protocola nesta semana um requerimento de convocação dos ministros
da Fazenda e do Planejamento, Miriam Belchior. E os tucanos querem explicações antes mesmo do fim do recesso
parlamentar

247- Consolidando a nova agenda da oposição, o PSDB vai protocolar na Câmara um requerimento de
convocação dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, para que
prestem explicações sobre uso de "manobras contábeis" para o cumprimento da meta fiscal em 2012 na
Comissão Representativa do Congresso-- ou seja, antes mesmo do fim do recesso, em fevereiro . Mais
cedo, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) havia sugerido a convocação de Mantega para que ele
explicasse a tal "maquiagem" na Câmara e no Senado .
A assessoria do PSDB informou que o documento deve ser apresentado até a quarta-feira. Os tucanos
querem que os ministros comentem as medidas adotadas para aumentar receitas e cumprir a meta de
superavit. O partido aponta ainda que as despesas que os restos a pagar são estimados em R$ 200
bilhões neste ano, um valor é dez vezes maior do que em relação a 2002 .
Líder do partido na Câmara, Bruno Araújo (PE) disse que o assunto é urgente, pois configura uma
"alteração na política econômica com graves riscos para o país" . "Essas manobras podem ter reflexos
altamente nocivos para o país e, além disso, revelam que as contas públicas estão se deteriorando",
analisou. "O governo precisa ser mais transparente e dar explicações ao Congresso sobre o que está
ocorrendo", completa, em nota divulgada nesta segunda-feira .
Araújo defende que os ministros sejam convocados pela Comissão Representativa, grupo de nove
senadores e 19 deputados que representa o Parlamento durante o recesso , já que os trabalhos no
Legislativo federal só voltam em fevereiro. Além da tal "maquiagem fiscal" , o PSDB quer que Miriam
Belchior esclareça aos parlamentares o atraso de obras e investimentos em infraestrutura.
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22- MANTEGA: "ESTOU ABISMADO COM O NÍVEL DAS CRÍTICAS"
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247- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz que está "abismado" com os ataques que vêm sendo
feitos sobre as medidas tomadas pelo governo federal para cumprir a meta do superávit em 2012 . "Estou
abismado com o nível das críticas", disse Mantega em referência ao que foi chamado de "manobras
contábeis" pela oposição- o empréstimo de R$ 400 bilhões a bancos federais não contabilizados como
despesa primária.
"Fico estarrecido com esses raciocínios estapafúrdios . Continuamos mantendo a solidez fiscal, apesar
do cenário adverso", defendeu ainda o ministro . Segundo Mantega, o governo foi obrigado a usar
"válvulas de escape" devido ao baixo crescimento da economia, das desonerações e da meta fiscal
frustrada estaduais e municipais. De acordo com ele, porém, tudo foi feito dentro da lei.
Nesta segunda-feira 7, o líder do PSDB na Câmara, deputado Bruno Araújo (PE), afirmou que o partido
deverá protocolar ainda nessa semana um requerimento de convocação de Mantega e da ministra do
Planejamento, Miriam Belchior, para que prestem esclarecimentos no Congresso sobre a tal
"maquiagem". O tucano defende que o assunto é urgente, pois configura uma "alteração na política
econômica com graves riscos para o país".
Antes, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR) já havia proposto a convocação, afirmando que a estratégia da
equipe econômica de "escamotear a realidade fiscal" terá como consequência uma "herança terrível"
para o país, com aumento da dívida pública e impacto na inflação. O senador se usou de argumentos
similares aos de colunistas do Globo, como Merval Pereira e Miriam Leitão.
Mais desonerações em 2013
A resposta de Mantega às críticas foi dada durante uma entrevista ao jornal Valor Econômico, pela qual
anunciou que o governo pretende fazer novas desonerações de impostos em 2013 , além das previstas
na proposta orçamentária. Segundo ele, o cumprimento da meta do superávit depende do crescimento
da economia e do que for decidido a respeito de mais desonerações. Ele está otimista quanto à situação
fiscal de 2013: acredita que ela será mais "confortável", diante da previsão do mercado sobre o
crescimento do PIB, superior a 3% .
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Acusado pela oposição de cometer "manobras contábeis" para cumprir a meta fiscal em 2012, ministro da Fazenda
se diz "estarrecido com esses raciocínios estapafúrdios". PSDB alega que governo está mascarando aumento de
gastos e, como sugeriu o senador Alvaro Dias, quer ouvir explicações de Guido Mantega no Congresso. Líder
tucano na Câmara, Bruno Araújo diz que partido irá protocolar requerimento de convocação ainda nessa semana.
"Continuamos mantendo a solidez fiscal, apesar do cenário adverso", defende o ministro
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23- MARCO MAIA: CONVITE A MANTEGA PARA EXPLICAR META FISCAL É
DESNECESSÁRIO
Para presidente da Câmara, oposição não ajuda o país ao questionar medidas adotadas pelo governo

BRASÍLIA- O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS) considera desnecessária a ida do ministro da
Fazenda, Guido Mantega, ao Congresso para falar sobre a medida fiscal adotada para alcançar a meta
de superávit primário- a economia do governo para pagar juros da dívida pública- o que foi chamada
pela oposição de "manobra". Segundo afirmou Maia nesta terça-feira, o que foi feito é "um procedimento
normal, natural e está na lei". Para o presidente da Câmara, a oposição está no seu papel e pode
questionar a medida, mas isso não ajuda o país . A meta estabelecida para 2012 era de R$ 139,8
bilhões, e até novembro, o governo havia conseguido poupar R$ 82,7 bilhões.
- Está na lei, é permitido que se faça esse tipo de ajuste nas contas do governo. Portanto, não há
nenhuma irregularidade, nada que leve a um debate, uma discussão mais acalorada por parte do
Congresso Nacional em relação a esse tema. É obvio que a oposição está no seu papel, pode
questionar, pode levantar dúvidas - disse Maia.
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O PSDB protocolou na tarde de hoje, na Mesa Diretora do Congresso Nacional , requerimento de
convocação de Mantega e Miriam Belchior, do Planejamento, para prestarem esclarecimentos ainda
durante o recesso na Comissão Representativa do Congresso . O requerimento precisa ser votado pela
comissão representativa- 19 deputados e nove senadores escalados para ficar de plantão durante as
férias do Legislativo. Mais cedo, Maia ainda questionou essa mobilização da oposição, e apontou o
componente político dessa movimentação.
-Agora, o grande questionamento que fica é: interessa a quem polêmica dessa natureza? - disse . - O
que precisamos neste momento é cerrar fileiras , é estarmos todos juntos, é defendermos as medidas
que foram tomadas pelo governo de forma acertada para enfrentar a crise econômica e financeira
internacional e apostar que neste ano nos vamos ter um ano de crescimento econômico, de distribuição
de renda, de aumento do numero de postos de trabalho, que é o que interessa a todo mundo. Eu acho
que não interessa a nenhum brasileiro, esteja ele na situação ou na oposição, a nenhum cidadão, criar
uma falsa polêmica em cima de um tema que só vai atrapalhar o Brasil e não contribuir, ajudar para seu
crescimento.,
Para o presidente da Câmara, não há uma situação urgente que exija a presença de Mantega no
Congresso antes do final do recesso :
-Depois que acabar o recesso , acho que é normal ministros virem dar explicação ao Congresso sobre
os temas inerentes às suas áreas, sua atuação, não vejo nenhum problema nisso, faz parte da
democracia, está previsto na Constituição e , portanto, encaro isso de forma natural e normal. Agora ,
trazê-lo para falar sobre esse tema, esse assunto, no momento em que precisamos buscar unidade do
país para enfrentar essa crise financeira internacional , onde não há descumprimento de nenhuma regra ,
nenhuma legislação, acho desnecessário e não importante para o momento .
Na última semana, o governo anunciou o saque de R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano para cumprir a
meta fiscal , além de permitir ao BNDES comprar com títulos do governo federal ações da Petrobras que
estavam no Fundo Soberano, captando com a operação R$ 8,8 bilhões para os cofres do Tesouro . Além
disso , o BNDES antecipou dividendos (lucro pago a acionistas) de R$ 2,3 bilhões ao governo. Nessa
mesma linha de captação de recursos , a Caixa Econômica Federal repassou ao Tesouro R$ 4,7 bilhões
também em dividendos.
- Esse superávit fiscal é fruto de maquiagem. Demonstra que as finanças públicas não são tratadas de
forma transparente, o que gera desconfiança nos investidores . O assunto é sério e demanda explicação
imediata- disse o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), que protocolou o documento.
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24- PSDB PEDE QUE MANTEGA E MIRIAM BELCHIOR EXPLIQUEM MANOBRA
CONTÁBIL AO CONGRESSO
(Reportagem de Maria Carolina Mareei/o)

BRASÍLIA, 8 Jan (Reuters)- O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a
convocação dos ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento, para que
expliquem ao Congresso as manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de
superávit primário de 2012 .
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a consideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar --as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no início de fevereiro.
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país", disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Câmara, logo após protocolar o requerimento .
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Na semana passada , o governo realizou operações de triangulação financeira envolvendo o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Fundo
Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em 19,4 bilhões de reais em dezembro, para poder
cumprir a meta de superávit primário de 2012 .
Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal , mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artifícios possam ser usados também em 2013 .
O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.
Para que os ministros sejam de fato convocados ao Congresso, a comissão representativa --grupo de
deputados e senadores que responde pelo Parlamento durante o recesso-- tem de ser convocada para
analisar o requerimento.
Mais cedo, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT -RS), disse considerar "desnecessária" a
convocação de Mantega durante o recesso parlamentar.
"Nós não temos uma situação urgente ou preemente que exija que o ministro venha inclusive antes do
final do recesso", disse o presidente a jornalistas.
Já Sampaio acredita que há motivos suficientes para exigir a presença dos ministros no Congresso.
"Tem que ser para já. Nós não precisamos esperar o retorno .. . É importantíssimo que essas explicações
sejam dadas durante o recesso", disse o líder tucano.
O PSDB protocolou ainda um pedido de informações à ministra-chefe da Casa Civil , Gleisi Hoffmann,
sobre o andamento do grupo de trabalho criado para avaliar uma desoneração tributária a produtos da
cesta básica.
O Congresso chegou a aprovar, em setembro do ano passado, uma emenda a uma MP que isentava
contribuições sobre alimentos da cesta básica, mas o dispositivo foi vetado pela presidente Dilma
Rousseff, que determinou a criação do grupo de trabalho, chefiado por Gleisi .
O DEM também pretende protocolar na quarta-feira um requerimento pedindo a presença do ministro da
Fazenda para esclarecer "artifícios contábeis para o cumprimento do superávit primário".
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25 - PSDB PEDE QUE MANTEGA E MIRIAM BELCHIOR EXPLIQUEM MANOBRA
CONTÁBIL AO CONGRESSO
(Reportagem de Maria Carolina Mareei/o)

O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a convocação dos ministros Gu ido
Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento, para que expliquem ao Congresso as
manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de superávit primário de 2012 .
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a consideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar --as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no início de fevereiro .
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país" , disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Câmara, logo após protocolar o requerimento .
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Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal , mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artifícios possam ser usados também em 2013 .
O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.

Para que os ministros sejam de fato convocados ao Congresso, a comissão representativa --grupo de
deputados e senadores que responde pelo Parlamento durante o recesso-- tem de ser convocada para
analisar o requerimento.
Mais cedo, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse considerar "desnecessária" a
convocação de Mantega durante o recesso parlamentar.
"Nós não temos uma situação urgente ou preemente que exija que o ministro venha inclusive antes do
final do recesso", disse o presidente a jornalistas.
Já Sampaio acredita que há motivos suficientes para exigir a presença dos ministros no Congresso .
"Tem que ser para já Nós não precisamos esperar o retorno .. . É importantíssimo que essas explicações
sejam dadas durante o recesso" , disse o líder tucano.
O PSDB protocolou ainda um pedido de informações à ministra-chefe da Casa Civil , Gleisi Hoffmann ,
sobre o andamento do grupo de trabalho criado para avaliar uma desoneração tributária a produtos da
cesta básica .
O Congresso chegou a aprovar, em setembro do ano passado, uma emenda a uma MP que isentava
contribuições sobre alimentos da cesta básica, mas o dispositivo foi vetado pela presidente Dilma
Rousseff, que determinou a criação do grupo de trabalho, chefiado por Gleisi.

O DEM também pretende protocolar na quarta-feira um requerimento pedindo a presença do ministro da
Fazenda para esclarecer "artifícios contábeis para o cumprimento do superávit primário" .
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26 - PSDB PEDE QUE MANTEGA E MIRIAM BELCHIOR EXPLIQUEM MANOBRA
CONTÁBIL AO CONGRESSO
O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a convocação dos ministros Guido
Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento, para que expliquem ao Congresso as
manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de superávit primário de 2012 .
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a cons ideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar --as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no início de fevereiro .
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país", disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Câmara, logo após protocolar o requerimento .
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Na semana passada , o governo realizou operações de triangulação financeira envolvendo o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Fundo
Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em 19,4 bilhões de reais em dezembro, para poder
cumprir a meta de superávit primário de 2012.
Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal, mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artifícios possam ser usados também em 2013.
O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.
Para que os ministros sejam de fato convocados ao Congresso, a comissão representativa --grupo de
deputados e senadores que responde pelo Parlamento durante o recesso-- tem de ser convocada para
analisar o requerimento.
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27- PSDB PEDE QUE MINISTROS EXPLIQUEM MANOBRA CONTÁBIL
O partido protocolou requerimento pedindo a convocação dos ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam
Belchior, do Planejamento, para que expliquem ao Congresso as manobras contábeis realizadas pelo govemo para
cumprir a meta de superávit primário. "Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país", disse o
deputado Carlos Sampaio, vice-líder do PSDB na Câmara

BRASÍLIA, 8 Jan (Reuters)- O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a
convocação dos ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento, para que
expliquem ao Congresso as manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de
superávit primário de 2012.
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a consideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar --as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no início de fevereiro .
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país", disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Câmara, logo após protocolar o requerimento.
Na semana passada , o governo realizou operações de triangulação financeira envolvendo o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Fundo
Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em 19,4 bilhões de reais em dezembro, para poder
cumprir a meta de superávit primário de 2012.
Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal , mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artifícios possam ser usados também em 2013.
O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.
Para que os ministros sejam de fato convocados ao Congresso, a comissão representativa --grupo de
deputados e senadores que responde pelo Parlamento durante o recesso-- tem de ser convocada para
analisar o requerimento.
Mais cedo, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse considerar "desnecessária" a
convocação de Mantega durante o recesso parlamentar.
"Nós não temos uma situação urgente ou preemente que exija que o ministro venha inclusive antes do
final do recesso", disse o presidente a jornalistas.
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Já Sampaio acredita que há motivos suficientes para exigir a presença dos ministros no Congresso .
"Tem que ser para já. Nós não precisamos esperar o retorno .. . É importantíssimo que essas explicações
sejam dadas durante o recesso" , disse o líder tucano .
O PSDB protocolou ainda um pedido de informações à ministra-chefe da Casa Civil , Gleisi Hoffmann,
sobre o andamento do grupo de trabalho criado para avaliar uma desoneração tributária a produtos da
cesta básica.
O Congresso chegou a aprovar, em setembro do ano passado, uma emenda a uma MP que isentava
contribuições sobre alimentos da cesta básica, mas o dispositivo foi vetado pela presidente Dilma
Rousseff, que determinou a criação do grupo de trabalho, chefiado por Gleisi.
O DEM também pretende protocolar na quarta-feira um requerimento pedindo a presença do ministro da
Fazenda para esclarecer "artifícios contábeis para o cumprimento do superávit primário".
(Reportagem de Maria Carolina Marcello)
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28 - PSDB PEDE QUE MANTEGA E BELCHIOR EXPLIQUEM MANOBRA
CONTÁBIL
Oposição considera medida que ajudou governo a cumprir meta do superávit primário uma "maquiagem" e pediu
explicações durante o recesso parlamentar

Brasília- O PSDB protocolou nesta terça-feira um requerimento pedindo a convocação dos ministros
Guido Mantega, da Fazenda, e Miriam Belchior, do Planejamento, para que expliquem ao Congresso as
manobras contábeis realizadas pelo governo para cumprir a meta de superávit primário de 2012.
O PSDB e partidos da oposição têm criticado a medida adotada pelo governo e a consideram uma
"maquiagem" e um "artifício" que deve ser explicado ainda durante o recesso parlamentar --as atividades
regulares do Congresso só serão retomadas no início de fevereiro .
"Essa maquiagem tem consequências drásticas na economia do país", disse o deputado Carlos Sampaio
(SP), vice-líder do PSDB na Câmara, logo após protocolar o requerimento.
Na semana passada , o governo realizou operações de triangulação financeira envolvendo o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa Econômica Federal e o Fundo
Soberano, que engordaram a caixa do Tesouro em 19,4 bilhões de reais em dezembro, para poder
cumprir a meta de superávit primário de 2012.
Especialistas avaliaram que o instrumento deteriora a política fiscal, mina a credibilidade da política
econômica e levanta suspeitas de que esses artifícios possam ser usados também em 2013 .
O superávit primário é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. A meta de
2012 foi fixada em 139,8 bilhões de reais.

O GLOBO

DOS LEITORES

09/01/2013

29 - SEM PROPÓSITO

26

d"

(/)'<:('

"MAQUIAGEM"

~ ~IUAÇAO ~

2~
·- ~ 5 ~0G0

~

"'o·~

o),

• O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, ê mesmo
muito especial , quando extrapola suas funções e arvora-se em intérprete da Constituição venezuelana,
dando opiniões despropositadas. Até agora, sua especialidade tem sido a de adotar posições
equivocadas, que trazem constrangimentos para o Brasil. Assim foi ao se colocar ao lado dos
presidentes depostos da República dominicana, Manuel Zelaya, e da República paraguaia, Fernando
Lugo. Será que não basta?
ANÁNDER KLEINMAN
RIO
* A presidente Dilma despachou o seu assessor especial Marco Aurélio Garcia para fazer um tour em
Cuba e acompanhar a situação de Hugo Chávez. E quando ela vai mandar alguém a Xerém para
verificar a evolução das providências para minorar a dor daquela gente? Por que um assessor da
presidente tem que ir a Cuba para saber como está Chávez, se basta pegar o telefone com linha direta
ao gabinete dos ditadores cubanos e peguntar tudo que quiser?
ODILON M. FONSECA
RIO
Racionamento

* Toda vez que Petrópolis tem apagão, dou gargalhadas e nada acontece : a luz não volta, a não ser
depois de algumas horas. O povo brasileiro precisa se preparar para um novo racionamento de energia,
tal como em 2001 . E rezar para que não ocorra, embora o governo insista em dizer que está tudo
normal. .. Se há outras opções de energia, por que não usá-las? São caras, sim , mas invistamos nelas e
esqueçamos do trem-bala, das Olimpíadas e da Copa . Nosso povo tem prioridade!
ANNA MARIA STAMILE RACCO
PETRÓPOLIS , RJ
* Aguardamos a presidente Dilma Rousseff anunciar em cadeia nacional o aumento do valor da energia .
Merecemos explicações, já que durante as eleições ela foi para a TV anunciar que este valor iria
diminuir. Pois então, foi eleitoral? É preciso respeitar a população, pelo menos, com as explicações.
SOLANGE DELOCCO COUTINHO
RIO
Maquiagem fiscal
* Segundo o ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, as manobras fiscais para cumprir a meta de
superávit primário de 2012 estão dentro da lei orçamentária aprovada no Congresso, e não
comprometem a credibilidade do governo . Engano. Se há algo que afetou seriamente esta credibilidade,
inclusive perante o resto do mundo, foi essa maquiagem extemporânea, pois ocorreu num momento em
que a condução da economia brasileira está na berlinda, sendo bastante criticada. Quanto à legalidade
da manobra, foi como a posse de Genoino no Congresso: legal, mas imoral.
RONALDO GOMES FERRAZ
RIO
* Os investidores estrangeiros, com razão, ficarão indecisos em investir num país que poderia admitir
não ter atingido a meta fiscal prometida, mais correta forma de justificativa. Mas a desadministração que
toma conta do Planalto preferiu reforçar a opinião daquele estadista francês sobre a seriedade
inexistente por aqui . Não é a primeira vez que esse tipo de manipulação é executado, sem que
entretanto alguma instituição tenha se manifestado . O que se vê é o país caminhar a passos largos ,
substituindo a República democrática por um Império socialista.
JAIR GOMES COELHO
VASSOURAS, RJ
* Casa de ferreiro, espeto de pau , diz o antigo ditado. A presidente Dilma passou 2012 ensinando a
Sarkozy, a Merkel e a outros presidentes e/ou ministros de países europeus a superar a crise
econômica. Fechado o ano, vemos no Brasil inflação em alta, superávit maquiado, PIB ridículo, indústria
estagnada, investimentos públicos zerados, crise no setor de energia. Reforma tributária, nem pensar.
Investimentos em educação, esqueça. Vamos torcer para 2015 chegar logo ....
ERNANI ALVES BRAZ FILHO
RIO
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Praia e Cachoeira
*Devido ao forte estresse ao qual foi submetido durante o tempo em que esteve preso, amparado por
um habeas corpus e por orientação médica, o contraventor Carlinhos Cachoeira foi se tratar na praia.
Nada de terapia, Rivotril ou tratamentos alternativos. Simplesmente muito sol , água salgada cristalina,
cervejinha estupidamente gelada e uma bela esposa, num dos melhores resorts da Bahia . Amigo, com
um tratamento desses, não há depressão que resista.
GERALDO LISBÔA
NITERÓI, RJ
*Uma afronta aos cidadãos que pagam seus impostos ver Carlinhos Cachoeira, por ordem médica,
hospedado num resort cuja diária é superior a R$ 3 mil. O sujeito foi condenado a quase 40 anos de
prisão e está curtindo e, provavelmente, rindo da nossa cara, gastando dinheiro ganho com jogo ilegal e
corrupção. Que Justiça é essa que em nome da moral e dos bons costumes não toma providências para
que tamanha aberração jurídica não fira aqueles que querem repassar aos seus filhos o bom-senso de
que viver honestamente compensa?
PAULO ANDRÉ P. MARQUES
RIO
* Como fiquei com pena do sr. Cachoeira . Imaginemos que o profissional que fez a recomendação vá
trabalhar em uma penitenciária e recomende, com a máxima urgência, descanso em um resort a todo o
efetivo de presos, para que não fiquem estressados e voltem a cumprir as penas livres de problemas
clínicos. E o que deve ser feito com aqueles que vão para o trabalho em ônibus lotados, trens
horrorosos, que chegam suados, já cansados, com péssima alimentação, que se arrebentam para pôr a
comida em casa? Cansei , todos cansamos, chega!
PAULO DANIOTTI
RIO

O GLOBO

PANORAMA POlÍTICO

09/01/2013

30 - A DIVISÃO DOS TUCANOS
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O ex-governador José Serra não apoia o senador Aécio Neves (MG) à Presidência . E não crê que
voltará a ser candidato pelo PSDB em 2014. Escanteado no partido, seus aliados dizem que também
seria inviável concorrer pelo PPS, que tem apenas 40 segundos na TV. Para os serristas, as opções são :
os governadores Geraldo Alckmin (PSDB-SP) ou Eduardo Campos (PSB-PE).
Voluntários latino-americanos
O governo brasileiro decidiu abrir para os demais países da América Latina o seu programa de
voluntários para a Copa do Mundo de 2014. Os governos da Argentina e do Uruguai já receberam essa
informação do ministro Aldo Rebelo (Esporte). Esses voluntários atuarão de forma complementar
(aeroportos, rodoviárias e outros locais públicos) aos da Fifa, com atribuições nos estádios e nas "Fun
Fest" Na quarta-feira da próxima semana, o governo vai lançar o programa de voluntários para a Copa
das Confederações, que vai se realizar de 15 a 30 de junho deste ano. Neste caso, por questões
operacionais, somente serão selecionados voluntários brasileiros .
"É mais que maquiagem. É uma mudança de política econômica. O governo Dilma fez uma operação
para se libertar do cumprimento de metas fiscais"
Bruno Araújo
Líder do PSDB na Câmara (PE)
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Fazendo a corte
O vice Michel Temer teve vários encontros com o deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP). Convidou-o para
ingressar no PMDB . Para segurar o descontente, o ex-governador José Serra (PSDB) se reúne com
Jardim nesta semana .
Ele é o cara
O ex-presidente Lula e o PT estão em campanha para fazer do ministro do ST J Benedito Gonçalves o
sucessor de Carlos Ayres Britto no STF. Petistas acreditam , como no caso "do ministro Luiz Fux, qüe
Benedito será benevolente no julgamento dos recursos do mensalão, podendo até rever para baixo as
penas de José Genoino e José Dirceu .
Este pessoal não, aprende
O PT optou pelo candidato do bicheiro José Carlos Gratz, Carlos Von Shilgen (PSL), nas novas eleições
para a prefeitura de Guarapari (ES), em 3 de fevereiro . Os petistas abandonaram a candidatura do
socialista Ricardo Conde.
Por melhor interlocução
Governadores que reclamam da falta de interlocução com a presidente Dilma sugeriram que ela crie um
ministério ou ao menos designe alguém para conversar com os estados sobre a agenda federativa . Seria
uma espécie de Secretaria de Relações Institucionais com os Estados . Eles argumentam que o
Congresso e os prefeitos têm a quem recorrer: SRI e Cidades .
Imersão
Encontro da presidente Dilma com os novos prefeitos foi ampliado para três dias , de 28 a 30 de janeiro .
Os ministros das áreas de maior interesse das prefeituras (Desenvolvimento Social , Saúde e Educação)
vão dedicar tempo integral aos gestores .
Correndo contra o tempo
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) vai ficar um mês fora do radar. Tirou férias para descansar. Mas ,
quando retornar, vai colocar os pés na estrada e encarar a campanha antecipada. Os tucanos avaliam
que a sucessão já está nas ruas .
Abatido no voo. Paulo Vieira, ex-diretor da ANA, pego na Operação Porto Seguro, preparava-se para
concorrer a deputado pelo PT de São Paulo.
Com Simone lglesias, sucursais e correspondentes panoramapolitico@oglobo .com .br
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31 -UMA "IDEIA DE JERICO"
ANAD

O mal-estar dentro do governo por conta do malabarismo contábil para aumentar as receitas em R$ 15,8
bilhões e garantir o cumprimento da meta do superavit primário em 2012- a economia do setor público
para pagamento de juros da dívida pública- está grande. Quem propôs a contabilidade criativa, que
incluiu a antecipação de receitas advindas de dividendos de estatais referentes a 2013, foi o secretário
do Tesouro Nacional, Arno Augustin , auxil iado pelos seus subsecretários Marcus Pereira Aucélio e
Cleber de Oliveira . As notas com os valores a mais- classificadas na Esplanada dos Ministérios como
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"ideia de jerico" - foram apresentadas ao ministro da Fazenda , Guido Mantega, e ao secretário
executivo da pasta, Nelson Barbosa, que encamparam a proposta e a levaram à apreciação e à
aprovação da presidente Dilma Rousseff.
Mas o que parecia, para eles, uma boa saída foi um tiro no pé. A crítica unânime entre economistas e
analistas do mercado é de que o governo conseguiu apenas abalar fortemente a credibilidade da política
econômica, que, desde 1999, sedimentou o caminho para o crescimento da atividade e o bem-estar
geral da população, com queda do desemprego e aumento real da renda . "Criaram tanta desconfiança
por nada. Quem se deixaria enganar?", resumiu o ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola,
sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada. "Um desgaste grande sem nenhum benefício",
emendou o economista Raul Velloso .
Para os dois especialistas, o governo deveria ter vindo a público admitir que não conseguiu alcançar,
com os estados e os municípios, a meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). "Pior que
não cumpri-la é a falta de transparência que fica", constatou Loyola . Para Velloso , o governo tinha dois
caminhos: assumir o descumprimento, utilizando razões até justificáveis- como a conjuntura externa
desfavorável -ou forçar o fechamento das finanças , como fez sem conseguir convencer. "Eles optaram
pelo pior deles", disse.
O próprio Mantega já vinha admitindo, nos últimos meses de 2012, que a meta do superavit não seria
atingida . Quem manteve outra toada o ano todo foi o secretário Arno Augustin. Desde agosto, quando o
desempenho das receitas e das despesas apontava para a dificuldade de economizar o programado, ele
insistia, nas entrevistas mensais de divulgação do balanço das contas públicas, que o total programado
seria, sim, cumprido. Procurados , o Ministério da Fazenda e a Secretaria do Tesouro Nacional não se
manifestaram.
Outro desgaste
Obstinação na defesa das suas ideias é uma característica do secretário do Tesouro Nacional, que tem
bom prestígio junto à presidente Dilma Rousseff. Augustin também foi o principal responsável por outro
desgaste sofrido pelo Palácio do Planalto recentemente . Ele defendeu com unhas e dentes, em diversas
reuniões com a Presidência, a mudança do modelo de concessões dos aeroportos que já estava em
curso desde 2011. No ano passado, quando chegou a vez dos terminais do Galeão (RJ) e de Cofins
(BH), o secretário insistiu na proposta de garantir à estatal lnfraero o controle majoritário dos consórcios
que os administraria. Os sócios privados não gostaram , e o processo de privatização emperrou.
O governo teve que voltar atrás e manter o modelo defendido desde o início pela Secretaria de Aviação
Civil (SAC) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O cronograma atrasou , e ficaram as críticas
e as desconfianças de que o governo muda as regras no meio do caminho . Depois dessa nova bola fora
com a maquiagem das contas públicas, o prestígio de Arno Augustin no Palácio do Planalto já não é
mais o mesmo .
Resgate do Fundo Soberano
O Conselho Deliberativo do Fundo Soberano publicou no Diário Oficial da União de ontem uma
resolução assinada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o resgate de cotas do Fundo Fiscal
de Investimentos e Estabilização (FFIE) que pertencem ao Fundo Soberano . A ação foi autorizada até o
limite de R$ 12,6 bilhões . Desse tota l, no entanto, deverão ser usados R$ 12,4 bilhões para cumprir a
meta de superavit primário do governo de 2012, fixada em R$ 139,8 bilhões .
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32- PSDB QUER EXPLICAÇÕES SOBRE "MAQUIAGEM" NAS CONTAS
PÚBLICAS
Alegando que o governo federal maquiou as contas públicas para atingir o superávit fiscal registrado em
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2012 , o deputado federal Carlos Sampaio (PSDB-SP) apresentou um requerimento para que os
)lr&
~\
ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, compareçam ao Congresse =m
Nacional para prestar esclarecimentos. Ao entregar o requerimento na tarde de terça-feira (8), o líder do
PSDB na Câmara defendeu a audiência com os ministros ainda durante o recesso parlamentar, que
termina em 1o de fevereiro .
Sampaio reiterou as acusações de que o governo promoveu "manobras contábeis" para aumentar suas
receitas- e, portanto, o superávit. Entre as manobras estariam , segundo o deputado, a antecipação de
dividendos à União por parte da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e a compra de ações da Petrobras pelo BNDES- esta última com o
objetivo de utilizar os recursos do Fundo Soberano.
"As manobras contábeis foram feitas para evidenciar o que não ocorreu , ou seja, que o governo teria
arrecadado mais do que gastou", frisou. O deputado do PSDB também disse que "manipulações" desse
tipo provocam desconfiança nos investidores, "pois demonstram que as finanças públicas não são
tratadas de forma séria e transparente" .
Ao insistir no comparecimento dos ministros antes mesmo do início da sessão legislativa, em fevereiro ,
Sampaio argumentou que o caso é grave, demanda explicação imediata e vem sendo destacado tanto
pela imprensa quanto por especialistas em economia. Em janeiro, Mantega e Belchior prestariam
esclarecimentos à Comissão Representativa, grupo de senadores e deputados federais que representam
o Congresso durante o recesso parlamentar.
Para que os ministros compareçam durante o recesso , será necessário que o presidente do Congresso,
José Sarney, marque uma sessão para que se vote e aprove o requerimento . O deputado informou que
tentará conversar com Sarney nesta quarta-feira (9).
Procurados pela reportagem , os ministérios ainda não se posicionaram sobre o assunto, alegando que
os ministros estão de férias .
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33- PSDB CONVOCA MINISTROS PARA EXPLICAR MANIPULAÇÃO NAS
CONTAS DO GOVERNO
Partido na Câmara apresenta pedido de convocação de ministros para explicar manipulação nas contas do governo

O PSDB na Câmara protocolou nesta terça-feira (8), na Comissão Representativa do Congresso,
requerimento de convocação dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Orçamento
e Gestão, Miriam Belchior. O pedido é para que eles expliquem as manobras contábeis usadas pelo
governo federal para aumentar receitas e cumprir a meta fiscal em 2012 . O documento foi apresentado
pelo líder eleito para comandar a bancada tucana a partir de fevereiro , Carlos Sampaio (SP). O deputado
é titular na comissão.
De acordo com o parlamentar, o superávit primário é fruto de manipulação . A maquiagem nas contas
públicas traz consequências drásticas para a econom ia do país , como a desconfiança nos investidores,
segundo Sampaio. "As finanças públicas não são tratadas de foram séria e transparente. Isso gera no
investidor um sentimento de desconfiança, que deixa de investir. Uma economia em que não há
investimento é uma economia que não cresce", declarou , durante entrevista coletiva.
Conforme destacou , diante da relevância do tema, a convocação dos ministros é urgente. "É evidente
que o assunto é sério e demanda uma explicação imediata. Temos que voltar nossos olhos para esse
tema e é para já . Não podemos aguardar o retorno do recesso parlamentar", disse. "Se não existe
manobra ou maquiagem , que o governo dê essas explicações à Comissão Representativa . Não há
porque se negar a dar esclarecimentos sobre algo que interfere diretamente na economia, na vida do
brasileiro. É importantíssimo que essa informação seja prestada durante o recesso", acrescentou.
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O superávit é a economia feita pelo setor público para o pagamento de juros da dívida. A maquiagem na
contabilidade do governo chegou a R$ 200 bilhões no ano passado, sobretudo devido ao reforço no
caixa dos bancos públicos, conforme destacou o jornal "O Globo". Sem esse artifício, as despesas
chegariam a R$ 1 trilhão.
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34 - ARTIFÍCIOS DISTORCEM AUSTERIDADE E INVESTIMENTO
GUSTAVO PATU

Um incauto que quisesse conhecer as contas do governo poderia crer que uma fonte usual de receita do
Tesouro é uma certa "cessão onerosa para exploração do petróleo".
Afinal, essa rubrica consta de todos os relatórios mensais dos resultados do Tesouro e de uma planilha
oficial que registra a evolução dos principais componentes da receita e da despesa federal desde janeiro
de 1997.
Mas, quando se observam os dados com mais atenção , percebe-se que o valor arrecadado com a tal
"cessão onerosa" é zero em 190 dos 191 meses do período . Só em setembro de 201 O aparecem
espetaculares R$ 74,8 bilhões .
A rubrica e a sucessão de zeros na estatística são parte de um esforço quase heroico para dar aparência
de normalidade a uma insólita manobra para camuflar o estouro das contas federais .
O dinheiro foi pago ao Tesouro pela Petrobras, que recebera títulos da dívida federal para engordar seu
caixa. De tão extravagante , a operação não se encaixava nos itens da contabilidade pública -foi preciso
introduzir um novo .
As consequências vão além da anedota. A análise da política fiscal, fundamental para as previsões de
endividamento público e inflação, depende da solidez dos dados.
Os números oficiais indicam , por exemplo, piora da receita em 2011 -ocorreu o contrário. Da mesma
forma enganosa, 201 O e 2012 parecem períodos de austeridade nos quadros do Tesouro .
A maquiagem não se restringe aos truques necessários para cumprir as metas fiscais . As estatísticas
mostram também um forte aumento dos investimentos do governo em 2012, a despeito da estagnação
na infraestrutura.
Para tanto, subsídios do Minha Casa, Minha Vida passaram a ser contabilizados ao lado das obras
públicas . O gasto com investimentos subiu , literalmente, por decreto -assinado por Dilma para
sacramentar a reclassificação dos subsídios .
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35- A FARSA CHAVISTA
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Mac Margolis

Para quem teima em chamar de democracia a Venezuela na era de Hugo Chávez, os últimos dias têm
sido um desafio. O lider reeleito permanece em Cuba, no seu leito hospitalar, ora se convalescendo, ora
agonizando- escolhe você a sua versão -de um câncer. O fato é que, além da cúpula caraquenha, dos
irmãos Raúl e Fidel Castro e da equipe médica de Havana, ninguém mais sabe e nada se pode afirmar
com certeza a respeito do estado verdadeiro do paciente venezuelano . Desde o dia 11 de dezembro,
não houve nenhum pronunciamento oficial , tuíte ou sequer imagem do presidente venezuelano que,
depois de tanto garantir que estava curado de um câncer misterioso, voltou às pressas à mesa de
cirurgia cubana. Como "imprevisto", o presidente eleito foi declarado temporariamente indisponível e a
sua posse, marcada para o dia 1O, acabou adiada . Nesse meio tempo, o país continua na mão da junta
bolivariana, sob a guarda de Nicolas Maduro, o vice-presidente, cujo mandato tecnicamente acabou ,
mas que insiste no cargo, teleguiado pelo comandante invisível.
Se na União Soviética o stalinismo fortaleceu-se apagando dos retratos oficiais a imagem de muitos
camaradas indesejados, atualmente, a oligarquia chavista agarra-se ao poder evocando a vontade do
presidente fantasma . Cada um com sua própria maquiagem . Chávez pode estar vivo ou não,mas a
democracia venezuelana, que até na gestão chavista sempre manteve certas aparências- como
eleições populares e liberdade tutelada de expressão-, já caducou . Exagero dos neoimperialistas?
Pergunte aos produtores da Globovisión, o canal de televisão independente, um dos poucos críticos do
governo, que foi proibido de transmitir um debate sobre as regras constitucionais de sucessão . Talvez
por isso, a comovente manifestação popular da última quinta-feira nas ruas de Caracas, convocada no
lugar da posse, tendia mais para um réquiem sobre um herói tombado do que a comemoração de um
governo renovado. Populares às lágrimas alçaram bonecos do líder pintado em cartolina. Caças da
Força Aérea venezuelana costuraram os céus. O animador de televisão, Wilson Vallenilla prostrou-se de
joelhos na terra para solidarizar-se com o líder adoentado. O presidente boliviano, Evo Morales,
relembrou , em tom de veneração, a evolução da receita petroleira do longo do governo chavista,
enquanto Maduro ameaçou quem ousasse desafiar o legado bolivariano . "Não haverá direita apátrida
que possa manchar a marca do comandante Hugo Chávez", declarou o ex-chanceler. Para onde vai o
governo acéfalo não se sabe.
Como a oposição política e juristas tarimbados não se cansam de lembrar, a sucessão pisoteou a
Constituição . De acordo com o Artigo 233 da Carta, o impedimento absoluto do presidente eleito antes
da sua posse confere o poder ao presidente da Assembléia Nacional, que, por sua vez, deve convocar
novas eleições gerais no prazo de 30 dias. No entanto, nas entrelinhas da Carta, redigida por uma
Assembleia Constituinte loteada de chavistas, há brechas oportunistas . Uma delas dá ares de legalidade
à manobra bolivariana. Em caso de impedimento "temporário", o presidente eleito pode ser declarado
provisoriamente ausente (Artigo 234) e a sua posse adiada por até seis meses . Só que, por essa via,
quem assume seria também o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello- e não Maduro,
cujo primeiro mandato como vice terminou no dia 1O. No entanto, o Tribunal Superior de Justiça {TSJ),
de maioria chavista, inovou ainda mais ao declarar desnecessária a posse presidencial, como argumento
de que Chávez é sucessor dele mesmo . Por isso, o rito da posse seria um mero formalismo (leiase, firula
burguesa). No cálculo chavista, já que o povo votou em Chávez, é o povo que toma posse no seu lugar.
Quem garante é a cúpula governante, que se diz ungido do líder. Assim, há uma certa consistência na
lógica tortuosa bolivariana, antes e depois de Chávez. Na Constituição venezuelana, vale o escrito.Pelo
menos até que o poder de momento escreva outra coisa
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36 - MANTEGA NA ENCRUZILHADA
Equipe econômica começa ano tendo que controlar inflação em alta para manter juros baixos, ao mesmo
tempo que enfrenta desconfiança dos investidores e empresários por maquiar dados do orçamento

» ANA D"ANGELO
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Depois de prometer um Pibão e entregar um Produto Interno Bruto (PIB) minguado em 2012,
acompanhado de uma inflação alta e regado à maquiagem nas contas públicas, a presidente
Dilma Rousseff inicia o terceiro ano de mandato com a política econômica numa encruzilhada . Precisa
garantir um crescimento mais forte em 2013, sem pressionar os índices de preços e tendo de enfrentar
uma indústria e um comércio descrentes e desconfiados, que não estão dispostos, por enquanto, a
desengavetar os investimentos.
Embora comemore o fato de o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE), em 2012, ter ficado em 5,84%, pouco acima do centro da meta, de
4,5%, o Banco Central está preocupado com a escalada da inflação, porque o governo não pretende
aumentar a taxa de juros tão cedo. A boa notícia para a equipe do ministro da Fazenda, Guido Mantega,
é que uma parte dos especialistas confirma a expectativa oficial de que os preços, em 2013, não
deverão subir mais que em 2012.
O mais difícil, no entanto, será resgatar a credibilidade do empresariado para que faça investimentos nos
negócios, a fim de aumentar a produtividade da indústria e, assim , gerar crescimento maior do PIB sem
inflar os preços . As previsões oficiais até agora são de que o PIB avance em torno de 3% este ano, mas
ninguém de fora do governo conta muito com isso, tamanha a incredulidade que tomou o meio produtivo
em relação ao que a equipe econômica declara. Não à toa, a presidente Dilma Rousseff começou a
receber, na semana passada, grandes empresários no Palácio do Planalto.
João Saboia, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
lembra que o modelo de crescimento do PIB baseado no consumo interno e na oferta de crédito se
esgotou . Agora, a econom ia tem que seguir em frente a partir da retomada dos investimentos,
especialmente os privados , dada a limitação da capacidade do Executivo de fazer isso. "Mas essa
decisão de investir depende das expectativas que o setor privado tem e que, no momento, estão muito
frustradas" , destaca.
Estremecimento
O último abalo na confiança dos investidores foi a malfadada manobra fiscal , com a injeção de receitas
advindas de vias controversas , como o resgate de recursos do Fundo Soberano, para o governo mostrar
que conseguiu cumprir a programada meta de 3,1% do PIB de superavit primário- a economia para
pagamento de juros da dívida pública .
Apesar dos acertos na adoção de algumas medidas importantes , como o corte da taxa básica de jurosestá em 7,25% ao ano- e a redução do custo de energia, o governo é unanimemente visto pelos
analistas como aquele que derrapa na forma de implementar as medidas e na de se comunicar com os
agentes econômicos, ao mesmo tempo que não oferece ao empresariado um projeto de crescimento a
médio e a longo prazos, com regras claras e seguras.
Os técnicos do Banco Central têm sentenciado que o Executivo perdeu a guerra da comunicação depois
da apresentação "criativa" da contabilidade para o fechamento de 2012 , classificada de "ideia de jerico"
na Esplanada dos Ministérios . Antes, as críticas já estavam fortes devido à forma como decidiu promover
a redução das contas de energia, além da bagunça na privatização dos aeroportos.
Equívoco
"Em períodos de crise, o orçamento tem característica mais anticícl ica e o controle das contas públ icas
acaba sendo mais frou xo (com redução da carga trib utária e maiores gastos, se
necessários , para aquecer a economia). O maior problema não é ser desse jeito, mas, sim , insistir numa
estratégia de comunicação equivocada . É o governo conti nuar dizendo que vai cumprir a meta , que o
pa ís crescerá 4%, quando não vai", afirma o econom ista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito.
Simão Silber, professor da Faculdade de Economia da Universidade São Paulo (USP), concorda : "Hoje,
nenhum analista ou empresário vê com firmeza as políticas anti-inflacionária, fiscal e cambial do
governo, nem a de incentivos . Está tudo muito incerto, pois é um governo imediatista", observa. Por
conta dessas inseguranças e derrapagens, a capacidade do ministro da Fazenda , Guido Mantega, de
conduzir a política econômica está sob dúvida nos mercados interno e internacional , apesar da situação
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confortável do país em relação a alguns indicadores, como a menor relação da dívida pública co

"Estão faltando medidas de caráter mais geral para apontar ao empresariado, com mais clareza, para
onde estamos indo", diz Saboia . Para Silber, a redução de impostos, por exemplo, deveria ser estendida
a todos os setores da indústria de forma permanente, para permitir o planejamento das atividades num
espaço de tempo maior.
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37- GOVERNO DILMA
GOVERNO Dilma
PIB e inflação
Cara PresidenTa Dilma Rousseff, em vez de querer ensinar a países europeus como sair da crise,
proponho que a senhora faça uma viagem a países mais próximos, como Chile e Colômbia, para com o
seu ministro da Fazenda, aprender com conseguir um crescimento da ordem de 5% e uma inflação na
casa dos 2,5% anuais.
CARLOS ANGELO FERRO
carlosangelo@uol .com .br
Mogi-Mirim
Incógnita em 2013
E aí, dona Dilma, vamos liberar o aumento dos combustíveis, exigido por dona Graça (presidente da
Petrobrás)? Vamos elevar a inflação de 2013 acima dos 6,5% previstos para o IPCA?
ULYSSES F. NUNES JUNIOR
ulyssesfn@terra.com. br
São Paulo
Tragédia anunciada
O desastre econômico de 2013 vai fazer da crise na União Europeia uma marolinha. Assim que o
salvamento da Petrobrás for posto em prática, com o aumento dos combustíveis represado há quase
uma década e mais da metade da população endividada no limite, teremos aumento da inflação,
inadimplência recorde , sistema financeiro seriamente afetado, aumento dos juros e do desemprego.
Querem mais? As dívidas interna e externa do Brasil sugam quase R$ 350 bilhões/ano e o valor pode
subir astronomicamente. Todos os dias só se ouve falar em investir R$ 50 bilhões, R$ 100 bilhões, como
se fossem alguns trocados. A realidade é outra . As obras do PAC são uma farsa , uma fantasia que não
sai do papel , as de infraestrutura são iniciadas com a assinatura de convênios, e só . Dinheiro e
condições para a execução ficam na promessa . No dia em que a verdadeira situação do Brasil for
divulgada, vamos descobrir como é possível acabar com uma nação em dez anos .
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LUIZ RESS ERDEI
gzero@zipmail.com .br
Osasco
Demolição do Real
A taxa de inflação embutida na remuneração dos títulos do governo, apontando um IPCA superior a
6,5% em 2013, dá o tom do descontrole da inflação neste terceiro governo petralha. E pior: se a
economia estivesse em crescimento- não é o caso- a alta seria ainda maior e com alto risco de crise no
fornecimento de energia elétrica . Persiste o problema da desindustrialização, agravado mês a mês, e só
o que vemos é o crescimento contínuo de importações , com o dólar já não tão barato como antes. Não
bastasse, o reajuste dos combustíveis , para as próximas semanas, já faz antever a contaminação em
todos os preços , com reflexos negativos nos índices . E segue a política de maquiagem nas contas
públicas e baixa remuneração da Caderneta e dos investimentos atrelados à taxa Selic - diga-se
remuneração negativa, desestimulando a poupança . Todos esses fatores emolduram um quadro
preocupante e que sugere barbas de molho à sociedade. Tudo faz crer estar em curso um plano
maquiavélico de demolição do Plano Real pelos gestores da estrela vermelha.
SILVIO NATAL
silvionatal49@yahoo.com .br
São Paulo
Eletrobrás
Quanto às perdas de valor da Eletrobrás e de todo o sistema elétrico, é visível que os interessados na
situação atual são os detentores das termoelétricas , algumas ligadas a amigos e apoiadores de Dilma e
do PT. Há algo estranho na atuação do Operador Nacional do Sistema , como revela o Estadão (13/1 ,
B4). Acresça-se a exigência de a empresa reduzir as tarifas a partir de fevereiro . Na real idade, as perdas
ocorridas não são resultado de incompetência, são, aparentemente, propositais .
FABIO FIGUEIREDO
fafig3@terra.com .br
São Paulo
Chacoalhada estrutural
Suely Caldas lembrou bem (Acender a vela- 2001 e 2013, 13/1, B2): há muito o setor elétrico está nas
mãos de políticos da pior espécie. Infelizmente, vai ser preciso um segundo grande apagão para que se
reconheça a necessidade de essa importante área ser reestruturada e repensada, numa verdadeira
chacoalhada estrutural. Sem remendos . Para reverter o quadro atual de baixa oferta de energia elétrica,
apesar das tarifas estratosféricas , só mesmo colocando no comando dessas mudanças - como fez FHC
com Pedro Parente- um profissional sem compromissos partidários e com reconhecida integridade
técnica e moral.
NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA
noo@uol .com. br
São Paulo
Apagões morais
Para fazer companhia aos apagões temos uma escuridão de valores morais .
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FRANCISCO JOSÉ SIDOTI
fransidoti@gmail.com
São Paulo
CONGRESSO NACIONAL
O que temos e não queremos
Não me conformo com os nomes, já ungidos pela presidenta, para ocupar a presidência do Senado e da
Câmara, Renan Calheiros e Henrique Eduardo Alves. Os dois são investigados - e muito provavelmente
culpados . O primeiro por ter contas pessoais pagas por uma empreiteira (é claro que a empresa pagou
as contas desinteressadamente) e o segundo por ter um discreto patrimônio financeiro , não declarado,
no exterior. Não é possível que não haja no Congresso pessoas acima de qualquer suspeita para ocupar
esses cargos e o mais lamentável é a frouxidão da oposição em relação a esses nomes . Talvez todos no
Congresso sejam abaixo de qualquer suspeita ... Como cidadão comum, preocupado com o futuro de
meus filhos e netos , fico perplexo e sem saber o que fazer . Pior, começo a me questionar sobre as
virtudes de um regime democrático como o nosso. Ainda tenho esperança numa reforma política que
altere a forma como nossos representantes são escolhidos, torne a Lei da Ficha Limpa ainda mais
rigorosa e introduza outras mudanças num sistema político viciado e apodrecido . A dúvida quanto à
integridade de um candidato a qualquer cargo público não deve ser pró-réu , e sim pró-sociedade.
Termino discordando da conclusão do ed itorial do Estado de ontem (A3): a presidenta sabe exatamente
o tipo de gente que está pondo no comando do Congresso, é o tipo de gente que desclassifica o
Legislativo e fortalece o Executivo imperial que ela teima em construir.
ISRAEL ARON ZYLBERMAN
aronz@uol.com.br
Carapicuíba
Ilegalidades
Só num país onde imperam a impunidade e a corrupção surgem dois candidatos favoritos para presidir a
Câmara e o Senado com ações na Justiça por improbidade administrativa, tráfico de influência e
enriquecimento ilícito. Um só não foi cassado em 2007 porque renunciou ao comando da Casa
Legislativa. O pior: são dois candidatos para proteger os interesses do Executivo em detrimento dos
interesses da Nação. Está na hora de o povo se rebelar diante de tantas ilegalidades .
JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA
jwlcosta@bol.com. br
São Paulo
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38 - MUDANÇA GERAL JÁ ESTE ANO
Sistema de educação em ciclos, existente nas três primeiras séries básicas, é ampliado. Alunos só serão passíveis
de reprovação no 3° e no 5° anos. No ensino médio, as disciplinas passam a ser divididas em blocos, por semestre
MANOELA ALCÂNTARA BÁRBARA VASCONCELOS
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A estruturação do ano letivo para a educação básica do Distrito Federal será diferente em 2013. A
Secretaria de Educação anunciou, ontem , mudanças para os ensinos fundamental e médio. Nomeada
como Currículo em Movimento da Educação Básica, a política extingue o estudo seriado até o 5° ano.
Nesta fase , o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), que ia até a 38 série desde 2005, vai ser ampliado
para os dois anos subsequentes . Os estudantes só estão passíveis de reprovação no 3° e no 5° anos .
Para o ensino médio , o aprendizado passa a ser organizado por semestres . Embora a possibilidade de
retenção seja mantida, as aulas serão divididas por áreas de conhecimento: nos primeiros seis meses do
ano, o aluno aprende exatas e, nos outros seis , humanas, por exemplo .
A substituição do sistema de seriação trad icional no ensino fundamental é uma tentativa do Governo do
DF de reduzir os índices de reprovação e a evasão escolar. "Tivemos uma experiência positiva com o
BIA, que reestruturou os três primeiros anos do ensino fundamental. Vamos ampliar essa experiência
para o 4° e o 5° anos", disse o secretário de Educação, Denilson Bento da Costa . Neste ano, a mudança
será obrigatória em pelo menos cinco regionais: Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Núcleo
Bandeirante e Guará. Mas outras instituições podem solicitar a participação . A partir de 2014, o sistema
será válido para todas.
Segundo Denilson Bento, os ciclos vão aproximar professor e aluno, além de possibilitar que cada
estudante atinja os níveis de conhecimento no tempo adequado a ele . Não ter reprovação não significa
um problema para o chefe da pasta da Educação . "As dificuldades podem ser analisadas caso a caso,
com possibilidades de intervenção com estratégias pedagógicas bem traçadas", ressaltou.
A pesquisadora da Universidade Católica de Brasília (UCB) Leda Gonçalves, no entanto, tem restrições
às mudanças previstas para o ensino público . De acordo com a especialista, prolongar o bloco inicial de
alfabetização pode apenas adiar a reprovação do estudante que enfrentar dificuldades no aprendizado .
"As experiências que temos visto com ciclo não são muito bem-sucedidas. A tese é boa, mas, na prática,
não vemos mudança no processo pedagógico", comenta . "O que acontece é apenas uma maquiagem
nos índices de reprovação , não muda a qualidade do ensino", emenda .
Ensino médio
Já para os estudantes de nível méd io, o ensino passa a ser semestral. As aulas serão divididas por
áreas de conhecimento: nos primeiros seis meses , o aluno aprende exatas e, nos outros seis , humanas,
por exemplo. Português e matemática serão lecionados nos dois semestres . A mudança segue uma
tendência discutida pelo Governo Federal de reestruturaçãO dessa etapa da educação. O DF conta com
86 escolas de ensino médio, mas 63 têm capacidade para aderir ao sistema . No novo modelo, as turmas
serão reduzidas pela metade. Se uma classe tem 30 alunos, por exemplo, 15 estudarão um bloco de
disciplinas e os demais as outras matérias .
O revezamento em dois blocos proporcionará um contato mais intenso com os docentes, além da
oportunidade de se aprofundar mais em cada disciplina. "Em vez de ver o aluno duas vezes por mês , o
docente poderá passar mais tempo com ele a cada semestre para ampliar o debate", ressalta o
secretário de Educação, Denilson Bento. Com a mudança, ele pretende mudar a atual colocação do DF
no ranking nacional na qualidade de ensino. "Ocupamos o segundo pior lugar em reprovação. Estamos
trabalhando para mudar isso", disse.
Mas a pesquisadora da UCB Leda Gonçalves faz algumas ponderações quanto à mudança. Ela acredita
que o modelo semestral pode prejud icar o desempenho dos candidatos a uma vaga no vestibular. "A
aprendizagem é um processo contínuo. O aluno estuda o ano inteiro para vivenciar uma avaliação
depois. Ao mudar isso, você prejudica o candidato", avaliou.
Já o professor colaborador da Universidade de Brasíl ia (UnB) e doutor na área de educação Carlos
Augusto de Medeiros está otimista quanto à proposta apresentada pela Secretaria de Educação. "Se o
aluno vai ter menos componentes para estudar, vai poder focar mais em cada disciplina e terá um
conhecimento mais profundo de cada uma. Assim , no fim do ano, retomar esses conteúdos será mais
fácil", acredita .
Mas , para que a experiência tenha sucesso, ele sugere que as instituições de ensino invistam em
revisões ao final de cada ano escolar. "É necessário haver um acompanhamento dos estudantes para
deixar os alunos afiados para o vestibular", aconselhou .
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63
Número de escolas públicas de ensino médio com capacidade para aderir ao novo sistema de ensino
este ano
Como será
1° ciclo -1° ao 3° ano
do ensino fundamental
» O Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) funciona no DF desde 2005 . Esta fase não será alterada . Os
alunos instalados nesse modelo são avaliados com frequência , mas sem reprovação . Somente no último
ano do ciclo é que eles estão sujeitos à retenção . Caso eles não conquistem nota suficiente para
avançar até o ciclo seguinte, podem ser retidos por um ano ou somente por três meses até conseguirem
atingir o patamar de aprendizado necessário para o avanço .
2° ciclo- 4° ao 5° ano
do ensino fundamental
» O BIA será ampliado para essas séries . A partir do ano letivo de 2013, não haverá reprovação na
passagem de uma série para a outra . Isso só ocorrerá no avanço para o 6° ano. Caso o aluno reprove
nesta etapa, pode ser retido por mais um ano até recuperar o conteúdo que não sabe . Porém, essa
retenção é diferente do atual sistema de ensino. Se o aluno alcançou o desempenho necessário em
português, por exemplo, mas ainda tem deficiência em matemática, ele terá aulas facadas nas
dificuldades dele até que esteja nivelado com os outros estudantes .
» Em 2013, essa mudança só é obrigatória em cinco regionais de ensino, com capacidade para
implementar o sistema: Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante e Guará.
São 70 escolas e 35 mil alunos atingidos .
3° ciclo - 6° ao 9° ano
do ensino fundamental
» Não haverá mudanças nessa fase . O ensino continua seriado, com avaliação anual , com possibilidade
de retenção caso o aluno reprove . Hoje, somente três escolas no DF têm condições de mudar o sistema
seriado para o de ciclos nesta fase . Caberá a elas fazer a escolha sobre o que pretendem adotar.
Nenhuma instituição será obrigada a mudar o modelo de aprendizagem ainda em 2013. O estudo é de
que haja mudanças em 2014.
4° ciclo - 1°, 2° e 3° anos
do ensino médio
» Continua a ser seriado, mas o ensino ocorrerá por semestres . Na antiga metodologia, os alunos tinham
até 19 matérias divididas durante todo o ano letivo. Com as mudanças definidas pela nova política
educacional , o ensino será reorganizado por áreas de conhecimento.
» Valerá somente para as escolas exclusivas de ensino médio, com número de turmas pares . Serão
afetadas 63 instituições desse tipo, entre as 86 do DF .
» Funcionará com a divisão dos alunos por área de conhecimento. Em uma turma de 30 alunos, por
exemplo, 15 estudarão exatas no primeiro semestre e 15, humanas. No segundo semestre, isso é
invertido.
» Caso o estudante fique de recuperação em um a disciplina, ele terá três chances para melhorar. Serão
duas recuperações ao longo do semestre no qual a matéria é ministrada e mais uma no fim do ano . O
aluno ainda avança de série por meio da dependência . Ele pode reprovar em até duas matérias e ir para
a série seguinte com o compromisso de recuperar a nota nas disciplinas anteriores .
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39- ENXUGANDO GELO
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Salvo surpresas, o Copom manterá hoje tudo como está na taxa básica de juros. Até aí, beleza, porque
um pouco de previsibilidade parece ser exatamente do que a política econômica necessita.
Mas o Brasil ruma ao terceiro ano de inflação alta, e qualquer soluço pode estourar o chamado teto da
meta, de 6,5% . O discurso oficial de que "um pouco de inflação não faz mal e ajuda a crescer" foi
implodido de uma vez por todas pelo pibinho .
Subir juros , arma primária do BC, contudo, é hipótese herética. Sem bala, o governo apela ao que pode.
Primeiro foi a maquiagem de fim de ano que manteve a meta do superavit primário, justamente para
evitar tendências inflacionárias. Custou ao menos uns R$ 4 bilhões ao contribuinte, só de prejuízo nas
operações com ações da Petrobras.
Agora, o governo manipula a própria inflação, adiando impactos.
Como não dá mais para segurar o aumento dos combustíveis, expediente que quebra as pernas da
mesma Petrobras há anos , atacaram as tarifas municipais de ônibus . São Paulo e Rio frearam reajustes
a pedido do governo, por serem bons aliados e terem a promessa de reestruturação de suas dívidas com
a União.
Em caudaloso artigo no "Valor Econômico" de ontem, Delfim Netto descascou a manipulação.
"A quebra da seriedade da política econômica produzida por tais alquimias não tem qualquer efeito
prático, mas tem custo devastador. Se repetida, vai acabar matando os próprios alquimistas pela
inalação dos gases venenosos que, como todos sabemos, elas mesmos emitem ... ", escreveu ele,
conhecedor como poucos desse tipo de maquiavelismo.
Como a crítica não veio da "Economist" ou de algum "tucano" (isto é, alguém que não diga amém ao
Planalto), talvez alguma luz de alerta acenda no governo . No Instituto Lula, interessado maior nos efeitos
de tudo isso em 2014, ela já está a piscar furiosamente .
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40 -MINAS ABRE PRESÍDIO PÚBLICO-PRIVADO
Primeira unidade de um complexo penitenciário na região metropolitana de Belo Horizonte está quase pronta para
funcionar sob regime de parceria com um consórcio de empresas. Na nova cadeia, os funcionários não vão trabalhar
armados e haverá metas de qualidade
RENA TA MARIZ

Prestes a ser inaugurada, a primeira unidade do complexo penitenciário na região metropolitana de Belo
Horizonte construído e gerenciado por meio de uma parceria público-privada (PPP) já nasce sob
polêmica. Embora não seja uma experiência totalmente inédita no país, uma vez que outras unidades da
Federação já experimentaram o modelo de cogestão no setor prisional , o presídio mineiro reacendeu o
debate sempre ferrenho sobre privatização na área da segurança pública . Pesam sobre o modelo
críticas dos defensores do papel do Estado, de que a terceirização amplia os riscos de corrupção, de
falta de treinamento de funcionários , de negligência no tratamento aos presos , entre outras falhas
suscitadas pela lógica do mercado- de maximização do lucro e redução de custos. Por outro lado, os
defensores do sistema enxergam na iniciativa uma forma de melhorar a gestão da área carcerária no
país, que é mal atendida pelo Poder Público, para se chegar ao objetivo maior da aplicação da pena que
é a ressocialização .
O complexo penitenciário de Minas Gerais terá cinco unidades , cada uma com 608 vagas masculinas . O
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primeiro pavilhão será inaugurado nas próximas semanas. Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de
Defesa Social de Minas Gerais , considera naturais as críticas levantadas pelo projeto. "Como representa
uma inovação em um sistema colocado há décadas da mesma forma, como o penitenciário, já
esperávamos críticas . Problemas vão surgir ao longo da experiência e nós estamos preparados para
corrigi-los. O governo se fará presente com um diretor e uma equipe técnica permanente lá dentro, além
de manter serviços de guarda externa e de transporte dos presos", assegura Ferraz. A novidade da
iniciativa mineira , explica o secretário, está na parceria com o setor privado desde a construção das
unidades. "Nos outros estados, as obras foram feitas pelo Poder Público, e a administração por meio de
parceria. Aqui , o processo da PPP começou antes", explica.
Na nova unidade regida pela parceria com a iniciativa privada, um consórcio de empresas cuidará da
manutenção do local , dos serviços de limpeza, da oferta educacional , das oficinas de trabalho, do
atendimento de saúde e psicológico, entre outras demandas. Há 380 indicadores previstos no contrato,
com duração de 27 anos, que devem ser alcançados pelo consórcio. Um das metas, por exemplo, é
assegurar uma consulta médica bimestral para cada preso. Se algum desses indicadores não for
atingido, o repasse mensal do governo ao consórcio será reduzido. O custo mensal por preso será de R$
2,8 mil, segundo informou a Secretaria de Defesa Social de Minas. Esse é, praticamente, o mesmo valor
gasto por detento do sistema público, de R$ 2,7 mil. No presídio de Minas haverá 1.824 vagas para o
sistema fechado e 1.216 para o regime semiaberto.
Ressocialização
Como o enfoque é a ressocialização, os monitores que lidarão diretamente com os presos funcionários do consórcio, e não agentes penitenciários do Estado- trabalharão desarmados. Para o
advogado e assessor da Pastoral Carcerária José de Jesus Filho, sobra publicidade e falta seriedade no
modelo de gerenciamento conjunto de unidades prisionais . "Já visitei muitos estados que tentaram .
Alguns desisitiram, outros mantêm até hoje o sistema de cogestão. O que posso dizer é que vi muita
coisa errada. Presos amarrados nas celas, com limite de nove segundos para banho, sabonete que tinha
que durar um tempo extenso . Enfim, a iniciativa privada quer lucro. Mas o sistema penitenciário não
pode proporcionar isso, não segue a lógica do mundo dos negócios", diz Jesus Filho. Segundo ele, eram
constantes também os conflitos entre diretores das unidades, representantes do governo, e os gerentes
da iniciativa privada.
A falta de dados transparentes , por parte de unidades prisionais que adotaram a administração públicoprivada, é outro ponto levantando pelo advogado. "São estabelecimentos muito mais complicados de se
ter acesso, onde há uma maquiagem de dados absoluta . Não dá para terceirizar privação de liberdade.
O presídio é diferente de um hospital , por exemplo, que qualquer um pode ter acesso, pode entrar, olhar.
Em uma penitenciária, isso não ocorre", aponta ele.
Para o juiz Luciano Losekann, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o modelo de PPP pode ser benéfico desde
que o Estado mantenha-se presente . O magistrado já visitou várias boas prisões na Espanha e na
Inglaterra que adotam modelo de gestão semelhante . "Uma, na região de Andaluzia (Espanha), tinha até
piscina para os presos de bom comportamento se refrescarem no verão . Podemos inovar, claro que
sempre com a participação dos governos", diz o magistrado .

Ponto crítico I Você é a favor das PPPs para o sistema carcerário?
sim
Não vejo problema algum em se fazer parcerias público-privadas na área penitenciária . Afinal , pior do
que está não pode ficar. Mas o Estado não pode simplesmente entregar a administração prisional à
iniciativa privada . No Brasil , o que se permite é a terce irização de alguns serviços. Mas o controle do
estabelecimento e a disciplina têm que ficar a cargo de agentes do Estado . Na Inglaterra, onde é
possível a privatização dos presídios, houve um efeito muito benéfico logo depois de o governo abrir os
processos de concessão, pois as empresas administradoras das unidades entraram em uma competição
para ver qual era o melhor estabelecimento . Até os presídios públicos começaram a se preocupar com
isso. Riscos na área de segurança, riscos de corrupção, entre outros problemas elencados por críticos,
também existem na gestão totalmente pública. Desde que haja uma real fiscalização e o exercício, por
agentes públicos , das funções de controle e disciplina das unidades , não vejo motivos para não apoiar
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iniciativas como a de Minas e de outros estados no Brasil
Luciano Losekann, juiz e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário do CNJ

Não
Como diz o ditado, não se pode matar o burro para acabar com os carrapatos . Ou seja, não é porque o
sistema penitenciário vai mal que o Estado deve entregá-lo à iniciativa privada . O correto seria enfrentar
o problema real da área penitenciária, coisa que nunca foi feita . Prisão significa privação de liberdade, e
privação de liberdade não deve ser delegada a terceiros, deve ser monopólio do Estado. Enquanto o
interesse público quer assegurar que as pessoas não escapem e, ao mesmo tempo, que sejam
ressocializadas , a iniciativa privada quer maximização de lucros e redução de custos . Essa mistura entre
público e privado no sistema prisional é muito delicada . O que presenciamos, em visitas já realizadas em
estabelecimentos que utilizam a terceirização, é uma maquiagem de dados , muita propaganda e pouco
efeito prático . É ilusão achar que a iniciativa privada vai resolver o problema do sistema carcerário
brasileiro. A motivação do setor privado é ganhar dinheiro. Para isso, vale colocar gente mal preparada
como funcionário , instituir regras rígidas, praticar tortura, sem a contrapartida dos serviços .
José de Jesus Filho, advogado e assessor da Pastoral Carcerária
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41- LUZ BARATA?
Luz barata?

A redução na conta de luz é justa. A gente não tem luz! Aqui em Brasília, pelo menos, é um tal de
acende e apaga que nunca se sabe se o despertador estará ligado de manhã para soar o alarme, se os
sinais de trânsito estarão funcionando ou o caos nos espera nas ruas, se o aparelho do dentista vai
funcionar na hora do tratamento, se a estufa do self service mantém o almoço em temperatura decente,
se o elevador não nos deixará na mão quando precisarmos ir àquela repartição lá nas alturas, se o metrô
chegará ao destino, se o telejornal anunciará o apagão ou estará apagado ... Pensando bem, as
empresas de energia teriam é que devolver muita grana pra gente. E os comerciantes que encontram
freezers e geladeiras desligados pela manhã, e os produtos estragados? Espero que os prejuízos não
cresçam em escala geométrica enquanto os descontos vão pingando em nossas contas . É o mínimo!
» Júlio Fernandes da
Silva Rocha,
Lago Norte

» Apenas uma jogada de efeito para a torcida, essa redução de 20% na conta de luz dos brasileiros, feita
para virar notícia de jornal , passar para os mais incautos a impressão de que o governo está trabalhando
com eficiência, e tirar a atenção do povo brasileiro de outros "ãos" bem mais importantes para nós, como
apagão e inflação. É mais ou menos como aquela jogada imoral da maquiagem nas contas para
conseguir atingir a meta do superavit, pois , no fim das contas, essa redução de custo nas contas de luz
va i sair mesmo é do bolso de todos nós.
» Ronaldo Gomes Ferraz,
Rio de Janeiro (RJ)
Aposentadorias
O governo anunciou o reajuste das aposentadorias para quem ganha acima do salário mínimo: apenas
6,2%, o que fica bem abaixo da inflação real , pois alimentos, remédios e aluguel subiram bem acima
desse índice. Há que se ter um índice mais próximo da realidade . O consumo das pessoas idosas é
diferente daquele do conjunto da população . Assim , serviços médicos, planos de saúde, remédios ,
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Cadê o Chávez?
O presidente Hugo Chávez anda mais sumido do que Fidel Castro. Cristina Kirshner foi a Havana visitar
o amigo venezuelano em tratamento de câncer, mas quem apareceu em foto com ela foi o líder cubano,
sobre quem até circularam boatos de que havia morrido, quando afastou-se do poder para cuidar da
saúde e desapareceu , dando margem a todo tipo de especulação . Fidel acabou sendo substituído pelo
irmão Raúl. E Chávez? Volta ou não volta à Presidência da República e à liderança da revolução
bolivariana? Não vai demorar e a Venezuela inteira estará atrás de resposta para essa pergunta, que
deixará de ser monopólio dos oposicionistas . A esta altura, nem FHC escapará da sina de repetir para si
mesmo, andando de um lado pro outro : "Assim , não dá ; assim , não pode; assim , não é possível".
» Sandro Prates ,
Sudoeste
Rivaldo
Emocionou-me profundamente a matéria "Corrida de rua- Para chinês ver" (16/1 , caderno Super
Esportes, pág. 8). Primeiro, porque deixa claro para todos nós, particularmente para mim , que já beiro os
50 , que não há limites para os desafios nem para as boas práticas, a busca por bem-estar e por hábitos
de vida saudáveis . Segundo, porque, conheço, há muito, a disposição, a força de vontade, a
determinação e a capacidade de superação do amigo Rivaldo Cavalcanti. Tem caráter pedagógico, além
de ser muito gratificante, ver que, aos 76 anos, continua encontrando prazer, deleite mesmo, na prática
de exercícios físicos . Desejo, pois, a ele, muita sorte na nova empreitada, e estou certo de que a
Muralha da China será só mais um obstáculo a ser transposto . Aos mais novos , o mantra: "Com a
corrida, a gente não envelhece nunca".
» José Teixeira Moura ,
Sobradinho

CORREIO BRAZILIENSE - DF

POLÍTICA

17/01/2013

42- DILMA CONCENTRA PODER PARA ADMINISTRAR BRIGAS
Disputas no alto escalão do governo e pedidos de demissão levam a presidente a centralizar ainda mais as decisões
estratégicas, em especial na área econômica, de olho na reeleição
Denise Rothenburg e PAULO DE TARSO LYRA

A presidente Dilma Rousseff abriu o ano de 2013, considerado essencial para o governo pavimentar a
reeleição no ano que vem , juntando pedaços da própria equipe . Na área econômica, os embates entre o
secretário do Tesouro, Arno Augustin ; o ministro da Fazenda , Guido Mantega; e o secretário executivo
da pasta, Nelson Barbosa, se acirraram com a maquiagem das contas públicas para cumprir a meta do
superavit primário . Na Casa Civil , Beto Vasconcelos deixou o cargo de número dois insatisfeito com a
falta de autonomia concedida pela ministra Gleisi Hoffmann. Na área jurídica , o advogado-geral da
União, Luís Inácio Adams, foi mantido no cargo após o escândalo envolvendo um de seus adjuntos, mas ,
esvaziado, nem cogita mais brigar por uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
Tudo isso reforça ainda mais o espírito centralizador de Dilma . Para evitar que a máquina emperrasse,
ela avocou para si todos os afazeres. Deu uma ordem unida na área econômica, lembrando que detesta
divergências. No fim do ano passado, já tinha dado um chega para lá em Guido Mantega ao afirmar que
cabia ao Banco Central tratar de política monetária . Agora, promoveu um freio de arrumação após os
embates internos em torno do superáavit. "Foi ela quem colocou esse povo todo na área econômica .
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Eles sabem que é ela quem manda", disse um aliado da presidente.
Dilma ficou ainda mais atenta após as críticas feitas pelo ex-ministro do Planejamento no regime militar
Delfim Netto, o economista mais consultado pelo PT desde o governo Lula. Ele questionou as manobras
contábeis do governo para garantir o resultado positivo das contas públicas . "Temos um cenário
internacional de crise. Não podemos mais ficar fazendo lambanças como as feitas no fim do ano", disse
um interlocutor de Delfim Netto.

A saída de Beta Vasconcelos também não é pouca coisa. Assessor jurídico da Casa Civil durante o
tempo em que Dilma era ministra, o jovem assessor tornou-se o número dois da pasta quando Antonio
Palocci assumiu o cargo, em 2011. A divisão era clara . Palocci cuidava do lado político enquanto Beta
desempenhava o papel técnico.
Esse equilíbrio de forças tornou-se desigual quando Palocci caiu e a vaga foi ocupada por Gleisi
Hoffmann . Naturalmente, a senadora catarinense passou a desempenhar um papel mais gerencial. Beta
perdeu ainda mais autonomia com a criação da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e
Competitividade, presid ida pelo empresário Jorge Gerdau . Considerado desprestigiado, Beta
Vasconcelos resolveu retomar a carreira acadêm ica .
Os desencontros na área econômica foram a mais recente divergência. A ideia de maquiar o número
final do superavit primário, segundo informações dos políticos que acompanharam o processo, foi do
secretário do Tesouro, Arno Augustin. Ele telefonou pessoalmente para o staff do Banco do Brasil a fim
de avisar sobre essa solução, quando o normal , conforme informações de técnicos, seria repassar as
informações pela secretaria executiva. Ocorre que o secretário executivo, Nelson Barbosa, foi contra a
maquiagem. O ministro Mantega desempatou em favor de Arno e, tomada a decisão, saiu de férias .
Barbosa começou o ano como ministro interino da Fazenda , obrigado a dar as explicações sobre a
confusão criada por Arno. O desconforto era visível na voz monocórdica de um discurso ensaiado e um
olhar que não escondia a discordância. Na semana passada, Nelson Barbosa se reuniu com Dilma e
saiu de férias , antes do retorno do chefe Guido Mantega. Arno Augustin , mentor da decisão que resultou
no desgaste do governo, assumiu o cargo interinamente.
Mantega volta ao trabalho na próxima segunda-feira e, espera-se, com as baterias recarregadas . Os
últimos meses dele não foram fáceis . A desaceleração da atividade produtiva colocou-o na berlinda e
diversos setores do mercado financeiro e até da imprensa internacional questionaram a permanência
dele na equipe econômica . Em dezembro, durante café da manhã com jornalistas, a presidente Dilma
Rousseff assegurou que "o elfo vidente", como Mantega foi apelidado pela revista inglesa The
Economist, garantiu que ele só deixaria o cargo se quisesse.

FOLHA DE SÃO PAULO

ELIANE CANTANHÊDE

18/01/2013

43- O REI
ELIANE CANTANHÊDE

Chega a ser patética a foto de Lula no gabinete do prefeito de São Paulo, sentado entre Fernando
Haddad e a vice Nádia Campeão, dando ordens , mostrando quem é o chefe. Pobre Haddad.
Não satisfeito em impor seus candidatos à Presidência e à Prefeitura de São Paulo, não satisfeito com
as duas vitórias espetaculares e não satisfeito com a percepção geral sobre quem manda e quem
obedece, Lula quer mais : quer oficializar publicamente a tutela dos pupilos.
Chegou de férias num dia , assumiu a prefeitura no dia seguinte e já determinou que a prioridade é conter
as enchentes e as chacinas na capital. Os efeitos no marketing e na popularidade são muito danosos ...
Reduzido a pau-mandado, Haddad não vai poder reclamar quando os secretários despacharem
diretamente com Lula , assim como os ministros de Dilma fazem fila na porta dele quando realmente
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importa.
Lula tenta se apossar, na prática, do mandato da sucessora, que sofre críticas (pibinho, inflação, temor
de racionamento e maquiagem de números oficiais). Ela reage . Convocou pesos-pesados da indústria,
reduziu tarifas de luz, baixou juros de moradia para a classe média alta e negociou o adiamento do
reajuste de ônibus em São Paulo e no Rio.
No final , vai a Lula, provavelmente no dia 25, próxima sexta-feira, prestar contas e aprender melhor que,
entre o que é necessário e a popularidade, cuide-se da popularidade ...
Com Haddad e Dilma instruídos e sob controle, Lula estará livre para retomar as "Caravanas da
Cidadania", tão importantes para sua vitória em 2002. Vai de região a região reaquecer a adoração
popular por ele .
Além de buscar uma cara promissora e com credibilidade para depois tutelar no governo de São Paulouma nova Dilma, um novo Haddad-, tanta mobilização sugere que é cedo para descartar Lula em 2014 .
Ele fala em destravar a economia, o governo e a Dilma, mas o problema dela é o oposto : travar o Lula .

O ESTADO DE SÃO PAULO

ESPAÇO ABERTO

18/01/2013

44 - CRÔNICAS DO FIM DO MUNDO
Fernando Gabeira

Feliz fim de mando dizia a manchete do jornal venezuelano Tal Cual no dia de dezembro marcado para
ser o último, com base no calendário maia. De certa forma , o mundo acabou e, de tão felizes , não nos
demos conta.
Como baratas que sobrevivem ao inverno nuclear, o PMDB prepara-se para assumir o controle do
Congresso Nacional. São os mesmos de sempre, como diz o personagem de Beckett ao perguntarem
quem lhe deu uma surra na rua.
O calendário de Marco Maia term inou com uma ação importante: a compra de 1.500 iPads para os
deputados. Medida econômica destinada a poupar montanhas de papel. Acontece que os iPads serão
pregados nas mesas . É compreens ível o medo de serem subtraídos. Tantos recursos , conhecimento e
inovação foram gastos para criar uma tecnologia móvel e os deputados vão usá-la pregada. A esquerda
no poder sempre pode argumentar: se a aristocracia reacionária pregou Cristo na cruz, qual o problema
de pregar uma conquista tecnológica? O problema é que, se fizessem um aplicativo para celular,
poderiam economizar os iPads, montanhas de papel e, naturalmente, os pregos. Todos os deputados
têm celulares e do bolso dos assessores brotam celulares como dinheiro amassado do bolso dos
bicheiros.
Do iPad vamos para o Photoshop. É um programa, com muitas funções , para tratar imagens . Com o
Photoshop , os políticos sempre parecem mais novos do que sua idade real e as contas, mais
arrumadinhas do que autoriza a crise real. Algumas rugas em forma de débito foram suprimidas . Dizem
as notícias que as manobras fei tas pelo governo para formalizar a maquiagem , mobilizando estatais e o
BNDES, deram um prejuízo de R$ 4,7 bilhões , via mecanismo, forçado pela urgência, de comprar ações
na alta e vendê-las na baixa .
Na energia, Edison Lobão é a cara do fim do mundo. Ele aconselhou a usar energia à vontade num
momento em que os reservatórios estão baixos, as empresas hidrelétricas se desidratam na Bolsa e as
térmicas a todo vapor emitem milhões de toneladas de gases de efeito estufa . Em todo o mundo, o
conselho dos dirigentes é usar energia com critério e procurar economizá-la sempre que possível.
Lobão é generoso. Como Dilma, que nos promete uma redução de 20% na conta de luz, nesta
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O sistema brasileiro é considerado bom por muitos analistas do setor. Precisa de investimento e gestão .
Hidrelétrica fechada há quase 20 anos e central eólica funcionando sem linhas de transmissão para
distribuir a energia são sinais de desgoverno. Costumo dizer que Barack Obama escolheu um Prêmio
No- bel de Física para a pasta de Energia; quis o destino, graças à coligação vitoriosa, que nosso ministro fosse Lobão. Os vitoriosos impõem-nos condições constrangedoras . No passado, decisões brasileiras
com repercussão continental eram pelo menos comunicadas às Comissões de Relações Exteriores do
Congresso. Em alguns casos , falava-se até com a oposição.
A Venezuela está sendo governada por aparelhos . Eles são o vínculo de Hugo Chávez com a vida. Os
chavistas poderiam respe itar a Constituição e eleger Nicolás Maduro dentro de um mês. Resolveram
suprimir esse caminho, afirmando ser apenas uma formalidade constitucional.
Um assessor especial brasileiro viaja para Havana, discute com cubanos e venezuelanos e afirma : a
posição do Brasil é apoiar o adiamento das eleições na Venezuela. Os vitoriosos não deveriam poder
tudo. A política externa do Brasil não precisa coincidir totalmente com a do PT. Ela é o resultado de um
pacto com a maioria que elegeu Dilma. E quando se trata de decisão de peso é preciso ao menos comunicar à oposição.
Marco Aurélio Garcia encarnou o PT, o govemo e o Brasil. Que viagem! Enquanto espera as malas na
esteira, proclama: a posição do Brasil é pelo adiamento das eleições na Venezuela .
Com o esfacelamento da oposição, os vitoriosos deixaram de fazer política . Desfilam solitários . Um
partido substitui o País, que, por sua vez, é substituído por um assessor especial.
Na crise energética de 2001 , fazíamos comissões , íamos ao Planalto, chamávamos o Pedro Parente,
responsável pela gestão do problema, ao Congresso . Hoje está tudo morto por lá . E o PMDB prepara-se
para roer os escombros . Esses dois momentos em que um setor vital como a energia invade a agenda
revelam a devastadora decadência da política no Brasil.
Aos vencedores, as baratas. Pena que a paisagem na oposição seja também tão desoladora. O caüor do
debate político poderia levar-nos a pensar numa alternativa para tudo isso. A alternativa não é fácil. Os
grandes partidos da oposição parecem não se interessar por ela. No mínimo, esta- ríam se reunindo,
discutindo os temas , lançando notas sobre a energia, a posição do Brasil nas eleições da Venezuela, a
maquiagem das contas públicas.
Se a imprensa se tornou o único setor que questiona tudo isso, melhor talvez fosse distribuir os iPads
aos repórteres . De que vale ser eleito como oposição e não realizar a tarefa?
Um certo mundo acabou. Ainda não apareceram aquelas brumas do amanhecer nos rios do, Pantanal.
Elas nos dão a ilusão de umanova gênese, um outro mundo despontando gradualmente da névoa. Não
espero nenhum paraíso. Epedir muito que o Brasil tenha um ministro da Energia à altura da importância
do tema, que a política externa seja mais democraticamente exercida, que as contas públicas não sejam
maquiadas? E que o Congresso funcione, a oposição se oponha?
Começam pregando iPads , daqui a pouco vão comprar aviões para a linha de ônibus Madureira-Central
do Brasil , desativando sua capacidade de decolar. Começam com o ministro da Energia estimulando o
consumo e, daqui a pouco, o da Saúde aconselhará a fumar.
O mundo acabou de certa forma . De tão felizes , não percebemos que está de pemas para o ar.

O ESTADO DE S. PAULO- SP
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45 - CRÔNICAS DO FIM DO MUNDO
FERNANDO, GABEIRA, JORNALISTA, FERNANDO e GABEIRA

Feliz fim de mundo dizia a manchete do jornal venezuelano Tal Cual no dia de dezembro marcado para
ser o último, com base no calendário maia. De certa forma, o mundo acabou e, de tão felizes, não nos
demos conta.
Como baratas que sobrevivem ao inverno nuclear, o PMDB prepara-se para assumir o controle do
Congresso Nacional. São os mesmos de sempre, como diz o personagem de Beckett ao perguntarem
quem lhe deu uma surra na rua.
O calendário de Marco Maia terminou com uma ação importante: a compra de 1.500 iPads para os
deputados . Medida econômica destinada a poupar montanhas de papel. Acontece que os iPads serão
pregados nas mesas . É compreensível o medo de serem subtraídos. Tantos recursos, conhecimento e
inovação foram gastos para criar uma tecnologia móvel e os deputados vão usá-la pregada. A esquerda
no poder sempre pode argumentar: se a aristocracia reacionária pregou Cristo na cruz, qual o problema
de pregar uma conquista tecnológica? O problema é que, se fizessem um aplicativo para celular,
poderiam economizar os iPads, montanhas de papel e, naturalmente, os pregos . Todos os deputados
têm celulares e do bolso dos assessores brotam celulares como dinheiro amassado do bolso dos
bicheiros .
Do iPad vamos para o Photoshop. É um programa, com muitas funções, para tratar imagens . Com o
Photoshop, os políticos sempre parecem mais novos do que sua idade real e as contas, mais
arrumadinhas do que autoriza a crise real. Algumas rugas em forma de débito foram suprimidas. Dizem
as notícias que as manobras feitas pelo governo para formalizar a maquiagem, mobilizando estatais e o
BNDES , deram um prejuízo de R$ 4,7 bilhões , via mecanismo, forçado pela urgência, de comprar ações
na alta e vendê-las na baixa .
Na energia, Edison Lobão é a cara do fim do mundo . Ele aconselhou a usar energia à vontade num
momento em que os reservatórios estão baixos, as empresas hidrelétricas se desidratam na Bolsa e as
térmicas a todo vapor emitem milhões de toneladas de gases de efeito estufa . Em todo o mundo, o
conselho dos dirigentes é usar energia com critério e procurar economizá-la sempre que possível.
Lobão é generoso. Como Dilma, que nos promete uma redução de 20% na conta de luz, nesta
conjuntura complicada . Como as térmicas encarecem a energia, a única saída será subsidiar uma parte
da redução. Parte do que Dilma nos dá com toda a pompa devolvemos silenciosamente ao pagar a
conta.
O sistema brasileiro é considerado bom por muitos analistas do setor. Precisa de investimento e gestão .
Hidrelétrica fechada há quase 20 anos e central eól ica funcionando sem linhas de transmissão para
distribuir a energia são sinais de desgoverno. Costumo dizer que Barack Obama escolheu um Prêmio
Nobel de Física para a pasta de Energia; quis o destino, graças à coligação vitoriosa, que nosso ministro
fosse Lobão. Os vitoriosos impõem-nos condições constrangedoras. No passado, decisões brasileiras
com repercussão continental eram pelo menos comunicadas às Comissões de Relações Exteriores do
Congresso. Em alguns casos, falava-se até com a oposição .
A Venezuela está sendo governada por aparelhos . Eles são o vínculo de Hugo Chávez com a vida . Os
chavistas poderiam respeitar a Constituição e eleger Nicolás Maduro dentro de um mês . Resolveram
suprimir esse caminho, afirmando ser apenas uma formalidade constitucional.
Um assessor especial brasileiro viaja para Havana, discute com cubanos e venezuelanos e afirma: a
posição do Brasil é apoiar o adiamento das eleições na Venezuela . Os vitoriosos não deveriam poder
tudo . A política externa do Brasil não precisa coincidir totalmente com a do PT. Ela é o resultado de um
pacto com a maioria que elegeu Dilma . E quando se trata de decisão de peso é preciso ao menos
comunicar à oposição.
Marco Aurélio Garcia encarnou o PT, o governo e o Brasil. Que viagem! Enquanto espera as malas na
esteira, proclama: a posição do Brasil é pelo adiamento das eleições na Venezuela .
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Com o esfacelamento da oposição, os vitoriosos deixaram de fazer política . Desfilam solitários . Um
partido substitui o País, que, por sua vez, é substituído por um assessor especial.
Na crise energética de 2001 , fazíamos comissões, íamos ao Planalto, chamávamos o Pedro Parente,
responsável pela gestão do problema, ao Congresso. Hoje está tudo morto por lá . E o PMDB prepara-se
para roer os escombros. Esses dois momentos em que um setor vital como a energia invade a agenda
revelam a devastadora decadência da política no Brasil.
Aos vencedores, as baratas . Pena que a paisagem na oposição seja também tão desoladora. O calor do
debate político poderia levar-nos a pensar numa alternativa para tudo isso. A alternativa não é fácil. Os
grandes partidos da oposição parecem não se interessar por ela. No mínimo, estariam se reunindo,
discutindo os temas, lançando notas sobre a energia, a posição do Brasil nas eleições da Venezuela, a
maquiagem das contas públicas.
Se a imprensa se tornou o único setor que questiona tudo isso, melhor talvez fosse distribuir os iPads
aos repórteres. De que vale ser eleito como oposição e não realizar a tarefa?
Um certo mundo acabou . Ainda não apareceram aquelas brumas do amanhecer nos rios do Pantanal.
Elas nos dão a ilusão de uma nova gênese, um outro mundo despontando gradualmente da névoa . Não
espero nenhum paraíso . É pedir muito que o Brasil tenha um ministro da Energia à altura da importância
do tema, que a política externa seja mais democraticamente exercida, que as contas públicas não sejam
maquiadas? E que o Congresso funcione, a oposição se oponha?
Começam pregando iPads, daqui a pouco vão comprar aviões para a linha de ônibus Madureira-Central
do Brasil , desativando sua capacidade de decolar. Começam com o ministro da Energia estimulando o
consumo e, daqui a pouco, o da Saúde aconselhará a fumar.
O mundo acabou de certa forma . De tão felizes , não percebemos que está de pernas para o ar.

BRASIL 247

PODER

18/01/2013

46 -SEGUNDO ELIANE, LULA ASSUMIU A PREFEITURA
Colunista diz ainda que o ex-presidente reduziu Fernando Haddad a pau mandado

247- A colunista da Folha Eliane Cantanhêde chamou de patética a cena da visita de Lula ao gabinete
de novo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad . Para ela, o ex-presidente reduziu o petista a pau
mandado .
O rei
BRASÍLIA- Chega a ser patética a foto de Lula no gabinete do prefeito de São Paulo, sentado entre
Fernando Haddad e a vice Nádia Campeão, dando ordens, mostrando quem é o chefe . Pobre Haddad .
Não satisfeito em impor seus candidatos à Presidência e à Prefeitura de São Paulo, não satisfeito com
as duas vitórias espetaculares e não satisfeito com a percepção geral sobre quem manda e quem
obedece, Lula quer mais : quer oficializar publicamente a tutela dos pupilos .
Chegou de férias num dia , assumiu a prefeitura no dia seguinte e já determinou que a prioridade é conter
as enchentes e as chacinas na capital. Os efeitos no marketing e na popularidade são muito danosos ...
Reduzido a pau-mandado, Haddad não vai poder reclamar quando os secretários despacharem
diretamente com Lula , assim como os ministros de Dilma fazem fila na porta dele quando realmente
importa.

48

No final , vai a Lula, provavelmente no dia 25, próxima sexta-feira, prestar contas e aprender melhor que,
entre o que é necessário e a popularidade, cuide-se da popularidade ...
Com Haddad e Dilma instruídos e sob controle, Lula estará livre para retomar as "Caravanas da
Cidadania", tão importantes para sua vitória em 2002. Vai de região a região reaquecer a adoração
popular por ele.
Além de buscar uma cara promissora e com credibilidade para depois tutelar no governo de São Paulouma nova Dilma, um novo Haddad-, tanta mobilização sugere que é cedo para descartar Lula em 2014.
Ele fala em destravar a economia, o governo e a Dilma, mas o problema dela é o oposto: travar o Lula .

O GLOBO- RJ

OPINIÃO

19/01/2013

47- SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO ROUBADO
Guilherme Fiuza

O "Financiai Times" disse que o jeitinho brasileiro chegou ao comando da política econômica. O jornal
britânico se referia à solidariedade entre os companheiros Fernando Haddad e Guido Mantega, num
arranjo para que a prefeitura de São Paulo retardasse o aumento nas tarifas de ônibus, ajudando o
Ministério da Fazenda a disfarçar a subida da inflação. A expressão usada pelo "Financiai Times" é
inadequada. Os britânicos não sabem que esse conceito quase simpático de malandragem brasileira
está superado . O profissionalismo do governo popular não mais comporta diminutivos.
No Brasil progressista de hoje, os números dançam conforme a música. E a maquiagem das contas
públicas já se faz a céu aberto: o império do oprimido perdeu a vergonha . No fechamento do balanço de
2012 , por exemplo, os companheiros da tesouraria acharam por bem separar mais 50 bilhões de reais
para gastar. Faz todo o sentido . Este ano as torneiras têm que estar bem abertas, porque ano que vem
tem eleição e é preciso irrigar as contas dos aliados em todo esse Brasil grande. A execução do
desfalque no orçamento foi um sucesso.
Entre outras mágicas, o governo popular engendrou uma espécie de "lavagem de dívida" para fabricar
superávit. Marcos Valério ficaria encabulado. O Tesouro Nacional fez injeções de recursos em série no
BNDES, que por sua vez derramou financiamentos bilionários nas principais estatais, e estas
anteciparam sua distribuição de dividendos, que apareceram como crédito na conta de quem? Dele
mesmo, o Tesouro Nacional -o único ente capaz de torrar dinheiro e lucrar com isso. Ao "Financiai
Times", seria preciso esclarecer: isso não é jeitinho, é roubo .
A "contabilidade criativa"- patente requerida pelos mesmos autores dos "recursos não contabilizados"
que explicavam o mensalão- não é vista como estelionato porque o brasileiro é um amistoso, um
magnânimo, deslumbrado com seu final feliz ao eleger presidente uma mulher inventada por um
operário. Não fosse isso, era caso de polícia. A falsidade ideológica nas contas do governo Dilma rouba
do cidadão para dar ao governo. Ao esconder dívidas e "esquentar" gastos abusivos , a Fazenda
Nacional fabrica créditos inexistentes- que serão pagos pelos consumidores e contribuintes , como em
toda desordem fiscal, através de impostos invisíveis . O mais conhecido deles é a inflação.
Em outras palavras: o jeitinho encontrado pelo companheiro-ministro da Fazenda para maquiar a
inflação é um antídoto contra o jeitinho por ele mesmo usado para aumentar a gastança pública.
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O maior escândalo não é a orgia administrativa que corrói os fundamentos da estabilidade econômica, ~3'9 ~\
tão dificilmente alcançada . O grande escândalo é a passividade com que o Brasil assiste a isso, numa
boa. Se distrai com polêmicas sobre "pibinho" ou "pibão", repercute bravatas presidenciais sopradas por
marqueteiros, e não reage ao evidente aumento do custo de vida, aos impostos mais altos do mundo
que vêm acompanhados, paradoxalmente, por recordes negativos de investimento público. A
bandalheira fiscal é abençoada por um silêncio continental. Nem a ditadura conseguiu esse milagre.
No auge da era da informação, o Brasil nunca foi tão ignorante. Acha que as baixas taxas de
desemprego- fruto de um ciclo virtuoso propiciado pela organização macroeconômica- são obra de um
governo com "sensibilidade social" . Justamente o governo que está avacalhando a estabilização,
estourando a meta de inflação e matando a galinha dos ovos de ouro . Esse Brasil obtuso acha que as
classes C e D ascenderam ao consumo porque o que faltava, em 500 anos de história, era um governo
bonzinho para inventar umas bolsas e distribuir dinheiro de graça.
Esse mal-entendido pueril gera uma blindagem política invencível. Os passageiros que assaram no
Galeão e no Santos Dumont, no vergonhoso colapso simultâneo de dezembro, são incapazes de
relacionar seu calvário ao caso Rosemary- a afilhada de Lula e Dilma que protagonizou o escândalo da
Anac, por acaso a agência responsável pela qualidade dos aeroportos. O governo popular transforma as
agências reguladoras em cabides para os companheiros e centrais de negociatas , e o contribuinte sofre
com a infraestrutura depenada como se fosse uma catástrofe natural , um efeito do El Nino. Novamente,
nem os generais viveram tão imunes à crítica .
Com a longevidade do PT no Planalto, o assalto ao Estado vai se sofisticando . A área econômica, que
era indevassável à politicagem , hoje tem a Secretaria do Tesouro devidamente aparelhada- um militante
do partido com a chave do cofre. E tome contabilidade criativa. Definitivamente, o Brasil não aprendeu
nada com a lição do mensalão. Os parasitas progressistas estão aí, deitando e rolando (de tão gordos),
rumo ao quarto mandato consecutivo.
Não contem para o "Financiai Times", mas a conta vai chegar.
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48 - FIÚZA VÊ ÁREA ECONÔMICA TOMADA POR LADRÕES
Segundo o colunista da revista Época e do jomal O Globo, os ladrões de dinheiro público não são mais os
mensaleiros. Agora, eles têm a chave do cofre do Tesouro Nacional.
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O que leva um escritor talentoso, como Guilherme Fiúza, a escrever artigos tão ... , tão .. ., tão .. . (bom,
deixa pra lá, o leitor decide), ao falar sobre temas como política e economia? Neste sábado, no texto
"Sorria, você está sendo roubado", o autor da biografia de Reynaldo Giannecchini , afirma que Marcos
Valéria ficaria encabulado diante das peripécias criminosas da equipe econômica de Dilma Rousseff,
comandado por Guido Mantega. O crime se sofisticou, ele afirma.
"No Brasil progressista de hoje, os números dançam conforme a música . E a maquiagem das contas
públicas já se faz a céu aberto: o império do oprimido perdeu a vergonha( ... ) A execução do desfalque
no orçamento foi um sucesso", ele afirma. "A contabilidade criativa( ... ) não é vista como estelionato
porque o brasileiro é um amistoso, um magnânimo, deslumbrado ... ".
Portanto, no Brasil não amistoso de Fiúza , Guido Mantega é um estelionatário . Diz ele ainda que o mais
espantoso não é o crime, mas o silêncio dos brasileiros, que assistem a tudo isso "numa boa" . "A
bandalheira fiscal é abençoada por um silêncio continental. Nem a ditadura conseguiu esse milagre. No
auge da era da informação, o Brasil nunca foi tão ignorante". [Aparentemente, é ignorante porque não
concorda com Fiúza] .
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Diz o escritor que Marcos Valéria "ficaria encabulado" diante da audácia dos crimes da equipe
econômica, que estariam "avacalhando a estabilização" e "matando a galinha dos ovos de ouro". Fiúza
afirma que, com a longevidade do PT no poder, o crime se sofisticou e um militante do partido, o
secretário do Tesouro, Arno Augustín, passou a ter a chave do cofre. "O Brasil não aprendeu nada com o
mensalão", diz Fiúza . "Os parasitas progressistas estão aí, deitando e rolando (de tão gordos), rumo ao
quarto mandato consecutivo".
Definitivamente, o povo não aprende, né, Fiúza?
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49- A FARRA DOS NÚMEROS
Sem metas claras e transparência na condução do país, o governo não conseguirá reanimar a economia

Há anos, a conta das receitas e das despesas do governo, sem considerar os gastos com juros e
amortizações da dívida pública, mantém um superávit na faixa dos 3% do Produto Interno Bruto (PIB) .
Desde a Presidência de Fernando Henrique Cardoso, os seguidos governos perseguem essa meta
fiscal, também conhecida como superávit primário, como uma forma de baixar o tamanho da dívida
pública em relação ao PIB- um indicador importante da solvência do Estado brasileiro .
Durante o ano passado, o governo Dilma Rousseff reiterou várias vezes que a meta de superávit
primário de 3,1% seria cumprida, apesar do desempenho claudicante da economia . Mas, no final de
2012 , o Ministério da Fazenda fez o balanço das contas e verificou que elas não faziam o número .
Havia dois caminhos possíveis para o governo . Um , mais natural , era vir a público anunciar com
transparência que a meta não fora alcançada e mandar uma proposta de alteração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o Congresso. Como a relação dívida-PIB continua a seguir uma trajetória declinante,
o desgaste, provavelmente, seria passageiro. O governo optou , porém , pelo caminho tortuoso da
maquiagem das contas . Numa edição extra do Diário Oficial , publicada no final da tarde do dia 28 de
dezembro, fez uma série de operações heterodoxas com troca de ações entre BNDES , Petrobras, Caixa
Econômica Federal e Tesouro Nacional e o uso de receitas do Fundo Soberano, com o objetivo de
engordar o superávit. Esta não foi a primeira vez que o governo recorreu à "contabilidade criativa" para
atingir a meta fiscal. Provavelmente, os responsáveis pela operação imaginaram que ela passaria
despercebida por se tratar de final de ano. Mas, desta vez, depois de dois anos seguidos de crescimento
medíocre do PIB e três anos com a taxa de inflação acima da meta estipulada pelo Banco Central , a
feitiçaria deu errado. Ela foi imediatamente descoberta e rechaçada até pelos defensores da política
econômica do governo, como o ex-ministro Delfim Netto. Em artigos publicados nos jornais, Delfim
criticou o excesso de "imaginação" e "esperteza" dos técnicos do Ministério da Fazenda .
Por causa do episódio, Dilma chegou a ser comparada à presidente argentina, Cristina Kirchner. No país
vizinho , o governo manipula para baixo o índice de inflação, que está na casa dos 26% anuais, e pune
as consultorias privadas que divulgam cálculos feitos de forma independente. Felizmente, e apesar do
gosto da presidente Dilma pelo ativismo governamental na economia , as situações do Brasil e da
Argentina são bem diferentes. Na Argentina, o procedimento de manipular as contas é tão recorrente
que as estatísticas oficiais perderam completamente a credibilidade . O episódio ocorrido na virada do
ano serve para os alquimistas instalados no governo rememorarem uma lição básica. Em tempos
passados , era possível que os governantes praticassem todo tipo de desatino econômico sem se
confrontar com a opinião pública ou os mercados . Nos dias de hoje, em que as informações correm em
"tempo real" e em que as autoridades estão sob permanente escrutínio, não dá para lidar com as
questões econôm icas sem transparência. Se o governo quer ter sucesso em sua missão de reanimar a
economia num momento difícil, terá de dizer com clareza suas metas e como trabalhará para alcançálas .
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50 -AÉCIO VAI USAR CHOQUE DE GESTÃO COMO BANDEIRA
Tucano exaltou modelo de administração implantado há 10 anos no governo de Minas; experiência, porém, também
é alvo de críticas
Marcelo Porte/a

A eficiência na gestão pública é um dos pilares do discurso que o senador Aécio Neves (PSDB- MG)
pretende apresentar numa eventual campanha presidencial em 2014. Dez anos depois de implantar o
chamado choque de gestão ao assumir o governo de Minas Gerais, em 2003, a expressão virou uma
espécie de marca tucana vinculada principalmente ao senador.
Nos últimos dias, Aécio e tucanos mineiros exaltaram o modelo de administração elaborado pela Escola
de Governo da Fundação João Pinheiro (FJP) a partir de premissas de gestão empresarial. O choque de
gestão, no entanto, é alvo de críticas como o uso de "manobras contábeis" para chegar aos resultados
desejados.
Segundo o governo mineiro, o modelo tem como foco o equilíbrio das contas e a reorganização da
estrutura do Executivo para otimizar investimentos e resultados. "A receita , hoje, é suficiente para pagar
todos os compromissos", destaca a secretária de Planejamento e Gestão de Minas, Renata Vilhena, uma
das responsáveis pela implantação do choque de gestão desde seu estágio embrionário ao lado do hoje
governador Antonio Anastasia (PSDB).
Ela cita como exemplo, além do saneamento das contas públicas, a atração de mais de R$ 17 bilhões
em investimentos privados no Estado em 2012 e o aval do governo federal para a captação de novos
empréstimos para investimentos. A dívida consolidada do Estado, de 234% da receita corrente líquida,
no início de 2002, foi reduzida para 173% no 2. 0 quadrimestre do ano passado .
Segundo a secretária, o choque de gestão "não é só uma questão econômico-financeira", e um dos
pontos centrais do modelo é a definição e cobrança de metas em cada área sob responsabilidade do
governo, com monitoramento constante dos resultados - o que levará a uma "mudança de cultura" do
funcionalismo, com foco na meritocracia. Em sua terceira etapa, o modelo prevê prioridade na redução
de diferenças regionais.
Críticas . Mas, para o economista professor da Escola do Legislativo e ex-secretário adjunto da Fazenda
de Minas, Fabrício Marques de Oliveira, o governo mineiro usa diversas "manobras contábeis" para
maquiar os dados e dar uma aparência de que o choque de gestão conseguiu sanear as contas públicas.
"O governo usa um conceito orçamentário que não tem muito significado econômico. Nesse conceito se
inclui até novas dívidas como receitas. As contas públicas são irreais", disse. "Sem essas operações de
crédito, os superávits se transformam em déficits ."
Oliveira reconhece melhora nas contas mineiras, mas ressalta que tanto Aécio quanto o ex- presidente
Luiz Inácio Lula da Silva foram beneficiados pelo crescimento da economia mundial no período. "Em
Minas, usam a mesma maquiagem que (os tucanos) criticam o governo federal de usar para atingir o superávit primário ."
Aécio , que ataca com frequência o que chama de "aparelhamento" da máquina pública federal pelas
administrações petistas, já adiantou que a discussão sobre uma gestão pública eficiente será uma das
"grandes questões" que vão nortear o discurso da oposição na corrida presidencial do ano que vem .
Quando ainda estava à frente da Casa Civil , a então ministra Dilma Rousseff classificou o choque de
gestão de "conceito propagandístico" e afirmou que uma gestão não se muda com "choque" . Na
campanha pela Prefeitura de São Paulo, no ano passado, Lula usou o termo para ironizar o discurso do
PSDB.

"É uma palavra muito usada pelos tucanos . Eu nem entedia que diabo era isso. Apareceu o choque de
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51 - AÉCIO VAI USAR CHOQUE DE GESTÃO COMO BANDEIRA
Tucano exaltou modelo de administração implantado há 10 anos no governo de Minas; experiência, porém, também
é alvo de críticas
Marcelo Porle/a

BELO HORIZONTE -A eficiência na gestão pública é um dos pilares do discurso que o senador Aécio
Neves (PSDB-MG) pretende apresentar numa eventual campanha presidencial em 2014 . Dez anos
depois de implantar o chamado choque de gestão ao assumir o governo de Minas Gerais, em 2003, a
expressão virou uma espécie de marca tucana vinculada principalmente ao senador.
Nos últimos dias, Aécio e tucanos mineiros exaltaram o modelo de administração elaborado pela Escola
de Governo da Fundação João Pinheiro (FJP) a partir de premissas de gestão empresarial. O choque de
gestão, no entanto, é alvo de críticas como o uso de "manobras contábeis" para chegar aos resultados
desejados .
Segundo o governo mineiro, o modelo tem como foco o equilíbrio das contas e a reorganização da
estrutura do Executivo para otimizar investimentos e resultados . "A receita , hoje, é suficiente para pagar
todos os compromissos", destaca a secretária de Planejamento e Gestão de Minas, Renata Vilhena, uma
das responsáveis pela implantação do choque de gestão desde seu estágio embrionário ao lado do hoje
governador Antonio Anastasia (PSDB).
Ela cita como exemplo, além do saneamento das contas públicas, a atração de mais de R$ 17 bilhões
em investimentos privados no Estado em 2012 e o aval do governo federal para a captação de novos
empréstimos para investimentos. A dívida consolidada do Estado, de 234% da receita corrente líquida,
no início de 2002, foi reduzida para 173% no 2. 0 quadrimestre do ano passado .
Segundo a secretária , o choque de gestão "não é só uma questão econômico-financeira", e um dos
pontos centrais do modelo é a definição e cobrança de metas em cada área sob responsabilidade do
governo, com monitoramento constante dos resultados- o que levará a uma "mudança de cultura" do
funcionalismo , com foco na meritocracia . Em sua terceira etapa, o modelo prevê prioridade na redução
de diferenças regionais .
Críticas . Mas, para o economista professor da Escola do Legislativo e ex-secretário adjunto da Fazenda
de Minas, Fabrício Marques de Oliveira, o governo mineiro usa diversas "manobras contábeis" para
maquiar os dados e dar uma aparência de que o choque de gestão conseguiu sanear as contas públicas .
"O governo usa um conceito orçamentário que não tem muito significado econômico . Nesse conceito se
inclui até novas dívidas como receitas. As contas públicas são irreais", disse. "Sem essas operações de
crédito, os superávits se transformam em déficits."
Ol iveira reconhece melhora nas contas mineiras, mas ressalta que tanto Aécio quanto o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva foram beneficiados pelo crescimento da economia mundial no período. "Em
Minas , usam a mesma maqu iagem que (os tucanos) criticam o governo federal de usar para atingir o
superávit primário."
Aécio , que ataca com frequência o que chama de "aparelhamento" da máquina pública federal pelas
administrações petistas , já adiantou que a discussão sobre uma gestão pública eficiente será uma das
"grandes questões" que vão nortear o discurso da oposição na corrida presidencial do ano que vem .
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"É uma palavra muito usada pelos tucanos. Eu nem entedia que diabo era isso. Apareceu o choque de
gestão, eu disse: puxa vida, vai voltar a tortura no Brasil com choque?", disse em comício de Fernando
Haddad (PT), em setembro.
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52 -AGRADO AOS PREFEITOS
Di/ma apresentará, na semana que vem, uma proposta de revisão das dívidas municipais em troca do apoio para
manutenção dos roya/ties do petróleo destinados à educação
PAULO DE TARSO, LYRA DENISE ROTHENBURG E JULIANA BRAGA

Para diminuir a pressão dos aliados e garantir que os recursos do pré-sal sejam destinados
integralmente para a educação, o governo apresentará aos prefeitos reunidos em Brasília na semana
que vem uma proposta de revisão das dívidas municipais . O Planalto aceita trocar o indexador da dívida
de IGPDI mais 6% por IPC ou taxa selic, a depender de qual estiver com o percentual mais baixo. Em
contrapartida , não quer que se repitam as cenas do fim do ano passado, quando uma caravana de
administradores municipais desembarcou em Brasília querendo o dinheiro que virá dos novos campos de
petróleo, levando a presidente Dilma Rousseff a vetar o projeto e comprar uma briga com o Congresso.
Além disso, a presidente, de olho no destravamento da economia para assegurar um PIB mais
consistente nos dois anos decisivos para a sua reeleição , cobrará que os prefeitos utilizem as verbas
desta folga orçamentária em investimentos , como obras de infraestrutura, saneamento e saúde, e não no
aumento do custeio ou no inchaço da máquina pública.
Segundo apurou o Correio, essa será uma das discussões centrais no encontro da presidente Dilma
Rousseff com os administradores municipais empossados em 1° de janeiro, marcado para a segundafeira da semana que vem, em Brasília. Os ministros cujas pastas tenham forte atuação nos municípios
farão painéis mostrando todos os programas federais e os recursos disponíveis para as cidades
brasileiras. A percepção do Planalto é de que muitos prefeitos desconhecem os repasses a que têm
direitos ou não sabem elaborar projetos eficientes para que as verbas sejam efetivamente liberadas .
Essa seria uma das maneiras para mostrar que, muitas vezes, as cidades estão afogadas em problemas
ou engessadas mais por desconhecimento do que por questões fiscais e econômicas. Mesmo assim, o
governo federal está disposto a dar uma mãozinha . No programa de creches, por exemplo- uma das
principais promessas de Dilma durante a campanha presidencial de 201 O-, a tendência é que sejam
liberados recursos não apenas para a construção dos estabelecimentos, mas também para a compra
dos terrenos .
Alternativas
Outras parcerias serão prolongadas, como a que garante a venda de retroescavadeiras para serem
utilizadas na construção de estradas vicina is, por exemplo. O Ministério das Cidades deve apresentar
exemplos para incrementar o programa Minha Casa, Minha Vida e as obras de mobilidade urbana. Já o
Ministério das Mulheres apresentará seu novo programa de atuação no setor. O ministro da
Controladoria-Geral da União (CGU) , Jorge Hage, debaterá com os novos prefeitos alternativas para que
eles não paguem por desvios praticados em gestões anteriores .
Mas o grande tema estará centrado, de fato , nas dívidas municipais . O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, será um dos painelistas do encontro mas, provavelmente, essas conversas se darão de
maneira reservada . Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que o montante total do
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O governo aproveitou , então, a discussão em torno da "maquiagem" no superavit primário para retomar
esse debate. A equipe econômica assegura que o resultado final é mais difícil de ser obtido porque os
estados e municípios têm dificuldades de fechar as contas e, assim, economizar os recursos necessários
para o pagamento dos juros da dívida. Com mais dinheiro em caixa, os prefeitos terão condições de
investir e, ao mesmo tempo, pagar o que devem ao governo federal , que poderá fechar as contas sem a
necessidade de manobras contábeis , batizadas pela revista The Economist como o velho "jeitinho
brasileiro".
Além disso, os prefeitos terão de aceitar que os recursos do pré-sal sejam destinados à educação. A
presidente Dilma Rousseff já afirmou essa intenção diversas vezes. Tramita no Congresso um projeto
que eleva para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) os investimentos previstos para a pasta comandada
por Aloizio Mercadante. O governo aceita a mudança, mas disse que a única maneira de a conta fechar
é pegar os recursos da exploração dos novos campos de petróleo .
A presidente Dilma Rousseff destinará essa semana praticamente toda para uma nova rodada de
conversas com os aliados eleitos em outubro. Ontem, a audiência foi concedida ao prefeito reeleito de
São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. Ao longo da semana, ela vai conversar com os prefeitos eleitos
de Fortaleza, Roberto Cláudio (PSB); de João Pessoa , Luciano Cartaxo (PT); e de Recife, Geraldo Júlio
(PSB). Na sexta-feira, dia do aniversário de São Paulo, Dilma estará na capital paulista para uma
conversa com Haddad e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A situação atual
Confira como está o caixa dos municípios
Dívidas com precatórios R$ 100 bilhões
Dívidas com a Previdência R$ 30 bilhões
Dívida fundada
(que pode ser parcelada em 1O, 20 ou 30 anos) R$ 100 bilhões
1 ,5 mil municípios não fecharam a folha de pagamento de outubro
2,3 mil têm contratos em atraso com os fornecedores
2,5 mil não conseguem tirar certidão negativa de débitos
4,3 mil não geram 80% de suas receitas, dependendo exclusivamente de transferências da União e dos
Estados
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53 - ROYAL TIES DO PETRÓLEO VIRAM MOEDA DE TROCA ENTRE UNIÃO E
MUNICÍPIOS
Di/ma apresentará a prefeitos proposta de revisão do indexador da dívida dos municípios em troca de apoio para
que a destinação de recursos do petróleo à educação seja mantida

Paulo de Tarso Lyra, Denise Rothenbur e Juliana Braga

Para diminuir a pressão dos aliados e garantir que os recursos do pré-sal sejam destinados
integralmente para a educação, o governo apresentará aos prefeitos reunidos em Brasília na semana
que vem uma proposta de revisão das dívidas municipais . O Planalto aceita trocar o indexador da dívida
de IGP-DI mais 6% por IPC ou taxa selic, a depender de qual estiver com o percentual mais baixo . Em
contrapartida, não quer que se repitam as cenas do fim do ano passado, quando uma caravana de
administradores municipais desembarcou em Brasília querendo o dinheiro que virá dos novos campos de
petróleo, levando a presidente Dilma Rousseff a vetar o projeto e comprar uma briga com o Congresso .
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Além disso, a presidente, de olho no destravamento da economia para assegurar um PIB mais
consistente nos dois anos decisivos para a sua reeleição , cobrará que os prefeitos utilizem as verbas
dessa folga orçamentária em investimentos, como obras de infraestrutura, saneamento e saúde e não,
no aumento do custeio ou no inchaço da máquina pública.
Segundo apurou o Estado de Minas, essa será uma das discussões centrais no encontro da presidente
Dilma Rousseff com os administradores municipais empossados em 1° de janeiro, marcado para a
segunda-feira, em Brasília. Os ministros cujas pastas tenham forte atuação nos municípios farão painéis
mostrando todos os programas federais e os recursos disponíveis para as cidades brasileiras. A
percepção do Planalto é de que muitos prefeitos desconhecem os repasses a que têm direitos ou não
sabem elaborar projetos eficientes para que as verbas sejam efetivamente liberadas .
Essa seria uma das maneiras para mostrar que, muitas vezes, as cidades estão afogadas em problemas
ou engessadas mais por desconhecimento do que por questões fiscais e econômicas . Mesmo assim , o
governo federal está disposto a dar uma mãozinha. No programa de creches, por exemplo- uma das
principais promessas de Dilma durante a campanha presidencial de 201 O-, a tendência é que sejam
liberados recursos não apenas para a construção dos estabelecimentos, mas também para a compra
dos terrenos . O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, debaterá com os novos
prefeitos alternativas para que eles não paguem por desvios praticados em gestões anteriores .
Mas o grande tema estará centrado, de fato , nas dívidas municipais. O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, será um dos painelistas do encontro mas, provavelmente, essas conversas se darão de
maneira reservada . Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que o montante total do
endividamento que pode ser parcelado chega aos R$ 100 bilhões. Tão logo foi eleito, o prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad, conversou com a presidente e com Mantega, mostrando que o nível de
insolvência era gigantesco e que algo precisava ser feito.
O governo aproveitou , então, a discussão em torno da "maquiagem" no superávit primário para retomar
esse debate. A equipe econômica assegura que o resultado final é mais difícil de ser obtido porque os
estados e municípios têm dificuldades de fechar as contas e, assim , economizar os recursos necessários
para o pagamento dos juros da dívida. Com mais dinheiro em caixa, os prefeitos terão condições de
investir e, ao mesmo tempo, pagar o que devem ao governo federal, que poderá fechar as contas sem a
necessidade de manobras contábeis, batizadas pela revista The Economist como o velho "jeitinho
brasileiro" .
Além disso, os prefeitos terão que aceitar que os recursos do pré-sal sejam destinados à educação . A
presidente Dilma Rousseff já afirmou essa intenção diversas vezes. Tramita no Congresso um projeto
que eleva para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) os investimentos previstos para a pasta comandada
por Aloizio Mercadante. O governo aceita a mudança, mas disse que a única maneira da conta fechar é
pegar os recursos da exploração dos novos campos de petróleo .

DIÁRIO DE PERNAMBUCO- PE

POlÍTICA

22/01/2013

54- ROYAL TIES DO PETRÓLEO VIRAM MOEDA DE TROCA ENTRE UNIÃO E
MUNICÍPIOS
Oi/ma apresentará a prefeitos proposta de revisão do indexador da dívida dos municípios em troca de apoio para
que a destinação de recursos do petróleo à educação seja mantida

Para diminuir a pressão dos al iados e garantir que os recursos do pré-sal sejam destinados
integralmente para a educação, o governo apresentará aos prefeitos reunidos em Brasília na semana
que vem uma proposta de revisão das dívidas municipais. O Planalto aceita trocar o indexador da dívida
de IGP-DI mais 6% por IPC ou taxa selic, a depender de qual estiver com o percentual mais baixo. Em
contrapartida, não quer que se repitam as cenas do fim do ano passado, quando uma caravana de
administradores municipais desembarcou em Brasília querendo o dinheiro que virá dos novos campos de
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Além disso, a presidente, de olho no destravamento da economia para assegurar um PIB mais
consistente nos dois anos decisivos para a sua reeleição , cobrará que os prefeitos utilizem as verbas
dessa folga orçamentária em investimentos, como obras de infraestrutura, saneamento e saúde e não,
no aumento do custeio ou no inchaço da máquina pública .
Segundo apurou o Estado de Minas, essa será uma das discussões centrais no encontro da presidente
Dilma Rousseff com os administradores municipais empossados em 1° de janeiro, marcado para a
segunda-feira, em Brasília . Os ministros cujas pastas tenham forte atuação nos municípios farão painéis
mostrando todos os programas federais e os recursos disponíveis para as cidades brasileiras. A
percepção do Planalto é de que muitos prefeitos desconhecem os repasses a que têm direitos ou não
sabem elaborar projetos eficientes para que as verbas sejam efetivamente liberadas .
Essa seria uma das maneiras para mostrar que, muitas vezes, as cidades estão afogadas em problemas
ou engessadas mais por desconhecimento do que por questões fiscais e econômicas . Mesmo assim , o
governo federal está disposto a dar uma mãozinha. No programa de creches, por exemplo- uma das
principais promessas de Dilma durante a campanha presidencial de 20 1O-, a tendência é que sejam
liberados recursos não apenas para a construção dos estabelecimentos, mas também para a compra
dos terrenos . O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, debaterá com os novos
prefeitos alternativas para que eles não paguem por desvios praticados em gestões anteriores .
Mas o grande tema estará centrado, de fato , nas dívidas municipais . O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, será um dos painelistas do encontro mas , provavelmente, essas conversas se darão de
maneira reservada . Dados da Confederação Nacional dos Municípios mostram que o montante total do
endividamento que pode ser parcelado chega aos R$ 100 bilhões. Tão logo foi eleito , o prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad, conversou com a presidente e com Mantega, mostrando que o nível de
insolvência era gigantesco e que algo precisava ser feito .
O governo aproveitou , então, a discussão em torno da "maquiagem " no superávit primário para retomar
esse debate. A equipe econômica assegura que o resultado final é mais difícil de ser obtido porque os
estados e municípios têm dificuldades de fechar as contas e, assim , economizar os recursos necessários
para o pagamento dos juros da dívida. Com mais dinheiro em caixa, os prefeitos terão condições de
investir e, ao mesmo tempo, pagar o que devem ao governo federal , que poderá fechar as contas sem a
necessidade de manobras contábeis, batizadas pela revista The Economist como o velho "jeitinho
brasileiro".
Além disso, os prefeitos terão que aceitar que os recursos do pré-sal sejam destinados à educação . A
presidente Dilma Rousseff já afirmou essa intenção diversas vezes . Tramita no Congresso um projeto
que eleva para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) os investimentos previstos para a pasta comandada
por Aloizio Mercadante. O governo aceita a mudança, mas disse que a única maneira da conta fechar é
pegar os recursos da exploração dos novos campos de petróleo .

UOL

PODER

22/01/2013

55 - OPOSIÇÃO QUESTIONA MP QUE LIBEROU CRÉDITO DE R$ 42,5 BILHÕES
Acusando o Palácio do Planalto de maquiar o cenário econômico, DEM e PSDB protocolaram nesta
terça-feira (22) uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo que seja declarada
inconstitucional a medida provisória que liberou crédito extraordinário de R$ 42 ,5 bilhões para
investimentos neste ano.
O Planalto recorreu em dezembro à MP após o Congresso adiar para fevereiro a votação da proposta
orçamentária. Foi o maior valor já previsto em uma medida do tipo, sendo que o recorde anterior era de
R$ 26,7 bilhões , em 2010 .
Para a oposição, o governo está usurpando atribuições do Legislativo e ferindo a Constituição tendo em
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vista que não há urgência e relevância para a liberação desses recursos .
Segundo o vice-líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), o objetivo do governo é inflar o
resultado do PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre desse ano.
O deputado argumentou que o governo tem R$ 178 bilhões dos chamados restos a pagar para
investimentos , além de poder usar verba prevista na Constituição para gastos em custeio da máquina
pública.
"O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem", disse Caiado . "É maquiagem no
superávit, no PIB do primeiro trimestre, na inflação ao ligar para governadores e prefeitos para não
aumentarem tarifas [como a de transporte público], é maquiagem na conta de luz porque é o tesouro que
vai pagar [a redução de tarifa de energia elétrica]", completou.
O deputado Carlos Sampaio (PSDB-PR) reforçou o discurso. "Esses créditos jamais poderiam ser
tratados em MP. O governo mais uma vez tenta retirar do Congresso o poder de aprovar o orçamento",
afirmou.
Segundo o governo, os recu rsos servirão para a execução de gastos em obras de infraestrutura. O
impasse em relação ao Orçamento ocorreu após a confusão em torno da derrubada dos vetos
presidenciais à lei que muda a distribuição dos royalties do petróleo, que tomou quase todas as sessões
do Congresso no fim deste ano.
Sem Orçamento, o governo poderia gastar com despesas obrigatórias, como salários , e os chamados
"restos a pagar", as contas pendentes de anos passados, mas não investimentos.
Em 2008, com base numa ação do PSDB, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal
entendeu que a edição de MPs para criar despesas deve ser limitada às hipóteses citadas na
Constituição : "Atender a despesas imprevis íveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção
interna ou calamidade pública".
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56- OPOSIÇÃO PROTOCOLA AÇÃO CONTRA MP DO ORÇAMENTO NO STF
Daniela Martins 1 Valor

O DEM e o PSDB protocolaram nesta terça-feira uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) que questiona a Medida Provisória (MP) que abre crédito no valor
líquido de R$ 42,5 bilhões . Assim que o conteúdo da MP foi anunciado no fim do ano passado os
partidos de oposição já argumentavam que a proposta era ilegal e inócua.
Para a minoria, a edição de MP para liberar créditos e suplementar o orçamento não tem respaldo legal.
O vice-líder do DEM , deputado Ronaldo Caiado (GO), afirmou que a MP cria um orçamento paralelo e
desqualifica o trabalho do Congresso de produzir a peça orçamentária anualmente, além de invadir as
prerrogativas o Legislativo.
Para Caiado, a manobra tem o objetivo de perm itir gastos além das despesas de custeio previstas pela
Constituição e dos restos a pagar até a aprovação do Orçamento de 2013. O deputado define a manobra
como uma nova maquiagem do governo Dilma Rousseff sobre as contas públicas .
O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É a maquiagem no superávit, no PIB
[Produto Interno Bruto] do primeiro trimestre, da inflação- estão ligando para governadores e prefeitos
para não aumentar tarifa. É maquiagem na conta de luz porque é o Tesouro [Nacional] que vai pagar [a
redução da conta de luz] , declarou .
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O futuro líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo tenta , com a proposta,
retirar o poder do Congresso de aprovar o Orçamento. Pagamentos de despesas ordinárias, tanto
investimentos como [despesas] ordinárias , não são imprevisíveis. Se não são, jamais poderiam ser
tratadas em MP, afirmou .
A edição da MP foi necessária porque o Congresso ainda não aprovou a Lei Orçamentária Anual de
2013 como forma de possibilitar novos investimentos no início do ano. A votação do Orçamento foi
adiada para 5 fevereiro, após o recesso parlamentar.
A votação foi prejudicada pela paralisia do Congresso diante do impasse político em relação à
apreciação dos vetos presidenciais à lei que redistribuiu os royalties do petróleo. O vice-líder do DEM
disse que o atraso na votação do Orçamento não se deve a resistências da oposição. Estão querendo
vender como se fosse um lapso do Congresso Nacional, um atraso do Congresso em aprovar, apontou
Caiado.
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57 - DEM E PSDB QUESTIONAM NO SUPREMO MP SOBRE ORÇAMENTO
O DEM e o PSDB recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória (MP 598)
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária.
"A MP cria um Orçamento paralelo e desqualifica o trabalho do Congresso", disse o deputado Ronaldo
Caiado (GO), vice-líder do DEM. Ele afirmou que, ao editar a MP, a presidente buscou maquiar o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. "Essa MP foi editada especificamente
para maquiar o ' pibinho do primeiro trimestre e transparecer que o governo está investindo. O governo
Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É mais uma maquiagem do governo",
afirmou Caiado .
A MP libera R$ 42,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado,
depois que o Congresso entrou em recesso , adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês . A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleoroyalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente- os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013. Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução.
"A relevância e urgência do presente crédito justificam-se, também , pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013- PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção, durante o exercício de 2013, causaria prejuízos
incontornáveis, inviabilizando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em políticas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do País", argumentou a ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP.
Em dezembro, assim que a MP foi editada , a ministra Miriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra, os recursos vão para obras , como a reforma da BR 101 , no Espírito Santo,
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58 - DEM E PSDB QUESTIONAM NO SUPREMO MP SOBRE ORÇAMENTO
O DEM e o PSDB recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória (MP 598)
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária.
"A MP cria um Orçamento paralelo e desqualifica o trabalho do Congresso", disse o deputado Ronaldo
Caiado (GO), vice-líder do DEM. Ele afirmou que, ao editar a MP, a presidente buscou maquiar o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. "Essa MP foi editada especificamente
para maquiar o 'pibinho do primeiro trimestre e transparecer que o governo está investindo. O governo
Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É mais uma maquiagem do governo",
afirmou Caiado .
A MP libera R$ 42,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado,
depois que o Congresso entrou em recesso, adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês. A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleoroyalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias , mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente- os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013. Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução.
"A relevância e urgência do presente crédito justificam -se, também , pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013- PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção, durante o exercício de 2013, causaria prejuízos
incontornáveis, inviabilizando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em políticas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do País", argumentou a ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP.
Em dezembro, assim que a MP foi editada, a ministra Miriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra, os recursos vão para obras, como a reforma da BR 101, no Espírito Santo,
da BR 156, no Amapá, e da BR 285 e BR 386, no Rio Grande do Sul. Além disso, o dinheiro também
será aplicado, segundo a ministra, na área social, na continuidade a obras de drenagem e pavimentação
em vias urbanas, construção de barragens subterrâneas contra a seca e pagamento de seguro rural a 1O
mil produtores.
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59 - DEM E PSDB QUESTIONAM NO SUPREMO MP SOBRE ORÇAMENTO
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O DEM e o PSDB recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória (MP 598)
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013 . A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária.
"A MP cria um Orçamento paralelo e desqualifica o trabalho do Congresso", disse o deputado Ronaldo
Caiado (GO), vice-líder do DEM. Ele afirmou que, ao editar a MP, a presidente buscou maquiar o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre . "Essa MP foi editada especificamente
para maquiar o 'pibinho do primeiro trimestre e transparecer que o governo está investindo. O governo
Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É mais uma maquiagem do governo",
afirmou Caiado .
A MP libera R$ 42,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado,
depois que o Congresso entrou em recesso , adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês . A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleo royalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente- os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013. Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução .
"A relevância e urgência do presente crédito justificam-se, também , pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013 - PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção , durante o exercício de 2013, causaria prejuízos
incontornáveis, inviabilizando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em políticas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do País", argumentou a ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP.
Em dezembro, assim que a MP foi editada, a ministra Miriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra, os recursos vão para obras , como a reforma da BR 101 , no Espírito Santo,
da BR 156, no Amapá, e da BR 285 e BR 386, no Rio Grande do Sul. Além disso, o dinheiro também
será aplicado, segundo a ministra, na área social , na continuidade a obras de drenagem e pavimentação
em vias urbanas, construção de barragens subterrâneas contra a seca e pagamento de seguro rural a 1O
mil produtores.
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60 - DEM E PSDB VÃO AO STF CONTRA MP QUE LIBERA R$42,5 81 EM CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO
(Por Eduardo Simões)

SÃO PAULO, 22 Jan (Reuters)- DEM e PSDB entraram nesta terça-feira com uma ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para derrubar uma medida provisória do governo
federal que libera 42,5 bilhões de reais em créditos extraordinários antes da aprovação do Orçamento de
2013 pelo Congresso.
Os partidos de oposição argumentam que a Constituição afirma que cabe ao Legislativo determinar a
destinação de recursos públicos e que a abertura de créditos suplementares por medidas provisórias só
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se justifica em caráter emergencial, como em caso de guerras e calamidades públicas.
O Congresso não votou no fim do ano passado o Orçamento deste ano e entrou em recesso sem
aprovar a peça orçamentária, em meio ao impasse na disputa sobre a votação do veto parcial da
presidente Dilma Rousseff a uma nova fórmula de divisão dos royalties do petróleo, beneficiando
Estados não-produtores.
Em resposta, no dia 27 de dezembro o governo editou medida provisória liberando 42,5 bilhões de reais
em créditos extraordinários e, à época, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, argumentou que os
recursos garantiriam que ministérios e empresas estatais continuassem a investir, impulsionando a
atividade econômica em 2013.
"O governo Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maqu iagem . Essa Medida Provisória tem por
objetivo maquiar o PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre e cria um orçamento paralelo que
desqualifica totalmente o trabalho do Congresso Nacional que é elaborar a peça orçamentária", disse o
vice-líder do DEM na Câmara dos Deputados, Ronaldo Caiado (GO), segundo nota divulgada pela
legenda.
Sem a aprovação do Orçamento pelo Congresso, o governo pode gastar mensalmente apenas 1/12 dos
recursos previstos para o custeio da máquina, pagamento de salários e benefícios sociais. Mas não há
possibilidade de liberação de recursos novos para investimento --somente os recursos já comprometidos
e não pagos em 2012, os chamados restos a pagar, poderiam ser liberados .

À época da edição da MP, a ministra do Planejamento disse que o governo estava "confortável" com a
medida, argumentando estar respaldado pela Advocacia Geral da União (AGU), pela Casa Civil da
Presidência e pela assessoria jurídica do ministério.
Em novembro de 2008, o STF, em decisão liminar, suspendeu uma medida provisória com crédito
extraordinário e abriu entendimento que não se pode editar MP com esse fim até que seja julgado o
mérito da questão.
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61 - NO STF, OPOSIÇÃO QUESTIONA MP QUE LIBERA GASTOS DO GOVERNO
PSDB e Democratas entraram nesta terça-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin)
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12 . A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira .
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma. Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) .
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso , em fevereiro , a votação do Orçamento da União de 2013 .
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que ,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária . Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim , em 27 de dezembro do

62

"MAQUIAGEM" :

ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembro
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril, o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Miriam destacou ainda que, em
201 O, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
"A AGU (Advocacia-Geral da União), a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória . Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil , o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR) , não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.
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62 - OPOSIÇÃO PROTOCOLA AÇÃO CONTRA MP DO ORÇAMENTO NO STF
(Daniela Martins I Valor)

BRASÍLIA- O DEM e o PSDB protocolaram nesta terça-feira uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) no Supremo Tribunal Federal (STF) que questiona a Medida Provisória (MP) que abre crédito no
valor líquido de R$ 42,5 bilhões . Assim que o conteúdo da MP foi anunciado no fim do ano passado os
partidos de oposição já argumentavam que a proposta era "ilegal e inócua".
Para a minoria, a edição de MP para liberar créditos e suplementar o orçamento não tem respaldo legal.
O vice-líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado (GO), afirmou que a MP cria um orçamento "paralelo" e
"desqualifica" o trabalho do Congresso de produzir a peça orçamentária anualmente, além de invadir as
prerrogativas o Legislativo.
Para Caiado, a manobra tem o objetivo de permitir gastos além das despesas de custeio previstas pela
Constituição e dos restos a pagar até a aprovação do Orçamento de 2013. O deputado define a manobra
como uma "nova maquiagem" do governo Dilma Rousseff sobre as contas públicas .
"O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem . É a maquiagem no superávit, no PIB
[Produto Interno Bruto] do primeiro trimestre, da inflação- estão ligando para governadores e prefeitos
para não aumentar tarifa. É maquiagem na conta de luz porque é o Tesouro [Nacional] que vai pagar [a
redução da conta de luz]" , declarou .
Caiado disse que uma Adin de conteúdo semelhante, que mostra a inconstitucionalidade de uma MP de
suplementação orçamentária, já foi julgada em 2008 pelo Supremo .
O futuro líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo tenta, com a proposta,
retirar o poder do Congresso de aprovar o Orçamento. "Pagamentos de despesas ordinárias, tanto
investimentos como [despesas] ordinárias, não são imprevisíveis. Se não são, jamais poderiam ser
tratadas em MP", afirmou .
A edição da MP foi necessária porque o Congresso ainda não aprovou a Lei Orçamentária Anual de
2013 como forma de possibilitar novos investimentos no início do ano. A votação do Orçamento foi
adiada para 5 fevereiro, após o recesso parlamentar.
A votação foi prejudicada pela paralisia do Congresso diante do impasse político em relação à
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63 - OPOSIÇÃO QUESTIONA MP DO ORÇAMENTO NO STF
DEM e PSDB pedem a suspensão da medida sob o argumento de que houve invasão do Executivo no Legislativo;
sem aprovação da lei orçamentária, medida liberou R$ 42,5 bilhões

O DEM e o PSDB recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória (MP 598)
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013 . A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária .
"A MP cria um Orçamento paralelo e desqualifica o trabalho do Congresso", disse o deputado Ronaldo
Caiado (GO), vice-líder do DEM. Ele afirmou que, ao editar a MP, a presidente buscou maquiar o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. "Essa MP foi editada especificamente
para maquiar o pibinho do primeiro trimestre e transparecer que o governo está investindo . O governo
Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem . É mais uma maquiagem do governo",
afirmou Caiado.
A MP libera R$ 42 ,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado,
depois que o Congresso entrou em recesso , adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês. A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleoroyalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente- os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013. Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução.
"A relevância e urgência do presente crédito justificam-se, também , pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013- PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção, durante o exercício de 2013, causaria prejuízos
incontornáveis, inviabilizando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em políticas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do País", argumentou a ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP.
Em dezembro, assim que a MP foi editada, a ministra Miriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra, os recursos vão para obras , como a reforma da BR 101 , no Espírito Santo,
da BR 156, no Amapá, e da BR 285 e BR 386, no Rio Grande do Sul. Além disso, o dinheiro também
será apl icado, segundo a ministra, na área social , na continuidade a obras de drenagem e pavimentação
em vias urbanas, construção de barragens subterrâneas contra a seca e pagamento de seguro rural a 1O
mil produtores .
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64 - DEM E PSDB QUESTIONAM NO SUPREMO MP SOBRE ORÇAMENTO
Para o deputado Ronaldo Caiado, Di/ma tentou maquiar o crescimento do PIB

O DEM e o PSDB recorreram ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra a Medida Provisória 598
editada pela presidente Dilma Rousseff para tentar compensar a falta de aprovação do Orçamento Geral
da União de 2013 . A Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) protocolada pelos partidos de oposição
pede a suspensão dos efeitos da MP, sob o argumento de que houve uma invasão do Executivo na
prerrogativa do Legislativo de elaborar a lei orçamentária, como afirmou o deputado Ronaldo Caiado
(GO), vice-líder do DEM.
- Essa MP foi editada especificamente para maquiar o "pibinho" do primeiro trimestre e transparecer
que o governo está investindo. O governo Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem . É
mais uma maquiagem do governo .
A MP libera R$ 42,5 bilhões para investimentos e foi editada no dia 27 de dezembro do ano passado,
depois que o Congresso entrou em recesso , adiando a votação da proposta orçamentária para o próximo
mês . A votação do Orçamento foi interrompida, em dezembro, porque acabou condicionada à polêmica
sobre a análise do veto ao projeto de distribuição das receitas resultantes da exploração do petróleoroyalties e participação especial.
Sem o Orçamento aprovado, o governo pode usar recursos para pagamento de pessoal e para diversas
despesas autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias , mas só poderá liberar recursos para
investimentos empenhados anteriormente- os chamados restos a pagar. A MP 598 libera créditos
suplementares do Orçamento de 2012 e recursos referentes ao Orçamento de 2013 . Com a liberação
dos créditos, o governo tenta evitar a interrupção de grandes obras em execução .
A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, na exposição de motivos que acompanha a MP,
argumentou que ações governamentais prioritárias precisam ter continuidade.
-A relevância e urgência do presente crédito justificam-se, também , pelo fato da não aprovação do
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013- PLOA-2013 até o presente momento, o que requer do
Poder Executivo providências inadiáveis para dar continuidade a diversos investimentos relevantes e a
ações governamentais prioritárias, cuja interrupção, durante o exercício de 2013, causaria prejuízos
incontornáveis , inviabilizando, inclusive, a obtenção dos resultados previstos em políticas públicas
determinantes para melhoria das condições de vida em diversas regiões do País .
Em dezembro, assim que a MP foi editada, a ministra Miriam Belchior disse que a edição da MP não era
irregular. Segundo a ministra, os recursos vão para obras, como a reforma da BR 101 , no Espírito Santo,
da BR 156, no Amapá, e da BR 285 e BR 386, no Rio Grande do Sul. Além disso, o dinheiro também
será aplicado, segundo a ministra, na área social , na continu idade a obras de drenagem e pavimentação
em vias urbanas , construção de barragens subterrâneas contra a seca e pagamento de seguro rural a
10.000 produtores .

JORNAL DO BRASIL ONLINE- RJ

PAÍS

22/01/2013

65- OPOSIÇÃO QUESTIONA NO STF CONSTITUCIONALIDADE DE MP QUE
LIBERA GASTOS
Brasília - O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12 . A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
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na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma. Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro , a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade. "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o país, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso", explicou .
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória , só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril , o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
2010 , o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano .
"A AGU [Advocacia-Geral da União], a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem .
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66 - PSDB E DEM PROTOCOLAM AÇÃO CONTRA MP DO ORÇAMENTO
Medida provisória editada em dezembro abriu créditos extraordinários para diversos órgãos

BRASÍLIA - O PSDB e DEM protocolaram nesta terça-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF), ação
direta de inconstitucionalidade (Adin) contra a medida provisória 598, a MP do Orçamento. A medida
editada em dezembro abriu créditos extraordinários de R$ 42,5 bilhões em favor de diversos órgãosvalor líquido final entre aberturas de novos créditos e cancelamentos de créditos antigos dentro do
mesmo texto . Em dezembro, por conta da confusão dos royalties , o Congresso acabou não votando a
proposta orçamentária para 2013, adiando a votação para 5 de fevereiro , quando o Legislativo já terá
voltado do recesso.
Um dos argumentos técnicos , inclusive de integrantes da Comissão Mista De Orçamento (CMO), é o de
que já há instrumentos legais para garantir o funcionamento da máquina pública nos casos em que o
Orçamento não é aprovado até 22 dezembro, prazo final pela Constituição. ALDO, por exemplo, prevê a
manutenção das chamadas despesas obrigatórias , como pagamento de pessoal. Segundo a LDO, o
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Ao editar a MP, em dezembro, os ministros da área econômica defenderam e legalidade da ação. Na
justificativa da MP, o governo alegou que haveria "interrupção de diversas ações que se encontram em
andamento". O Min istério do Planejamento informou ainda que a MP estava em conformidade com o
artigo 62 da Constituição e que isso já fora adotado em anos anteriores .
Na ação , os dois partidos de oposição justificam que a medida é inconstitucional " especialmente por
atender despesas previsíveis e muitas delas já incluídas em projetos de crédito adicional em tramitação
no Congresso em 2012 e outras no próprio projeto de lei orçamentária . Assim, não teriam sido atendidos
os pressupostos constitucionais obrigatórios para abertura de crédito extraordinário- urgência e
imprevisibilidade da despesa autorizada. Para os partidos, o governo fere os artigos 62 da Constituição .
Pelo artigo 62 da Constituição, não é permitida a edição de Medida Provisória que trate de diretrizes
orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, como é o caso da MP 598.
-O governo Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem . Essa Medida Provisória tem por
objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre e cria um orçamento paralelo que desqualifica totalmente o
trabalho do Congresso Nacional que é elaborar a peça orçamentária. Se não houve aprovação do
orçamento não foi por culpa da oposição. Tanto é que o relatório final da Comissão Mista do Orçamento
foi aprovado em tempo hábil e, se não foi votado no plenário, foi porque membros do PT do Rio de
Janeiro entraram com uma ação no STF _disse o vice-líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo
Caiado (GO).
- Ao editar MP para este fim , o Executivo investe contra a Constituição , pois a utilização do crédito
extraordinário via MP, como substitutivo parcial para o Orçamento não aprovado, é totalmente
desnecessária e representa um claro desrespeito ao papel e às atribuições do Congresso Nacional acrescentou o novo líder do PSDB na Câmara , deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP).
A oposição e técnicos da CMO argumentam que o governo pode manter os investimentos antigos
apenas com os chamados "restos a pagar" (que são pagamentos que ficam de um ano para o outro).
Dados do Tesouro Nacional indicam que, para 2013, o governo recebeu uma herança de nada menos do
que R$ 178 bilhões em "restos a pagar". Somente em investimentos não gastos em 2012 e que se
transformaram em "restos a pagar" , há R$ 44 bilhões- valor superior ao crédito aberto. Como acontece
em todos os anos, os "restos a pagar" vêm aumentando. No início de 2012 , o estoque recebido de 2011
foi de R$ 141 bilhões . Já em 2011 , o estoque recebido de 201 O foi de R$ 128 bilhões .
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67- BRAGA DEFENDE MP DO ORÇAMENTO APÓS OPOSIÇÃO RECORRER AO
STF
(Yvna Sousa e Daniela Martins I Valor)

O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), defendeu nesta terça-feira a chamada "MP
do Orçamento". A med ida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff abre créd ito extraordinário
líquido de R$ 42,5 bilhões e garante os investimentos do governo até que o Congresso vote a peça
orçamentária de 2013 .
"A Medida Provisória 598 atende aos princípios da legalidade e o governo tomou uma medida
responsável para não paralisar o país, garantindo os investimentos necessários e o pagamento de
salários até que o Orçamento seja votado pelo Congresso", afirmou por meio de nota distribuída pela
assessoria de imprensa .
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O Congresso Nacional encerrou as atividades do ano passado sem aprovar o Orçamento de 2013 . Sem
a lei , o governo está autorizado a gastar o duodécimo (um doze avos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2013) em áreas específicas , como custeio da máquina- incluindo pagamento de salários, ao
contrário do afirmado pelo senador Eduardo Braga- mas fica proibido de fazer investimentos.
O líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães (CE), também defendeu a MP. Segundo o petista, a
medida provisória foi editada para manter o andamento dos projetos de investimento em curso no país e,
sem ela, haveria "enormes prejuízos para a economia".
"O caráter de urgência e relevância se justifica para evitar atrasos nos cronogramas de execução das
obras consideradas estratégicas que, de outro modo, resultariam em prejuízos financeiros e postergação
dos benefícios à população", disse em nota divulgada nesta terça-feira .
Por outro lado, o vice-líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO), a MP cria um
orçamento "paralelo" e "desqualifica" o trabalho do Congresso de produzir a peça orçamentária
anualmente, além de invadir as prerrogativas do Legislativo . O deputado definiu a medida como uma
"nova maquiagem " do governo Dilma Rousseff sobre as contas públicas .
"O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem. É a maquiagem no superávit, no PIB
[Produto Interno Bruto] do primeiro trimestre, da inflação- estão ligando para governadores e prefeitos
para não aumentar tarifa. É maquiagem na conta de luz porque é o Tesouro [Nacional] que vai pagar [a
redução da conta de luz]", listou .
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68 - DEM E PSDB VÃO AO STF CONTRA MP QUE LIBERA R$42,5 81 EM CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO
(Por Eduardo Simões)

SÃO PAULO, 22 Jan (Reuters)- DEM e PSDB entraram nesta terça-feira com uma ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para derrubar uma medida provisória do governo
federal que libera 42,5 bilhões de reais em créditos extraordinários antes da aprovação do Orçamento de
2013 pelo Congresso.
Os partidos de oposição argumentam que a Constituição afirma que cabe ao Legislativo determinar a
destinação de recursos públicos e que a abertura de créditos suplementares por medidas provisórias só
se justifica em caráter emergencial , como em caso de guerras e calamidades públicas.
O Congresso não votou no fim do ano passado o Orçamento deste ano e entrou em recesso sem
aprovar a peça orçamentária, em meio ao impasse na disputa sobre a votação do veto parcial da
presidente Dilma Rousseff a uma nova fórmula de divisão dos royalties do petróleo, beneficiando
Estados não-produtores.
Em resposta, no dia 27 de dezembro o governo editou medida provisória liberando 42,5 bilhões de rea is
em créditos extraordinários e, à época , a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, argumentou que os
recursos garantiriam que ministérios e empresas estatais continuassem a investir, impulsionando a
atividade econômica em 2013.
"O governo Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem . Essa Medida Provisória tem por
objetivo maquiar o PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre e cria um orçamento paralelo que
desqualifica totalmente o trabalho do Congresso Nacional que é elaborar a peça orçamentária", disse o
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Sem a aprovação do Orçamento pelo Congresso, o governo pode gastar mensalmente apenas 1/12 dos
recursos previstos para o custeio da máquina, pagamento de salários e benefícios sociais . Mas não há
possibilidade de liberação de recursos novos para investimento --somente os recursos já comprometidos
e não pagos em 2012 , os chamados restos a pagar, poderiam ser liberados .

À época da edição da MP , a ministra do Planejamento disse que o governo estava "confortável" com a
medida, argumentando estar respaldado pela Advocacia Geral da União (AGU), pela Casa Civil da
Presidência e pela assessoria jurídica do ministério.
Em novembro de 2008, o STF, em decisão liminar, suspendeu uma medida provisória com crédito
extraordinário e abriu entendimento que não se pode editar MP com esse fim até que seja julgado o
mérito da questão.

AGÊNCIA BRASIL

POLÍTICA

22/01/2013

69- ATUALIZADA- OPOSIÇÃO QUESTIONA NO STF CONSTITUCIONALIDADE DE
MP QUE LIBERA GASTOS DO GOVERNO
Karine Melo Repórter da Agência Brasil

Brasília- O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12. A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira .
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma . Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties , o
Congresso deixou para a volta do recesso , em fevereiro , a votação do Orçamento da União de 2013 .
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que ,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade. "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o país, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso", explicou .
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória , só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim , em 27 de dezembro do
ano passado , quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006 , quando o Orçamento só foi votado em abril , o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
2010 , o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
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"A AGU [Advocacia-Geral da União], a Casa Civil e a consultoria juríd ica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil , o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual , senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem .
Edição : Davi Oliveira// Matéria atualizada às 17h22 para incluir declaração do líder do governo no
Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), recebida após a primeira publicação, às 14h33
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a Licença Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil. Para
reproduzir as matérias é necessário apenas dar crédito à Agência Brasil

DIÁRIO DE PERNAMBUCO- PE

POLÍTICA

22/01/2013

70 - OPOSIÇÃO QUESTIONA NO STF CONSTITUCIONALIDADE DE MP QUE
LIBERA GASTOS DO GOVERNO
PSDB e Democratas entraram nesta terça-feira (22) com uma ação direta de inconstitucionalidade (Ad in)
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12 . A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira .
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma . Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) ."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso , em fevereiro , a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim , em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006 , quando o Orçamento só foi votado em abril , o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
2010 , o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
"A AGU [Advocacia-Geral da União], a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória . Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela reportagem, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual , senador Romero Jucá
(PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do Ministério
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do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.

O GLOBO ONLINE

PAÍS

22/01/2013

71 - BRAGA DEFENDE MP DO ORÇAMENTO APÓS OPOSIÇÃO RECORRER AO
STF
(Yvna Sousa e Daniela Martins 1 Valor)

O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), defendeu nesta terça-feira a chamada "MP
do Orçamento". A medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff abre crédito extraordinário
líquido de R$ 42,5 bilhões e garante os investimentos do governo até que o Congresso vote a peça
orçamentária de 2013.
"A Medida Provisória 598 atende aos princípios da legalidade e o governo tomou uma medida
responsável para não paralisar o país, garantindo os investimentos necessários e o pagamento de
salários até que o Orçamento seja votado pelo Congresso", afirmou por meio de nota distribuída pela
assessoria de imprensa .
Hoje, DEM e PSDB protocolaram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no Supremo Tribunal
Federal (STF) questionando a legitimidade da MP.
O Congresso Nacional encerrou as atividades do ano passado sem aprovar o Orçamento de 2013 . Sem
a lei, o governo está autorizado a gastar o duodécimo (um doze avos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2013) em áreas específicas , como custeio da máquina- incluindo pagamento de salários , ao contrário
do afirmado pelo senador Eduardo Braga - mas fica proibido de fazer investimentos.
Para o vice-líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO), a MP cria um orçamento
"paralelo" e "desqualifica" o trabalho do Congresso de produzir a peça orçamentária anualmente, além
de invadir as prerrogativas do Legislativo. O deputado definiu a medida como uma "nova maquiagem" do
governo Dilma Rousseff sobre as contas públicas.
"O governo está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem . É a maquiagem no superávit, no PIB
[Produto Interno Bruto] do primeiro trimestre, da inflação- estão ligando para governadores e prefeitos
para não aumentar tarifa . É maquiagem na conta de luz porque é o Tesouro [Nacional] que vai pagar [a
redução da conta de luz]", listou .

BRASIL 247

PODER

22/01/2013

72- PSDB E DEM TENTAM BARRAR R$ 42 Bl PARA OBRAS DO PAC
Os partidos de oposição presididos pelo deputado Sergio Guerra (PSDB-PE) e o senador Agripino Maia (DEM-RN)
entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Medida Provisória 598/ 12.
A MP abre crédito extraordinário no valor de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais,
garantindo recursos para obras do PAC e contornando o atraso na aprovação do Orçamento da União para 2013

Karine Melo Repórter da Agência Brasil

Brasília- O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12. A MP abre crédito
extraord inário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
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na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira.
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma . Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."

A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro , a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária . Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade . "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o país, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso", explicou .
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril , o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
2010, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano.
"A AGU [Advocacia-Geral da União], a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória . Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto . A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem .

O ESTADO DE SÃO PAULO

DORAKRAMER

23/01/2013

73 - CORDÃO DO ENCARNADO
Dora Kramer

O ex-presidente Luiz Inácio da Silva usurpa o poder de suas criaturas, é o
que se diz sobre seus movimentos de interferência explícita no governo Dilma Rousseff e nos primeiros
acordes da administração Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo.
Lula é alvo de toda sorte de críticas por desenhá-los como meras marionetes e tentar exercer de fato um
poder que de direito não possui.
Não foi eleito , portanto não tem razão para se reunir com a equipe de Haddad para "traçar diretrizes".
Não recebeu delegação presidencial para atuar como coordenador e, no entanto, age como se fosse a
eminência mais nítida do governo federal.
Isso é o que parece; não necessariamente é o que acontece.
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"MAQUIAGEM" CO
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Primeiro, porque Dilma e Haddad detêm o poder de direito, estão lá sentados nas cadeiras que lhes
couberam por candidaturas ungidas pelo criador e corroboradas pelo eleitor. Isso ninguém lhes tira .
Segundo, porque têm a perfeita noção de que estão à frente de duas importantes trincheiras de um
projeto partidário cujo condutor é Lula. Estão -todos os participantes dessa "marcha" - pouco ligando
para essas formalidades que assombram analistas da cena política. Querem mais é que o chefe suba ao
palco. Quanto mais o ex-presidente exercita suas artes de atrair todas as atenções, menos o PT precisa
tratar de seus problemas com a ética e com (a falta de) resultados concretos de sua gestão federal. O
debate nacional se desvia dos problemas reais para uma questão surreal.

É como disse o ex-secretário geral da Presidência Luiz Dulci: "A movimentação de Lula é natural e
desejável para o PT" .
Até semana passada, crescia o deba-te sobre inflação, investimentos , fornecimento de energia,
maquiagem de dados das contas governamentais, PIB pífio, excesso de interferência estatal na
economia, reclamações de políticos e empresários, construção de alternativas eleitorais para 2014.
Até a reunião com a equipe de Haddad para produzir fotografia passível de gerar análises sobre a
interferência de Lula, o PT ainda enfrentava rescaldo do julgamento do mensalão, graças à iniciativa da
juventude petista de promover "jantar vaquinha" para ajudar a pagar as multas dos condenados . Como
se José Dirceu, por exemplo, precisasse de auxílio para juntar R$ 676 mil.
Até então Lula estava calado, fugindo de jornalistas por lavanderias de hotel para não comentar as
acusações contra sua protegida Rosemary Noronha e o depoimento de Marcos Valéria à ProcuradoriaGeral da República, que ensejou pedido de abertura de investigação contra o ex-presidente no esquema
posto a nu pelo Supremo Tribunal Federal.
Nos últimos dias a pauta mudou : são os encontros de Lula com secretários , aconselhamentos de Lula
para Dilma mudar o rumo do governo, anúncios de reuniões dele com ministros, a caravana de Lula
País afora, a conversa de Lula com a presidente nesta sexta-feira, o papel de Lula como articulador da
base no Congresso, a inadequação da conduta de Lula, enfim , uma virada de agenda com Lula ao
centro em seu mais confortável papel.
Critica-se o ex-presidente por não "desencarnar"do cargo como havia prometido, levantam-se bandeiras
em defesa da autonomia de Dilma, aceitam-se versões de que ela estaria desolada com essa interferência e, assim , cumpre-se exatamente o roteiro que interessa a Lula, ao Planalto e ao PT: fazer do expresidente o centro de tudo, privilegiando o acessório (as andanças dele) em detrimento do principal (as
questões éticas e administrativas em aberto).
O truque não é novo, mas continua eficaz porque há quem caia nele: por vontade ou falha de percepção.
Resta conferir o efeito da realidade adiante sobre o prazo de validade desse tipo de dom de iludir a quem
se dispõe a ceder às artimanhas do ilusionismo .

BRASIL 247

PODER

23/01/2013

74- PSDB E DEM TENTAM BARRAR R$ 42 Bl PARA OBRAS DO PAC
Os partidos de oposição presididos pelo deputado Sergio Guerra (PSDB-PE) e o senador Agripino Maia (DEM-RN)
entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Medida Provisória 598112.
A MP abre crédito extraordinário no valor de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais,
garantindo recursos para obras do PAC e contornando o atraso na aprovação do Orçamento da União para 2013

Brasília- O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12 . A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso

73

na aprovação do Orçamento da União para 2013 .
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira .
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma . Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."

A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties , o
Congresso deixou para a volta do recesso , em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013.
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade . "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o país, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso", explicou.
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória, só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim, em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril, o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
201 O, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano .
"A AGU [Advocacia-Geral da União], a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil , o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual , senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.

BRASIL 247

PODER

23/01/2013

75- PARA DORA, CRÍTICAS A LULA FAZEM PARTE DA ESTRATÉGIA DO PT
247- A revolta gerada na imprensa e os movimentos contra corrupção que se desenham timidamente
no Brasil não passam de uma estratégia do PT . É o que diz a colunista Dora Kramer, no Estadão . Para

ela, o roteiro do partido é fazer do ex-presidente o centro de tudo em detrimento do principal (as
questões éticas e administrativas em aberto). Leia :
Cordão do encarnado
O ex-presidente Luiz Inácio da Silva usurpa o poder de suas criaturas, é o que se diz sobre seus
movimentos de interferência explícita no governo Dilma Rousseff e nos primeiros acordes da
adm inistração Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo.
Lula é alvo de toda sorte de críticas por desenhá-los como meras marionetes e tentar exercer de fato um
poder que de direito não possui.
Não foi eleito , portanto não tem razão para se reunir com a equipe de Haddad para "traçar diretrizes".
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Isso é o que parece; não necessariamente é o que acontece.
Primeiro, porque Dilma e Haddad detêm o poder de direito, estão lá sentados nas cadeiras que lhes
couberam por candidaturas ungidas pelo criador e corroboradas pelo eleitor. Isso ninguém lhes tira.
Segundo, porque têm a perfeita noção de que estão à frente de duas importantes trincheiras de um
projeto partidário cujo condutor é Lula. Estão- todos os participantes dessa "marcha"- pouco ligando
para essas formalidades que assombram analistas da cena política . Querem mais é que o chefe suba ao
palco . Quanto mais o ex-presidente exercita suas artes de atrair todas as atenções, menos o PT precisa
tratar de seus problemas com a ética e com (a falta de) resultados concretos de sua gestão federal. O
debate nacional se desvia dos problemas reais para uma questão surreal.
É como disse o ex-secretário geral da Presidência Luiz Dulci: "A movimentação de Lula é natural e
desejável para o PT".

Até semana passada, crescia o debate sobre inflação, investimentos, fornecimento de energia,
maquiagem de dados das contas governamentais, PIB pífio, excesso de interferência estatal na
economia, reclamações de políticos e empresários, construção de alternativas eleitorais para 2014 .
Até a reunião com a equipe de Haddad para produzir fotografia passível de gerar análises sobre a
interferência de Lula, o PT ainda enfrentava rescaldo do julgamento do mensalão, graças à iniciativa da
juventude petista de promover "jantar vaquinha" para ajudar a pagar as multas dos condenados. Como
se José Dirceu, por exemplo, precisasse de auxílio para juntar R$ 676 mil.
Até então Lula estava calado, fugindo de jornalistas por lavanderias de hotel para não comentar as
acusações contra sua protegida Rosemary Noronha e o depoimento de Marcos Valéria à ProcuradoriaGeral da República, que ensejou pedido de abertura de investigação contra o ex-presidente no esquema
posto a nu pelo Supremo Tribunal Federal.
Nos últimos dias a pauta mudou : são os encontros de Lula com secretários, aconselhamentos de Lula
para Dilma mudar o rumo do governo, anúncios de reuniões dele com ministros, a caravana de Lula
País afora, a conversa de Lula com a presidente nesta sexta-feira, o papel de Lula como articulador da
base no Congresso, a inadequação da conduta de Lula, enfim, uma virada de agenda com Lula ao
centro em seu mais confortável papel.
Critica-se o ex-presidente por não "desencarnar"do cargo como havia prometido, levantam-se bandeiras
em defesa da autonomia de Dilma , aceitam-se versões de que ela estaria desolada com essa
interferência e, assim, cumpre-se exatamente o roteiro que interessa a Lula , ao Planalto e ao PT: fazer
do ex-presidente o centro de tudo, privilegiando o acessório (as andanças dele) em detrimento do
principal (as questões éticas e administrativas em aberto).
O truque não é novo, mas continua eficaz porque há quem caia nele: por vontade ou falha de percepção .
Resta conferir o efeito da realidade adiante sobre o prazo de validade desse tipo de dom de iludir a quem
se dispõe a ceder às artimanhas do ilusionismo.

REUTERS BRASIL

SEM EDITORIA DEFINIDA

23/01/2013

76 - DEM E PSDB VÃO AO STF CONTRA MP QUE LIBERA R$42,5 81 EM CRÉDITO
EXTRAORDINÁRIO
SÃO PAULO , 22 Jan (Reuters)- DEM e PSDB entraram nesta terça-feira com uma ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para derrubar uma medida provisória do governo
federal que libera 42,5 bilhões de reais em créditos extraordinários antes da aprovação do Orçamento de
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2013 pelo Congresso.
Os partidos de oposição argumentam que a Constituição afirma que cabe ao Legislativo determinar a
destinação de recursos públicos e que a abertura de créditos suplementares por medidas provisórias só
se justifica em caráter emergencial, como em caso de guerras e calamidades públicas.
O Congresso não votou no fim do ano passado o Orçamento deste ano e entrou em recesso sem
aprovar a peça orçamentária, em meio ao impasse na disputa sobre a votação do veto parcial da
presidente Dilma Rousseff a uma nova fórmula de divisão dos royalties do petróleo, beneficiando
Estados não-produtores.
Em resposta, no dia 27 de dezembro o governo editou medida provisória liberando 42,5 bilhões de reais
em créditos extraordinários e, à época, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, argumentou que os
recursos garantiriam que ministérios e empresas estatais continuassem a investir, impulsionando a
atividade econômica em 2013.
"O governo Dilma está substituindo a caneta pela caixa de maquiagem . Essa Medida Provisória tem por
objetivo maquiar o PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre e cria um orçamento paralelo que
desqualifica totalmente o trabalho do Congresso Nacional que é elaborar a peça orçamentária", disse o
vice-líder do DEM na Câmara dos Deputados, Ronaldo Caiado (GO), segundo nota divulgada pela
legenda.
Sem a aprovação do Orçamento pelo Congresso, o governo pode gastar mensalmente apenas 1/12 dos
recursos previstos para o custeio da máquina, pagamento de salários e benefícios sociais . Mas não há
possibilidade de liberação de recursos novos para investimento --somente os recursos já comprometidos
e não pagos em 2012, os chamados restos a pagar, poderiam ser liberados .

À época da edição da MP, a ministra do Planejamento disse que o governo estava "confortável" com a
medida, argumentando estar respaldado pela Advocacia Geral da União (AGU), pela Casa Civil da
Presidência e pela assessoria jurídica do ministério.
Em novembro de 2008, o STF, em decisão liminar, suspendeu uma medida provisória com crédito
extraordinário e. abriu entendimento que não se pode editar MP com esse fim até que seja julgado o
mérito da questão.

O ESTADO DE SÃO
PAULO

FÓRUM DOS
LEITORES

24/01/2013

77- GOVERNO DILMA
Demissões na GM
Não causam surpresa as demissões na General Motors (GM) em São José dos Campos. E ocorrerão em
todos os setores que tiveram redução de IPI. Não adianta pedir à presidente que proíba as demissões,
ela não tem poder para tanto. Mesmo que os produtos modernos não tenham tanta durabilidade quanto
os mais antigos, duram uns dez anos, mais ou menos, e como quem tinha de comprar já comprou , as
vendas de carros e produtos da linha branca ficarão estagnadas, provocando demissões em massa . Isso
porque o governo insiste numa política econômica sem sustentabilidade e completamente fora da
realidade: o aumento do salário mínimo acima da capacidade de pagamento das prefeituras e das
pequenas empresas propicia um ambiente para desemprego generalizado, caos e miséria para a maioria
do povo brasileiro.
JOSÉ MENDES
josemendesca@ig.com. br
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Votorantim
Desemprego chegando
A economia brasileira está em pleno declínio. Apesar de toda a maquiagem usada pelo governo , a
inflação, em alta, está fora de controle; o PIB , em baixa; e, para completar, o desemprego começa a
bater à porta dos brasileiros . Os metalúrgicos da GM , em protesto contra as demissões anunciadas ,
entraram em greve e estenderam fa ixas com os dizeres : "Dilma, proíba as demissões da GM". Nossa
presidente vai acatar o pleito dos grevistas e passar a interferir na iniciativa privada? É só o que falta
para acabar com o País . O Brasil não é Cuba ou Venezuela .. . ainda. O que Dilma Rousseff deveria
fazer, e os grevistas cobrar, é melhorar a gestão das contas e dos recursos públicos, pois o que está
levando o Brasil à falência é a má gerência desse governo populista. Essa é a verdadeira herança
mald ita deixada por Lula e seu partido, que está no comando há dez anos , destru indo tudo o que foi feito
de bom no governo anterior. Os grevistas que pensem bem antes de votar na próxima eleição, pois a
situação ainda pode piorar muito mais e nos tornarmos a Grécia da vez. Agora, se eles votaram em Lula
e Dilma, não reclamem , estão a colher o que plantaram .
MARIA CARMEN DEL BEL TUNES
carmen_tunes@yahoo .com .br
Americana
Governinho
O voluntarismo não substitui a competência, só agrava as dificuldades, que vão envolvendo o governo e
afundando a Nação. De retrocesso em retrocesso vamos acabar andando de tanga e cocar- isso deve
agradar aos nacionalistas da vanguarda do atraso . Pobre Brasil , tão maltratado e tão "desgovernado"!
Sem saúde, sem educação, sem saneamento básico, sem energia elétrica , com a Petrobrás
enfraquecida , a inflação em alta, a Fazenda e o Banco Central (BC) mal orientados pela incompetência
presidencial e tantas outras mazelas, onde vamos parar?
MÁRIO RUBENS COSTA
costamar31 @terra.com .br
Campinas
Destru ição
Gostaríamos de saber como uma presidenta conseguiu destruir toda a arquitetura econômica elaborada
por sábios economistas da era Fernando Henrique Cardoso.
VALDIR SAYEG
valdirsayeg@uol.com .br
São Paulo
Adeus, felicidade
Saudades de Palocci (Fazenda) e Meirelles (BC) ... A gente era feliz e não sabia.
JOSÉ PIACSEK NETO
bubapiacsek@yahoo.com .br
Avanhandava
Vacas magras
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Governo vivenciando tempos de baixo crescimento econômico, arrecadação fraca , aperto na fiscalizaçãÕ(extraindo R$ 115,8 bilhões dos grandes contribuintes) e aumento do cerco às pequenas e médias
empresas (22/1, B1 ). Enquanto isso, continuamos sustentando 39 ministérios e dezenas de assessores
em cada Mesa Diretora das Câmaras Municipais, das Assembleias Legislativas, da Câmara dos
Deputados e do Senado, com média de salários de R$ 12.800, esbanjando fortunas com cartões
corporativos , gastos com mordomia de reforma de apartamentos funcionais (R$ 280 milhões),
desperdícios de dinheiro em obras faraônicas inacabadas para satisfazer o ego de um ex-presidente
(transposição do Rio São Francisco), corrupção na distribuição de emendas financeiras , etc ... Que falta
está fazendo o deputado Clodovil Hernandes no Congresso Nacional!
JOSÉ ÁVILA DA ROCHA
pesegu ranca@ya hoo. com .br
São Paulo
Compromissos éticos
A astronômica soma de R$ 116 bilhões em autuações da Receita Federal durante o ano de 2012
ressalta , com evidência, o desequilíbrio existente nas relações do governo federal com algumas
empresas . Estas, geralmente, são vitimadas por impostos altíssimos e, às vezes, por dificuldades
financeiras ou outros motivos deixam de cumprir seus compromissos com o Fisco. Seria ideal que o
relacionamento entre governo e empresas fosse mais harmônico. O dever de cada cidadão e das
empresas é honrar seus compromissos com o erário. Todavia é plausível a expectativa de que o governo
administre bem os recursos arrecadados, o que, infelizmente, não se verifica. Todos somos sabedores
de que a burocracia estatal brasileira é caríssima e muitas vezes ineficiente. Não é despropósito supor
que essa má administração dos recursos oriundos dos impostos gere uma situação que procrastine o
compromisso de pagar tantos impostos, como ocorre no País .
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com. br
São Paulo
Figuração
No Fórum Econômico Mundial , em Davas, na Suíça, o Brasil senta-se na cadeira do fundo na sala dos
Brics, tendo o pior desempenho econômico . É o único que não tem muito a apresentar para atrair
investidores e novos empreendimentos. Em comum com alguns deles temos um alto grau de corrupção
e com a Rússia em particular, a falta de reformas e de modernização do País , que se mantém muito
atrasado em serviços públicos, tributação e leis trabalhistas . Passaremos por lá como se não tivéssemos
ido.
FABIO FIGUEIREDO
fafig3@terra .com. br
São Paulo
Quimeras
Oh, ilusões que me embalaram! Economia mundial no zero, Petrobrás falida, manipulação das contas
públicas ... Não se iludam: é mais uma década perdida.
EDGARD BELLOTTI
edbellotti@gmail.com
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São Paulo
Novos tempos?
Xi, invadiram o Instituto de Lula, em São Paulo. Será que é o começo do fim da lua de mel entre Lula e o
povo? O tempo nos dirá.
TANAY JIM BACELLAR
tanay.jim@gmail.com
São Caetano do Sul
LULA EM 2014?
O ex-presidente Lula descarta disputa em 2014, dizem seus assessores . Se não dá para acreditar no
que Lula diz, imagina no que dizem seus assessores .. .
Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br
São Paulo
*

SINUCA
Como sair desta: Lula candidato ou reeleição de Dilma?
Ulysses Fernandes Nunes Junior twitter: @Uiyssesfn
São Paulo
*

PÁSSARO GORDO OU EMPALHADO?
"Curioso o quadro político atual: o jogo sucessório não assume a forma de um confronto entre situação e
oposição; é jogado exclusivamente nas mesas do governo ." Por esta bem posta colocação do editorial
do Estadão na edição de 23/1 (página A3), desconfio do real interesse da oposição em exercer tal papel.
Talvez suas necessidades estejam bem saciadas e não saibamos.
Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br
Santos
*
ELEIÇÃO 2014
A eleição de 2014 para a Presidência contará com vários pretendentes ao posto. De um lado, o PT, com
Dilma a pleitear a reeleição e, para tanto, já se encontra em campanha. Quem está no poder pode tudo.
Mas há também o Lula, caso Dilma "não queira ser candidata" ou , no tempo que lhe resta, sua
popularidade cair a níveis que inviabilizem sua candidatura. É aí que Lula entra. Todos sabemos que ele
não pode ficar longe do poder depois de ter provado o seu gosto, e fará tudo que for necessário para
satisfazer o seu desejo de voltar ao Palácio do Planalto . Dilma que se cuide, porque alguma armação
poderá jogá-la no limbo. Do outro lado está o PSDB, uma oposição atual quieta e calma, com Aécio
Neves já lançado . Mas existem também outros que podem desejar uma prévia, como José Serra e
Geraldo Alckmin . Ambos dizem que é cedo para falar sobre o assunto, só que outros candidatos não
perdem tempo e se colocam, como dizem, a serviço de seu partido e da Nação. Surge, ainda, um
terceiro partido, o PSB , com Eduardo Campos, que acha que também tem condições como candidato e
já vem divulgando sua pretensão futura. E não nos esqueçamos de Marina Silva, sem partido ainda,
mas com bom potencial. Ela tem um crédito de cerca de 20 milhões de votos na eleição passada, além
de ser apreciada por suas ideias, tanto aqui , no Brasil , como no exterior. Prova disso foi o convite para
participar do encerramento da última Olimpíada, em Londres. Sua imagem ao lado de outras
personalidades, carregando a bandeira olímpica, deixou-nos orgulhosos. O PMDB não tem um nome
para concorrer, poderia ser Michel Temer, que já é vice de Dilma, caso surja alguém mais, poderá lançálo. Se não o fizer, será porque optou por continuar a reboque do PT . Poderão surgir outros nomes
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pertencentes a outros partidos . Porém o fato é que nenhum candidato sozinho ganha a eleição . A /t>-,1; 3
polarização somente beneficia o PT, que certamente irá para o segundo turno. A escolha de um vice é
importante, deve ser alguém que agregue votos e tenha competência para assumir o posto, caso seja
necessário . Seja lá quem for o candidato eleito, é preciso que tenhamos seriedade no governo para que
possamos ser reconhecidos e apreciados, tanto interna como externamente. Ora, os brasileiros são um
povo trabalhador e sério, não o são alguns políticos que praticam ilegalidades. A escolha certa vai
depender de nós, eleitores, e nós queremos um grande país, desde já e sempre. O ditado diz "a união
faz a força" . É preciso, portanto, que haja um amplo acordo em benefício da Nação.
Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail .com
Santo André
*

O SACRIFÍCIO VALE A PENA
Aécio Neves, virtual candidato à Presidência da República, precisa apressar os preparativos para dar
início à campanha presidencial de 2014 . A presidente Dilma já começou. Desembarcou em São Julião,
Piauí, vestiu gibão e chapéu de couro, beijou , com certeza, criancinhas, tirou fotos com populares e
enfatizou o social , área que lhe garante, em troca de migalhas, milhões de votos . O "ex-presidente" Lula,
como todos sabem, o mandachuva do País , também fará um tour pela região , em busca da recuperação
do prestígio político do PT, depois da "sujeirada" em que ele e dirigentes do partido se meteram. Não
custa lembrar: mensalão e o escabroso caso Rosemary, secretária da Presidência da República em São
Paulo. Portanto, candidato da oposição, que tal , embora adepto do pão de queijo, entrar no jogo e
programar uma "viagenzinha" ao Nordeste e, de início, saborear uma buchada de bode? "Não deixe para
o amanhã o que podes fazer hoje." Tudo para o nosso bem e de nossa querida terra.
Sérgio Dafré Sergio_dafre@hotmail.com
Jundiaí

*
SAIAM DO TRANSE!
Que conversa é essa de "eleições 2014"? Mal saímos da disputa municipal e o assunto em pauta em
todos os veículos de comunicação é eleições! Enquanto isso o País afunda . Ninguém se iluda. Quando
as rachaduras na máscara do Brasil começam a dar na vista até para a imprensa estrangeira
especializada (The Economist, Financiai Times, etc.), é aviso de que ou se começa a governar o País ou
o dinheiro vai todo embora . Não existe conversa bonita que consiga acobertar tantas mazelas. Este
governo é tão absurdamente limitado que só enxerga a próxima eleição. Temos problemas de sobra e
novos problemas gravíssimos surgindo . Todavia , são tratados como assunto de fundo , de menor
importância. O que importa é quem será o dono do trono em ... 2014! Se restar país até lá, é claro. Esta
histeria coletiva é tão poderosa que arrasta todo mundo para o assunto, que na verdade é irrelevante
diante da situação do País. Senhores da imprensa, por favor, não entrem nesta onda, se têm alguma
responsabilidade e compromisso com o País. Consertar a economia é prioridade agora . Alguém tem de
sair deste transe e fazer alguma coisa!
Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com
Florianópolis
*
COMÉDIA BUFA

Como seria possível imaginar que um ex-presidente da República tivesse de fugir dos jornalistas pela
lavanderia de um hotel para não ter que comentar as acusações contra sua protegida Rosemary
Noronha? Será que ele se fantasiou de faxineiro? Este episódio lembrou um filme norte-americano em
que um senador teve de se vestir como um travesti para ludibriar a imprensa que o descobrira numa
boate gay! E aqueles que o prestigiam , em especial Marilena Chauí, presente na última reunião do
Instituto Lula, perderam o senso do ridículo! Lula está consagrando o que pode haver de mais
debochado num país! Está transformando a política brasileira num teatro burlesco onde seus
protagonistas se comportam com um cinismo nunca visto, convertendo o Brasil numa comédia bufa, aqui
significando uma ventosidade que escapa sem ruído ...
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Eugênio José Alati eugeniojosealati@yahoo.com.br
Campinas
*

LULA QUER SER EX-PRESIDENTE
Mentira que Lula não será candidato em 2014? Mas por que ele continua em campanha eleitoral? Lula,
suma de vez do cenário e vá curtir a aposentadoria pescando no Riacho Grande lambaris de 20 gramas
e depois arrotar papo que eram tilápias de 2 kg . Já causou prejuízos demais ao País .
Laércio Zanini arsene@uol.com.br
Garça
*

AULA
FHC poderia dar algumas aulas ao Lula, de como ser um ex- presidente descente!
Gustavo Guimarães da Veiga gjgveiga@hotmail.com
São Paulo
*

PACTO
O Exmo. ex-presidente Lula disse que (sic) "fez um pacto" consigo mesmo de não se meter nos
governos de seus pares . Ora, pacto pressupõe duas pessoas, está no Aurélio. É por isso que ele não
deve ter conseguido. Ele tem é de ir se tratar em Cuba, para ficar mais parecido com o Chávez, no
resto ...
Arlindo Carneiro Neto arcane@ig.com .br
São Paulo
*
O EX-PRESIDENTE PREFEITO

Um verdadeiro teatro do absurdo tomou conta da Prefeitura de São Paulo. Com fantoches e marionetes
assistindo às pirotecnias do engolidor de fogo que, de dedo em riste , dá ordens a uma plateia atônita ,
cujo lema é a obediência cega ao rei nu destronado. Tem boneco de ventríloquo mostrando que nunca
teve competência para assumir a gerência do Grande Circo Paulistano . É nisso que dá colocarem urnas
eleitorais nos presídios e nas Fundações Casa . É a semana do seu aniversário, boa sorte, São Paulo!
Leon Diniz leondinizdiniz@gmail.com
São Paulo
*
NOVO BRASÃO DE SÃO PAULO
Non duco ducor. O PT nos conduz.
Geraldo Roberto Banaskiwitz geraldo.banas@gmail.com
São Bento do Sapucaí
*

'CUSTOS DO MAU PLANEJAMENTO'
Sob o título de Custos do mau planejamento, o editorial do Estadão de 21/1/2013 nos demonstra com a
uma clareza ímpar como o loteamento dos cargos públicos por companhe iras e companheiros, desde o
primeiro escalão até os escalões inferiores, os prejuízos que esses trapalhões causam ao País em
detrimento da infraestrutura e das demais áreas corriqueiramente carentes de dotações orçamentárias ,
jamais capazes de atender ao mínimo necessário para a população. Casos notórios e tristes são as
áreas da saúde e da educação. Na década de 60 já aprendíamos nas faculdades de engenharia como
projetar corretamente as demandas para qualquer organização, de maneira que suas diversas etapas se
harmonizassem de maneira que todas culm inassem no devido tempo para a realização final. E assim
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tudo deveria ser calculado para que não houvesse desperdício de tempo e de materiais, já que ambos ~3W
implicam aumento desnecessário de custos, além em alguns casos "do por fora". Mas infelizmente, como
tem sido amplamente divulgado, a estupidez ocorre em todas as áreas desse governo. Chega ser
escandalosa as sandices cometidas na transposição do Rio São Francisco, obra prima da estupidez
humana. Sem ter sido projetada como um todo, fato que qualquer engenheiro recém-formado dominaria,
tem causado prejuízos homéricos ao Tesouro Nacional. Além de ser uma obra extemporânea, já que da
época de Dom Pedro 11 até os dias atuais, o rio sofreu a devastação da vegetação de suas margens e a
construção de hidroelétricas que diminuíram sobremaneira à sua jusante, a ponto do oceano já ter
avançado em mais de 100 km da sua foz, prejudicando a s habitantes da área que viviam da pesca. Hoje
seria muito mais viável socorrer a região da seca do Nordeste através do Rio Tocantins. Mas como
ocorre sempre, toda decisão política em desacordo com as melhores técnicas é estultice.
Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br
São Paulo
*
O CRESCIMENTO NÃO ERA SÉRIO?
Dona Dilma Rousseff parece gostar de brincar de casinha. Depois de mais da metade de seu governo
vendo que a economia teve um crescimento desprezível , agora Dilma acena para um crescimento
"sério, sustentável e sistemático" . Isso significa dizer que até agora o crescimento não era sério? E o que
será que o pequeno eleitor entende por sustentável e sistemático? Vamos muito mal mesmo quando não
se consegue dizer em palavras simples por que o PIB não cresceu. A maquiagem tem sido a maior
responsável por essas reviravoltas e trapalhadas da equipe econômica, que, não podendo conter a
inflação, pede aos prefeitos de São Paulo e do Rio de Janeiro para adiarem o reajuste das passagens de
ônibus . De que adianta, se daqui a alguns meses a conta vai chegar? O governo deveria ter um plano
bastante elástico, com muita reserva para não precisar ficar refém de nenhum Estado . A conferir no que
vai dar toda essa magia.
lzabel Avallone izabelavallone@gmail.com
São Paulo
*
SERIEDADE

"Em 2013, teremos crescimento sério, sustentável e sistemático", disse Dilma. Com essa declaração
bombástica, como sempre, ela visitou a cidade de São Julião, no Piauí, e, durante sua estada, ocorreu
um apagão de uma hora . Agora, eu me pergunto : o que ela quis dizer com "crescimento sério"?!
Eduardo Augusto de Campos Pires eacpires@terra .com .br
São Paulo
*
SUSTENTÁVEL

Dilma disse que 2013 terá "crescimento sustentável", só se for crescimento da conta de quem
sustentamos, melhor dizendo.
Alessandro Lucchesi timtim .lucchesi@hotmail.com
Casa Branca
*
NA lÍNGUA DO S
Em discurso no Piauí, precedido por mais um vergonhoso apagão, Dilma disse, "na língua doS": "Em
2013, teremos crescimento sério, sustentável e sistemático". Será?
J. S. Decai decoljs@globo .com
São Paulo
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DISCURSO VAZIO
Dilma declarou que, em 2012 , o Brasil se preparou para crescer em 2013, como se não tivesse existido
um 2011, que foi também um ano perdido, nem que o seu governo fosse nada mais, nada menos, que a
continuação do governo Lula. É um discurso vazio que não nos permite acreditar que teremos este
crescimento econômico do Brasil , apenas com a conversa que "a gente sabe qual é o caminho", estando
os postos-chave do governo nas mãos das mesmas pessoas que já nos provaram ser incompetentes.
Por isso, tirando os programas sociais, nada mais pode ser destacado.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro
*

SEM VERGONHA
Realmente, assim não dá. Saiu um analfabeto demagogo e entra uma "brincalhona" demagoga. Então, a
busca do crescimento não era séria, estava-se somente brincando com a paciência e com a cara do
povo. Agora, sim , esse crescimento vai ser "sério, sustentável e sistemático". Olha, minha senhora,
lamentável sair por aí gastando nosso dinheiro em viagens para falar uma asneira desta natureza, e,
sem ficar vermelha pela falta de vergonha na cara, em dizê-lo, assuma suas responsabilidades.
Luiz Carlo Cunha luiz.cunha@terra.com.br
São Paulo
*
ADIVINHEM QUEM ESTÁ CHEGANDO!
"Eita" governinho fraquinho, fraqu inho! E incompetentão "prá chuchu". Vejam se não tenho razão:
"Governo teme que crescimento fraco contamine o mercado de trabalho" (Estado, 21/1, B1 ). Como teme
que contamine, se já contaminou? Agora não adianta mais temer. Corrobora esta minha assertiva uma
foto estampada na mesma página B1 deste jornal em que "operários da GM protestam contra demissões
na empresa" (sic legenda), com o seguinte comentário adicional, nada lacônico: " ...mercado de trabalho
sofre pressão do PIB fraco". A verdade, senhores leitores, é que a coisa já chegou! S. Exia, a presidente,
que é economista e não quer nem ouvir o diagnóstico real do busilis , sabe disso. Mas, se ela ainda o tem
para consultas, o seu manual de Economia dos tempos de universidade ensina que a concomitância da
estagnação com a inflação (meu bolso informa ser o dobro daquilo que seus bajuladores de plantão
pregam por aí), principalmente após um período de três trimestres seguidos (e nós já estamos nessa
lengalenga há, no mínimo, quinze meses), causa um fenômeno que tem nome: estagflação. Diga-se de
passagem que nem sequer é necessário ir aos manuais para consultas . Vejam como se refere a ele o
Dicionário Aulete digital : "(es.tag.fla .ção) Associação simultânea de estagnação econômica
(caracterizada por crescimento zero ou quase zero e aumento do desemprego) com inflação
(caracterizada por aumento de preços)" . Sim! A mesma praga que o Plano Real (leia-se FHC e sua
formidável equipe) exterminou e que o ex-presidente galã, antecessor a Dilma Rousseff e agora mais a
própria presidente, conseguiram fazer ruir. Mas isso não vai ficar assim , não! Como dizia Collor, o hoje
amigo de nossa presidente, "o tempo é o senhor da razão"!
João Guilherme Ortolan guiortolan@gmail.com
Bauru
*
ENTRE AMIGOS

Este recorde de liberação de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) em 2012, alcançando a soma de R$ 156 bilhões, ou 12% a mais do que em 2011, poderia ser
comemorado, se esse importante banco de fomento criado no governo militar não tivesse nestes dez
anos de gestão petista descaracterizado a qualidade dos empréstimos. Porque muitos bilhões de reais
foram alocados para empresas amigas do governo, sem que a criação de empregos fosse um dos
objetivos principais . Inclusive o banco, nestes últimos anos , passou a fazer empréstimos com juros
subsidiados abaixo da remuneração da taxa Selic, trazendo um enorme prejuízo para o Tesouro, porque
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para fazer aportes milionários ao caixa do BNDES o governo paga juro maior. E até hoje o contribuinte
brasileiro não sabe o tamanho deste rombo, porque a Dilma infelizmente se nega a informar. O que é
lamentável. Por outro lado, é muito estranho que desses R$ 156 bilhões liberados em 2012 R$ 34,2
bilhões ocorreram somente no último mês de dezembro, como se fosse uma liquidação de final de ano .
Por quê?! Talvez aí se comprove a angústia que vive hoje o governo federal , por causa da série de
equívocos estratégicos que vem cometendo, e a economia, logicamente, não deslancha. No entanto, o
mínimo que a sociedade espera é que os bons resultados desses empréstimos apareçam logo. Porque
os recursos do trabalhador brasileiro não são para serem utilizados numa ação particular e entre amigos .
Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com
São Carlos
*

ADVOCACIA ILEGAL
O ex-magistrado Rocha Matos, da Justiça federal , apenado como resultante da Operação Anaconda, da
Polícia Federal , há anos , também foi condenado, e, então, passou a advogar clandestinamente, com o
auxílio de advogados, como ele próprio declarou à imprensa . Então, a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) vai processá-lo pelo exercício ilegal da profissão, mas precisa, também , processar os advogados
que o auxiliaram com assinaturas nas petições, via Tribunal de Ética. Fatos como estes merecem
receber a apenação necessária, porque a OAB não pode permitir que integrantes de seus quadros
comparticipem de ações criminosas e contrárias ao interesse público e da própria classe .
José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br
Rio Claro
*

UM RETRATO DO PIOR
Com toda razão , a OAB irá processar o ex-juiz federal Rocha Matos, que afirmou ao Estadão advogar
por baixo dos panos , apenas não assinando as petições . Rocha Matos confessou publicamente a prática
de mais um crime e deve ser punido . Um ex-ju iz corrupto e venal , condenado pela Justiça pela prática de
vários crimes cometidos no exercício da magistratura , jamais deveria advogar. Causa perplexidade saber
· que ele conta com vários clientes, mesmo com o seu passado criminoso. Rocha Matos é um bom retrato
do Brasil e do que há de pior no País.
Renato Khair renatokhair@uol.com .br
São Paulo
*

RACISMO
O secretário de Promoção da Igualdade Racial de São Paulo, Netinho de Paula, ao afirmar que São
Paulo precisa assumir que é uma cidade "racista", além de ter sido muito infeliz e inoportuno em tal
pronunciamento, induz a tal comportamento e se mostra como sendo um deles. Faltou bom senso,
sabedoria, etc. Lamentável!
Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo .com.br
São Paulo
*

COTAS PARA FUNCIONALISMO PÚBLICO
Recém-elevado a uma secretaria qualquer na cidade de São Paulo, Netinho propõe levar sistema de
cotas raciais para o funcionalismo público . Diz isso com toda propriedade, como se os critérios de
concurso públicos já não fossem suficientes. No Brasil não existe discriminação nesses concursos, nem
limite de idade . O que existe é seleção por competência . Por essas e outras que os brasileiros não
possuem mais um partido para chamar de seu . Todos os políticos pensando na massa votante vêm com
determinada ideia faraônica e a população corre para votar no político capaz ou não, em detrimento das
propostas dos partidos . Pró-comunidade gay, evangélica, católica, espírita, vale tudo onde promessas
vãs têm solo fértil , mesmo que seja discriminatória no lado oposto. O que irão inventar agora? Cotas
para casamento entre etnias? Só sabemos que por causa de gente com a cabeça no voto como Netinho
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Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com .br
São Paulo
*

COTA É RACISMO
Desde quando uma pessoa da cor negra não tem capacidade intelectual para passar em um concurso
público e, por isso, precisa ser ajudada senão "empurrada" por um sistema de cotas que só faz aumentar
o preconceito contra quem aliás é plenamente capaz como qualquer outra pessoa , seja ela verde, azul
ou cor de abóbora? Afirmo que o sistema de cotas baseado na cor da pele, além de injusto e populistademagógico, também é principalmente racista, tendo o condão de fazer estimular este sentimento .
Paulo Boccato pofboccato@yahoo .com .br
São Carlos
*

EXAGERO
Netinho pede cotas raciais para servidores públicos municipais . Será que, pelo andar da carruagem
haverá também cotas para cardeais afrodescendentes ou , de melanina aumentada, quando do conclave
para escolha do próximo papa que substituirá Bento XVI?
Paulo Busko paulobusko@terra .com .br
São Paulo
*
ESTACIONAMENTOS EM SÃO PAULO
Envolvidos em assuntos de grandes interesses da capital , os senhores vereadores não sabem do que
ocorre na cidade, onde os preços cobrados pelos diversos estacionamentos ultrapassam os valores dos
índices usados pelo governo para tratar dos impostos , etc. Os preços variam de R$ 8 até R$ 17 a meia
hora- com acréscimos que vão de R$ 3 até R$ 7 a cada hora que passar da meia-hora inicial. Há
tempos, o horário empregado era de 6 em 6 horas cada período e, de repente, mudaram de 6 horas para
meia-hora, como se em São Paulo pudéssemos executar nossas obrigações com facilidade. Como "eles"
gozam de facilidades e regalias no uso de carros oficiais, não sabem o que acontece com a população e
a cidade.
Douglas Jorge douglasjorge23@yahoo.com .br
São Paulo
*
A POSSE DE OBAMA
A festiva posse de Barack Obama tem a magnitude das grandes e similares cerimônias que ocorriam em
Roma imperial, que os historiadores e o cinema posteriormente retrataram. Apesar da similitude, há uma
diferença fundamental : o mundo de hoje, apesar de tudo, tem o poder global mais diversificado- leia-se
mais democrático. O que esperamos agora é que o emblemático líder americano consiga ampliar seus
projetos civilizatórios, para que o mundo caminhe resolutamente para uma paz universal de que todos
nós necessitamos .
José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com
Rio de Janeiro
*

OBAMA E SEUS INIMIGOS
A mídia brasileira consegue ser "obamista" ao extremo, mas desta vez vocês se superaram. "A facção
mais intratável do fundamentalismo conservador americano", o Tea Party. Que grupo abominável , não?
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Velhinhos que defendem o liberalismo, no bom sentido da palavra, que lutam por menos impostos, u IY6'~ '<1'-õ
governo reduzido, liberdades individuais e o respeito à constituição americana- verdadeiros fascistas! · ·
Vale lembrar que todas as conquistas econômicas do segundo governo democrata de Bill Clinton , um
dos raros momentos de "dívida zero", devem ser creditadas aos malvados republicanos , maioria na casa
após as eleições de 94 .
Mateus Leroy leroygatti@gmail.com
Belo Horizonte (MG)

*
OS FRANCESES NO MALI
Os soldados franceses já tiveram experiência, de triste memória, na Indochina Francesa, assim como os
soldados russos tiveram no Afeganistão e os soldados americanos no Vietnã e na Somália. Contra
determinados tipos de insurgência as respostas não devem ser convencionais . O uso de sofisticadas
tecnologias militares nem sempre dão resultado. Na minha opinião, o único recurso viável, ainda
disponível no momento, é o ataque de saturação, desprovido de qualquer critério, sacrificando, muitas
vezes, cidadãos comuns . Infelizmente, em alguns cenários bélicos, inocentes têm de pagar pelos
pecadores .
Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com .br
Monte Santo de Minas (MG)
*

O POPULISMO CHAVISTA E O BRASIL
A revista Veja publicou uma nota do jornalista Venezuelano Pedro Palma, onde o mesmo diz que o
populismo chavista exterminou o dinamismo loca na Venezuela. No Brasil não é muito diferente; um
movimento de populismo petista também já está arrasando com a classe que impulsiona o dinamismo
produtivo do Brasil. Enquanto um larápio da quadrilha distrai a maioria da população que compõem a
base da pirâmide social , distribuindo esmolas com conotação de benefícios sociais aos menos
favorecidos, que formam a maioria dos eleitores , os demais membros engordam seus patrimônios de
forma descarada e sem qualquer escrúpulo perante a nação. A estratégia dos caras é de uma ousadia
tão maquiavélica e inescrupulosa que até o inferno deve estar perplexo, pois ninguém , nem sequer uma
instituição pública, mista ou privada, escapa dos atos de corrupção da quadrilha. Corrupção já se tornou
uma palavra vazia de sentido no meio do povo mais simples, que infelizmente é a nossa maioria, ao
ponto de em pleno ato de julgamento do mensalão, onde a vergonha brasileira foi exposta para todo o
mundo; a massa populacional, já contaminada pelas inescrupulosos mentiras do PT, elegeu com a maior
naturalidade e tranquilidade os prefeitos das capitais mais importantes do Brasil. Assim, eles já se
apoderaram de todos os níveis e poderes da hierarquia constitucional do país , e já procuram agora a
invalidar até os ditames da própria Constituição brasileira. Vejo que já estamos vivendo em um país
totalmente instável e inseguro sob todos os pontos de vista de incertezas e de violência, uma vez que o
modelo implantado, consiste em virar a pirâmide social de cabeça para baixo, sufocando a elite que
representa o dinamismo que dá sustentação e equilíbrio às demais classes da sociedade. Este processo
de sufocamento do vértice da pirâmide social é constante e ocorre na medida em que o governo mantém
superaquecida a grande massa de consumo que ocupa a base da pirâmide que agora está elevada em
posição acima do vértice. Aqui está o "pulo do gato" da estratégia que o PT está adotando para se
perpetuar no poder, onde está subentendido inclusive um ato de convulsão social do povo, onde a
grande maioria poderá lhes outorgar esse direito, através de processos políticos específicos ditados pelo
povo, a exemplo do que acontece na vizinha Venezuela .
José Carlos de C. Ribas jcrautomotive@yahoo.com.br
São Paulo

*
DE CARACAS A HAVANA
A mais recente alteração geográfica ocorreu em um país da América Latina: Venezuela- capital ,
Havana
José Rubem Bellato bellato@terra.com .br
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78 - SEM PÉ NEM CABEÇA
Clóvis Panzarini

Definitivamente, 2012 não foi um ano bom para a economia brasileira. O pibinho cresceu 1% ou menos ,
a inflação bateu no teto superior da meta, o saldo da balança comercial encolheu US$ 10,5 bilhões, a
formação bruta de capital fixo caiu 5,1% em termos nominais nos primeiros nove meses do ano e,
principalmente, deixou enorme desconfiança nos investidores em relação às diretrizes da política
econômica.
O regime macroeconômico de metas, que lastreava o bom desempenho econômico, parece ter sido
abandonado, substituído por um modelo de chineladas microeconômicas pontuais , de resultados
duvidosos, quase sempre temperadas com ranço ideológico . O câmbio não mais flutua , as contas
públicas claudicam e a meta de inflação parece perder importância . O tripé macroeconômico ficou sem
pés . Nem cabeça. A política econômica atual está eivada de inconsistências internas e as decisões são
tomadas ao sabor de pressões setoriais, com efeitos colaterais danosos.
A ordem para enfrentar a crise global é o incentivo ao consumo, tanto o privado, via renúncias fiscais
pontuais, quanto o público , via aumento das despesas de custeio, combinação que implodiu a meta de
superávit primário em 2012 . A meta do governo central , originalmente fixada em R$ 97 bilhões (a do
setor público consolidado era de R$ 139,8 bilhões) chegou a só R$ 58,2 bilhões em novembro, mas a
equipe econômica recorreu à "contabilidade criativa", deduzindo dela R$ 25,6 bilhões de gastos com o
PAG , antecipou transferência de dividendos de em presas estatais e resgatou R$ 12,4 bilhões do Fundo
Soberano. Assim , com alto custo para o Tesouro, "cumpriu" a meta . Não se sabe a quem o governo
federal pretendeu enganar com essa esperteza, evidente para qualquer analista que tenha alguma
intimidade com as contas públicas . Sem maquiagem , o superávit primário do setor público como
percentual do PIB no acumulado em 12 meses caiu de 3,34%, em 11/2011 , para 1,93%, em 11/2012.
O controle do índice de inflação passou a ser mais importante que o da própria inflação. A política
intervencionista em setores estratégicos, obrigando postergação de atualização dos preços, tem efeitos
nefastos , como incentivo ao consumo e descapitalização das empresas, além de espantar investidores.
O congelamento político dos preços dos combustíveis está destruindo a capacidade de investimento da
Petrobrás, que é obrigada a importar gasolina cara e vendê-laapreçohádois anos congelado pelo
acionista majoritário, o governo federal. Esse barateamento artificial dos combustíveis fragiliza a estatal ,
que passa a contabilizar prejuízo e vê o valor de seus papéis derreter 11 O mercado acionário. A
insuficiência de investimento em exploração ou refino de petróleo deixa o Brasil dependente de oferta
externa: as importações de gasolina chegaram a 3,78 bilhões de litros em 2012, quantidade 70%
superior àde 2011 , impondo gasto de US$ 2,91 bilhões ao País . Aquela imagem do presidente Lula
lambuzando de petróleo a roupa da então candidata à Presidência da República para mostrar ao mundo
nossa fartura energética, à época de forte simbolismo político, agora é tragicamente cômica. Essa
política intervencionista nos preços dos combustíveis derivados de petróleo tem efeito colateral perverso
sobre a produção de combustíveis alternativos, como o etanol , cujos preços são atrelados ao da
gasolina: a produção brasileira de etanol caiu 17,1% na última safra!
No setor elétrico, o mesmo paradoxo. No momento em que o abastecimento de energia depende da boa
vontade de São Pedro por falta de planejamento (parques eólicos enferrujando ao vento por inexistência
de linhas de transmissão são um exemplo) e de investimento, o intervencionismo bolivariano impõe
redução tarifária como condição para renovar os contratos de concessão, o que assusta investidores
(compromete a oferta a médio prazo) e incentiva o consumo exatamente quando o sensato seria
desestimulá-lo. Com esse cenário, não está fácil ser otimista em 2013 .
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FOLHA DE SÃO PAULO

EDITORIAIS

24/01/2013

79 - OS MALABARISTAS
Editoriais (editoriais@uol.com.br)

Enquanto a presidente Dilma Rousseff organiza encontros com empresários nacionais, a fim de
reconquistar a confiança na política econômica, assessores do Planalto atuam no sentido contrário .
As manobras e os malabarismos oficiais, que têm disseminado descrédito entre os agentes econômicos ,
ameaçam mais uma vez o chamado superavit primário.
Em 2012, essa conta da poupança pública -que computa tudo o que é arrecadado e gasto, exceto as
despesas com juros- só foi fechada à base de maquiagem . Decretaram-se receitas fictícias, frustrando ,
assim, o objetivo original do mecanismo, que é inibir a escalada da dívida do governo .
Cogita-se agora livrar Estados e municípios da obrigação, até hoje partilhada com a União, de gastarem
menos do que arrecadam .
Em caso de descumprimento da meta estadual e municipal de economia, as regras atuais mandam o
governo federal completar a poupança, a fim de que se atinja o resultado global -no ano passado, fixado
em 3,1% do PIB .
A ideia em gestação em Brasília é acabar com a obrigação de ressarcimento. Na falta da compensação,
a medida vai reduzir, na prática, o superavit do país como um todo -a Estados e municípios tem cabido
30% da meta de poupança .
Deplora-se, mais uma vez, a escolha de um método tortuoso para escamotear fracassos. Se o governo
Dilma julga excessiva a meta de superavit primário, deveria expressá-lo de forma transparente.
A melhor atitude, porém , seria deixar os subterfúgios de lado e pôr-se a cumprir à risca a poupança de
3,1% do PIB, no mínimo. O perigo de um galope da dívida pública, que compeliu à adoção do superavit
primário a partir do final dos anos 1990, já está afastado.
Mas o que hoje justifica a necessidade de manter -e até de incrementar- os freios nos gastos e na
arrecadação dos governos é algo ainda mais importante. Pode-se dizer, sem risco de exagerar, que a
continuidade do desenvolvimento econômico brasileiro depende de que as despesas dos governos
subam mais devagar que o PIB .
Esse é o único meio de desafogar o setor privado de um volume de tributos oceânico, que inibe o
investimento e o crescimento mais acelerado da economia -e ajuda a tornar o Brasil caro e pouco
competitivo no cenário global.
O surto de inventividade contábil na administração Rousseff não fará o capital brotar de cartolas . Mas
está fazendo desaparecer a confiança na política econômica , combustível imaterial, mas poderoso, do
crescimento.

BRASIL 247

PODER

24/01/2013

80- INVENTIVIDADE CONTÁBIL AMEAÇA CREDIBILIDADE DE DILMA, DIZ FOLHA
Para o jornal de Otávio Frias, enquanto a presidente tenta reconquistar a confiança dos empresários na política
econômica, assessores do Planalto atuam no sentido contrário

247- A política nacional está em descompasso. Para a Folha, a inventividade contábil criada para
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Os malabaristas
Enquanto a presidente Dilma Rousseff organiza encontros com empresários nacionais , a fim de
reconquistar a confiança na política econômica, assessores do Planalto atuam no sentido contrário .
As manobras e os malabarismos oficiais, que têm disseminado descrédito entre os agentes econômicos ,
ameaçam mais uma vez o chamado superavit primário .
Em 2012 , essa conta da poupança pública -que computa tudo o que é arrecadado e gasto, exceto as
despesas com juros- só foi fechada à base de maquiagem . Decretaram-se receitas fictícias , frustrando ,
assim, o objetivo original do mecanismo, que é inibir a escalada da dívida do governo.
Cogita-se agora livrar Estados e municípios da obrigação, até hoje partilhada com a União, de gastarem
menos do que arrecadam.
Em caso de descumprimento da meta estadual e municipal de economia, as regras atuais mandam o
governo federal completar a poupança, a fim de que se atinja o resultado global -no ano passado, fixado
em 3,1% do PIB.
A ideia em gestação em Brasília é acabar com a obrigação de ressarcimento. Na falta da compensação,
a medida vai reduzir, na prática, o superavit do país como um todo -a Estados e municípios tem cabido
30% da meta de poupança.
Deplora-se, mais uma vez, a escolha de um método tortuoso para escamotear fracassos . Se o governo
Dilma julga excessiva a meta de superavit primário, deveria expressá-lo de forma transparente .
A melhor atitude, porém , seria deixar os subterfúgios de lado e pôr-se a cumprir à risca a poupança de
3,1% do PIB, no mínimo. O perigo de um galope da dívida pública, que compeliu à adoção do superavit
primário a partir do final dos anos 1990, já está afastado.
Mas o que hoje justifica a necessidade de manter -e até de incrementar- os freios nos gastos e na
arrecadação dos governos é algo ainda mais importante. Pode-se dizer, sem risco de exagerar, que a
continuidade do desenvolvimento econôm ico brasileiro depende de que as despesas dos governos
subam mais devagar que o PIB .
Esse é o único meio de desafogar o setor privado de um volume de tributos oceânico, que inibe o
investimento e o crescimento mais acelerado da economia -e ajuda a tornar o Brasil caro e pouco
competitivo no cenário global.
O surto de inventividade contábil na administração Rousseff não fará o cap ital brotar de cartolas . Mas
está fazendo desaparecer a confiança na política econômica , combustível imaterial , mas poderoso, do
crescimento .

SANATORIO GERAL

AUGUSTO NUNES

24/01/2013

81- CORDÃO DE ENCARNADO
DORAKRAMER

O ex-presidente Luiz Inácio da Silva usurpa o poder de suas criaturas , é o que se diz sobre seus
movimentos de interferência explícita no governo Dilma Rousseff e nos primeiros acordes da
administração Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo .
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Não foi eleito, portanto não tem razão para se reunir com a equipe de Haddad para "traçar diretrizes".
Não recebeu delegação presidencial para atuar como coordenador e, no entanto, age como se fosse a
eminência mais nítida do governo federal.
Isso é o que parece; não necessariamente é o que acontece.
Primeiro, porque Dilma e Haddad detêm o poder de direito, estão lá sentados nas cadeiras que lhes
couberam por candidaturas ungidas pelo criador e corroboradas pelo eleitor. Isso ninguém lhes tira.
Segundo, porque têm a perfeita noção de que estão à frente de duas importantes trincheiras de um
projeto partidário cujo condutor é Lula . Estão- todos os participantes dessa "marcha" - pouco ligando
para essas formalidades que assombram analistas da cena pol ítica. Querem mais é que o chefe suba ao
palco. Quanto mais o ex-presidente exercita suas artes de atrair todas as atenções , menos o PT precisa
tratar de seus problemas com a ética e com (a falta de) resultados concretos de sua gestão federal. O
debate nacional se desvia dos problemas reais para uma questão surreal.

É como disse o ex-secretário geral da Presidência Luiz Dulci : "A movimentação de Lula é natural e
desejável para o PT" .
Até semana passada, crescia o debate sobre inflação, investimentos, fornecimento de energia,
maquiagem de dados das contas governamentais, PIB pífio, excesso de interferência estatal na
economia, reclamações de políticos e empresários, construção de alternativas eleitorais para 2014.
Até a reunião com a equipe de Haddad para produzir fotografia passível de gerar análises sobre a
interferência de Lula, o PT ainda enfrentava rescaldo do julgamento do mensalão, graças à iniciativa da
juventude petista de promover "jantar vaquinha" para ajudar a pagar as multas dos condenados. Como
se José Dirceu , por exemplo, precisasse de auxílio para juntar R$ 676 mil.
Até então Lula estava calado, fugindo de jornalistas por lavanderias de hotel para não comentar as
acusações contra sua protegida Rosemary Noronha e o depoimento de Marcos Valéria à Procuradoria~
Geral da Repúbl ica , que ensejou pedido de abertura de investigação contra o ex-presidente no esquema
posto a nu pelo Supremo Tribu nal Federal.
Nos últimos dias a pauta mudou : são os encontros de Lula com secretários, aconselhamentos de Lula
para Dilma mudar o rumo do governo, anúncios de reuniões dele com ministros, a caravana de Lula
País afora , a conversa de Lula com a presidente nesta sexta-feira , o papel de Lula como articulador da
base no Congresso, a inadequação da conduta de Lula, enfim , uma virada de agenda com Lula ao
centro em seu mais confortável papel.
Critica-se o ex-presidente por não "desencarnar"do cargo como havia prometido, levantam-se bandeiras
em defesa da autonomia de Dilma , aceitam-se versões de que ela estaria desolada com essa
interferência e, assim , cumpre-se exatamente o roteiro que interessa a Lula, ao Planalto e ao PT: fazer
do ex-presidente o centro de tudo, privilegiando o acessório (as andanças dele) em detrimento do
principal (as questões éticas e administrativas em aberto).
O truque não é novo, mas continua eficaz porque há quem caia nele: por vontade ou falha de percepção.
Resta conferir o efeito da realidade adiante sobre o prazo de validade desse tipo de dom de iludir a quem
se dispõe a ceder às artimanhas do ilusionismo .

FOLHA DE SÃO PAULO

MARINA SILVA

25/01/2013

82- PROFESSORA CRISE
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Marina Silva

Discute-se a atitude do governo brasileiro em relação ao Fórum Econômico de Davas. Alguns acham
errado afastar-se do "clube dos ricos", onde se reúnem países e instituições com grande poder, num
momento em que a crise na Europa afeta o mundo inteiro. Outros dizem que seria perda de tempo
marcar presença num fórum já tão esvaziado.
Do outro lado da cena mundial, o Fórum Social Temático em Porto Alegre também sofreu baixas,
ignorado pelo MST, sem a presença da CUT e da Abong, pressionado por disputas partidárias que
envolvem instituições de todos os níveis, governamentais ou não. A oposição social ao mundo capitalista
também vive a sua crise.
Dizer que a crise é global , de toda a civilização, já é comum. Mas ainda persiste, em muita gente, a
ilusão de estar blindado, de que só os outros são afetados . O passo seguinte é aproveitar a crise "alheia"
para fortalecer sua posição e
obter vantagem na disputa do poder. Quem não age assim é considerado bobo, que perde as
oportunidades e deixa "passar o cavalo selado" .
Essa atitude atrasa o Brasil em seu desenvolvimento e na liderança que pode exercer no mundo, na
transição civilizatória que já se iniciou . Propaganda e antipropaganda é o que mais fazem governos e
oposições. Simulação de resultados e maquiagem de números é um constante espetáculo de
antiplanejamento, do qual ninguém tem exclusividade, pois cada um comete os mesmos erros em sua
esfera de poder.
Como sair disso?
As soluções não se restringem ao âmbito institucional. Toda a sociedade precisa mudar: comportamento,
produção, consumo, valores. Mas os governos devem fazer ao menos um esforço.
Nesta semana, anunciou-se em São Paulo um acordo entre o prefeito Haddad e o governador Alckmin
para ações conjuntas . Não tardaram análises mostrando interesses políticos por trás do acordo .
Quero expressar meu desejo sincero de um entendimento real que traga benefícios aos moradores da
maior cidade brasileira. Às vezes, é preciso um "cessar-fogo" na política para destravar a ação
econômica e social. Quanto mais tréguas houver, mesmo restritas e regionais, maior chance teremos de
superar a polarização que o embate rebaixado na política impõe ao país .
Muitos de nós sonhamos, em 2012, que ao menos um pequeno avanço acontecesse no plano
internacional, por ocasião da Rio+20 . Não foi possível, o retrocesso da política interna aprofundou o da
pol ítica externa .
Crises são sempre difíceis e dolorosas, mas também trazem ensinamentos que, às vezes , podem mudar
os rumos e a qualidade da história. E, nesse momento, ela parece apelar a todos nós: aproveitem,
aprendam . E não demorem .
Marina Silva escreve às sextas-feiras nesta coluna.
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83- LEWANDOWSKI: "NÃO SE PODE PARAR UM PAÍS"
Ministro do STF rejeita ação direta de inconstitucionalidade que havia sido proposta pelos presidentes do PSDB,
Sergio Guerra, e do DEM, Agripino Maia, contra medida provisória do governo Di/ma que libera R$ 42,5 bilhões para
obras do PAC e demais gastos federais; impasse foi criado quando o ministro Luiz Fux impediu votação do
orçamento da União em meio à polêmica dos royalties
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247- O ministro Ricardo Lewandowski , que preside temporariamente o Supremo Tribunal Federal, acába·
de rejeitar a ação direta de inconstitucionalidade que havia sido proposta pelos presidentes do PSDB,
Sergio Guerra, e do DEM, Agripino Maia, que contestavam a medida provisória 598/12 . Editada pela
presidente Dilma Rousseff, ela liberou R$ 42,5 bilhões para gastos do PAC e demais despesas do
governo federal, depois que uma decisão do ministro Luiz Fux impediu a votação do orçamento federal ,
no fim do ano passado, no episódio dos royalties do petróleo- Fux queria que o Congresso avaliasse
antes todos os vetos da presidente Dilma . "Não se pode parar um país", avaliou o ministro
Lewandowski , ao tomar sua decisão.

"Embora o Supremo Tribunal Federal , em mais de uma ocasião, tenha se pronunciado sobre a
necessidade de imposição de limites à atividade legislativa excepcional do Poder Executivo,
especialmente na edição de medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário, em nenhum
momento vedou , de forma peremptória, a utilização dessa espécie de ato normativo em situações de
relevância e urgência", argumentou o ministro.
Em razão dessa situação emergencial, Lewandowski indeferiu o pedido formulado pelos dois partidos .
"Entendo, que a situação descrita nos autos evidencia, à primeira vista, a ocorrência de periculum in
mora inverso, ou seja, a suspensão do ato poderia causar danos de difícil reparação não apenas ao
Estado brasileiro como também para a própria sociedade, que se veria irremediavelmente prejudicada
pela paralisação de serviços públicos essenciais" .
Abaixo, noticiário anterior do 247 sobre o caso, quando PSDB e DEM propuseram a Adin :
PSDB E DEM TENTAM BARRAR R$ 42 Bl PARA OBRAS DO PAC

Os partidos de oposição presididos pelo deputado Sergio Guerra (PSDB-PE) e o senador Agripino Maia
(DEM-RN) entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a
Medida Provisória 598/12. A MP abre crédito extraordinário no valor de R$ 42 ,5 bilhões em favor de
órgãos federais e empresas estatais , garantindo recursos para obras do PAC e contornando o atraso na
aprovação do Orçamento da União para 2013
23 DE JANEIRO DE 2013 ÀS 06 :32
Brasília- O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (MP) 598/12 . A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.

"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira .
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma . Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO) ."
A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro , a votação do Orçamento da União de 2013 .
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária. Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade. "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o país, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
Congresso", explicou .
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória , só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim , em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada , a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraordinário
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"A AGU [Advocacia-Geral da Un ião], a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória. Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual , senador Romero
Jucá (PMDB-RR) , não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem.

O ESTADO DE SÃO PAULO

SONIA RACY

26/01/2013

84- DOSE TRIPLA
Dose tripla
PAULO GIANDALIA/ESTADÃO
De cabelos curtos, Alice Braga ainda não está acertando na quantidade de xampu . "Estava louca para
cortar, mas nunca tive oportunidade", contou a atriz, que tosou a tradicional cabeleira- uma de suas
marcas registradas - especialmente para o filme Latitudes, com lançamento previsto para junho . Tratase de um projeto pioneiro de sua produtora, Losbragas, fundada em parceria com a irmã, Rita, e o diretor
(e também cunhado) Felipe Braga.
A empreitada da atriz por trás das câmeras começou há cerca de dois anos. Depois de longa conversa
com Felipe- de quem diz sempre ter sido fã-, resolveu mergulhar na produção de projetos próprios . O
primeiro deles, um documentário sobre Neymar, está em processo de finalização e deve ser lançado
ainda este ano. Agora , o trio Braga aposta no Latitudes, estrelado por Alice e Daniel de Oliveira- com
quem a atriz nunca tinha trabalhado antes . "Fiz o teste de Cazuza e, desde então, queria atuar com ele",
conta.
A coluna visitou , quinta , o set de filmagem do projeto, que será lançado em diferentes formatos :
televisão, internet e celular. "Trabalhamos um novo conceito de cinema, no qual o que vale é a qualidade
de produção, e não em que plataforma será veiculada" , revela Felipe, enquanto comanda a leitura dos
textos pelos atores . "Por exemplo, queremos usar esse bastidor no projeto, não no sentido tradicional de
making of, mas como parte do filme, mesmo", explica .
O filme- que não conta com apoio de leis de incentivo- será rodado em oito locações , incluindo Paris,
Istambul , Londres e Buenos Aires, e terá equipe reduzida nas viagens . Para tanto , a maquiadora Anna
Van Steen tem dado dicas de make a Alice: "Oiivia, sua personagem , é sofisticada, mas se monta
sozinha", diz, enquanto apl ica base no rosto da atriz. Como se não bastasse o caráter afetivo do projeto,
o set contou com uma visita ilustre: Nico, pai de Alice e Rita, baixou no estúdio trazendo cosméticos ,
encomendados de última hora pela filha : "A sorte foi que eu estava no free shop", conta.
Maqu iagem pronta , sob o olhar atento do diretor, a atriz finaliza o break com um carinhoso "te amo ,
gordo", dirigido ao pai. Claquete batida./MARILIA NEUSTEIN
Guarda comunitária
Entre os projetos deixados pela antiga gestão, Roberto Porto, da Secretaria de Segurança Urbana, já
pinçou um que, se andar, será ponto a favor. O que cria grupo especial da Guarda Civil Metropolitana
treinado para mediar conflitos nas ruas . Hoje, os agentes não são capacitados para evitar confrontos
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mais violentos .
Espalhados em 38 pontos diferentes da cidade, eles teriam técnica até para evitar brigas -"como a que
ocorreu , recentemente, entre skatistas e agentes da Prefeitura na Praça Roosevelt", explica Porto .
Entrou na roda
E tem gente querendo comprar a Credicard.
Na chefia
A convite da Prefeitura e do governo paulista, Andrés Sanchez assumirá o cargo de stadium authority de
SP para a Copa 2014 . Fará a interlocução com a Fifa das questões referentes ao ltaquerão.
Tipo exportação
E o MoMA de NY decidiu comprar ... O Trabalho dos Dias, de Rivane Neuenschwander, representada
pela Fortes Vilaça . A instalação esteve na antológica Bienal de 1998.
Como dantes?
Em tempo de arrecadação em alta na União (mesmo com todas as desonerações), pesquisa fresquinha
da KPMG sobre impostos aponta: nada mudou no Brasil em 2012 .
O País manteve média de 34% sobre a renda da pessoa jurídica, contra 28,3% na América Latina .
Também no consumo, a média no Brasil foi maior: 19%, ante 12,79% do bloco latino-americano.
Só coisa boa
Embraer bombando- no bom sentido- e Dilma recebe Frederico Curado , semana que vem, em
Brasília.
Fatura
Tem produtora de SP cobrando R$ 300 mil de Paulo Skaf- pelas mais de 400 gravações que ele fez
para prefeitos e vice-prefeitos , em todo o Estado, nas eleições de 2012.
Procurado, o presidente da Fiesp não foi encontrado.
Para ver
Começa segunda-feira o Giffoni Film Festival , no Memorial da América Latina.
A primeira edição no Brasil será capitaneada pela Mix Maker, de Marco Scabia .
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85- VESTIDA DE CAMPANHA
A oposição tem toda a razão para chiar, afinal, o pronunciamento na TV tem cheiro de eleição. Mas há poucas
coisas tão eficientes para um candidato governista como reduzir a conta de luz. Qualquer movimento da oposição,
por mais legítimo, corre o risco de ser desprezado pelo eleitor
Leonardo Cavalcanti
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Vestida de
campanha
No início da semana, um assessor do Palácio do Planalto deu pequena e preciosa dica sobre o plano
que seria colocado em prática 48 horas depois por Dilma Rousseff: "Temos de virar o jogo. Nas três
últimas semanas, enfrentamos uma agenda negativa. E a única forma de mudar é pela comunicação",
disse ele, enquanto reclamava da maquiagem dos números federais sobre o cumprimento da meta de
superavit, que, segundo o camarada, foi um erro e serviu de estopim para a saraivada de críticas à
petista. Na noite de quarta-feira , o que era gestado interna e silenciosamente com a ajuda de
marqueteiros apareceu sob a forma de pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. O plano de
redução da conta de luz foi anunciado com ataques diretos à oposição. Dilma se vestiu de campanha.
O discurso, antecipado pelos jornalistas Ivan Iunes e Helena Mader ainda na manhã de quarta-feira no
site do Correio, foi um ato contra a oposição . Ou pelo menos partes do texto, lido para ser visto e ouvido
na sala do eleitor. Em um dos pontos, a ofensiva é explícita: "Aqueles que são sempre do contra vão
ficar para trás" . O relato, como se sabe, foi entremeado por palavras contra "pessimistas que falam em
racionamento de energia", os que "erraram previsões" . Aqui, temos mais do que o dedo de um
marqueteiro. Temos João Santana- o homem responsável pela campanha do segundo mandato de
Lula e do primeiro de Dilma -de corpo inteiro. Se, na semana passada, no Piauí, a presidente vestiu o
gibão e o chapéu de cangaceiro, na televisão, preferiu a cor vermelha. A de campanha .
A oposição chia e deve chiar, afinal, tudo tem cheiro de campanha antecipada. Mas há poucas coisas
tão eficientes para um candidato à reeleição como a ação de reduzir a conta de uma família. Qualquer
movimento da oposição, por mais legítimo, corre o risco de ser desprezado pelo eleitor. Assim, o próprio
DEM, mais escaldado do que nunca, preferiu um tom mais brando. O presidente do partido, José
Agripino, lamentou o fato de o governo anunciar uma ação sem ter certeza de que conseguirá mantê-la
no futuro . O PSDB foi mais enfático, pois. É fato: há um proselitismo de Dilma e um discurso que tenta
dividir "os que são a favor da redução da conta" e "os que são contrários". É reduzir o debate ao nada,
mas uma campanha sempre esteve longe de discussões e próxima da pura marquetagem.
Coisa de Lula
Antes do anúncio da queda no preço da conta de luz, assessores palacianos estavam acuados com as
críticas na condução da economia. A proporção dos ataques da oposição- e de analistas sérios, digase- aumentava a cada dia, algo quase incontrolável. Ao modelo de crescimento, aproveitou-se o risco
distante de racionamento para estocar o governo federal. A questão era como se defender de tais
coisas . Se o presidente fosse Lula, seria até mais fácil. Durante uma inauguração, o petista faria um
discurso emocionando, criticando supostos especuladores insatisfeitos com o governo, e acusaria a
oposição de querer atrapalhar a administração . Com Dilma, é impossível tal coisa, até por conta do
próprio perfil, muito mais racional. Assim, nada melhor do que aproveitar o anúncio da conta de luz para
atacar.
A partir de agora, a estratégia governista é aguentar o aguaceiro pelas ventas, um termo marinheiro para
definir que o melhor a fazer quando não há nada a fazer é esperar a tempestade passar. A tempestade
trata-se das críticas da oposição ao pronunciamento de Dilma. Ao conseguir manter o preço da luz até o
fim do mandato, vai tentar faturar- agora, sim - no horário eleitoral. Enquanto isso, a presidente
adapta-se aos figurinos de campanha. Se na sexta-feira da semana passada foi a roupa de vaqueira, na
última quarta, ficou com uniforme vermelho de campanha . O tailleur, a partir de agora, deve ficar cada
vez mais no guarda-roupa do Palácio da Alvorada.
Outra coisa
Hoje é dia do Suvaco da Asa, o bloco mais democrático de uma cidade sem carnaval. Pelo menos um
sábado animado de prévia momesca a gente tem direito, né não? A festa , no Cruzeiro Velho, começa às
1Oh, com o Suvaquinho, para as crianças . Depois, é a vez dos suvaqueiros profissionais . A alegria é de
graça. Torça para o Sol aparecer e brinque na paz, pois .
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86- LEWANDOWSKI: "NÃO SE PODE PARAR UM PAÍS"
Ministro do STF rejeita ação direta de inconstitucionalidade que havia sido proposta pelos presidentes do PSDB,
Sergio Guerra, e do DEM, Agripino Maia, contra medida provisória do governo Di/ma que libera R$ 42,5 bilhões para
obras do PAC e demais gastos federais; impasse foi criado quando o ministro Luiz Fux impediu votação do
orçamento da União em meio à polêmica dos roya/ties

247- O ministro Ricardo Lewandowski , que preside temporariamente o Supremo Tribunal Federal, acaba
de rejeitar a ação direta de inconstitucionalidade que havia sido proposta pelos presidentes do PSDB ,
Sergio Guerra, e do DEM , Agripino Maia, que contestavam a medida provisória 598/12. Editada pela
presidente Dilma Rousseff, ela liberou R$ 42,5 bilhões para gastos do PAC e demais despesas do
governo federal, depois que uma decisão do ministro Luiz Fux impediu a votação do orçamento federal,
no fim do ano passado, no episódio dos royalties do petróleo- Fux queria que o Congresso avaliasse
antes todos os vetos da presidente Dilma. "Não se pode parar um país", avaliou o ministro
Lewandowski , ao tomar sua decisão.
"Embora o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, tenha se pronunciado sobre a
necessidade de imposição de limites à atividade legislativa excepcional do Poder Executivo,
especialmente na edição de medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário, em nenhum
momento vedou , de forma peremptória, a utilização dessa espécie de ato normativo em situações de
relevância e urgência", argumentou o ministro.
Em razão dessa situação emergencial, Lewandowski indeferiu o pedido formulado pelos dois partidos .
"Entendo, que a situação descrita nos autos evidencia, à primeira vista, a ocorrência de periculum in
mora inverso, ou seja, a suspensão do ato poderia causar danos de difícil reparação não apenas ao
Estado brasileiro como também para a própria sociedade, que se veria irremediavelmente prejudicada
pela paralisação de serviços públicos essenciais" .
Abaixo, noticiário anterior do 24 7 sobre o caso, quando PSDB e DEM propuseram a Adin :
PSDB E DEM TENTAM BARRAR R$ 42 Bl PARA OBRAS DO PAC
Os partidos de oposição presididos pelo deputado Sergio Guerra (PSDB-PE) e o senador Agripino Maia
(DEM-RN) entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a
Medida Provisória 598/12. A MP abre crédito extraordinário no valor de R$ 42,5 bilhões em favor de
órgãos federais e empresas estatais, garantindo recursos para obras do PAC e contornando o atraso na
aprovação do Orçamento da União para 2013
23 DE JANEIRO DE 2013 ÀS 06:32
Brasília- O PSDB e o DEM entraram hoje (22) com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no
Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Med ida Provisória (MP) 598/12. A MP abre crédito
extraordinário no valor líquido de R$ 42,5 bilhões em favor de órgãos federais e empresas estatais e
garante recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), contornando o atraso
na aprovação do Orçamento da União para 2013.
"É uma invasão às prerrogativas do Congresso Nacional que vem sendo praticada pelo Executivo, e
essa trena para poder medir o limite de cada Poder está muito bem definido pela Constituição brasileira .
O que ocorreu foi nada mais do que uma nova maquiagem do governo Dilma . Essa medida provisória
tem por objetivo maquiar o PIB do primeiro trimestre", criticou o deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO)."

A MP foi editada porque, sem acordo para analisar os vetos da presidente Dilma à Lei dos Royalties, o
Congresso deixou para a volta do recesso, em fevereiro, a votação do Orçamento da União de 2013 .
Ainda segundo Caiado, o governo não será prejudicado pela não votação do orçamento de 2013, já que,
até que isso aconteça, pode manter o custeio com 1/12 (um doze avos) do valor total da peça
orçamentária . Além disso, segundo o deputado, há mais R$ 178 bilhões em restos a pagar.
Para o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), a Medida Provisória 598 atende aos
princípios da legalidade . "O governo tomou uma medida responsável para não paralisar o país, garantido
os investimentos necessários e pagamento de salários até que o Orçamento seja votado pelo
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Congresso", explicou .
Em 2008, o STF considerou ilegal a edição de créditos suplementares ao Orçamento Geral da União por
meio de medida provisória , só cabendo por meio de projeto de lei. Mesmo assim , em 27 de dezembro do
ano passado, quando a MP 598 foi editada, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que
esta não era a primeira vez que, sem Orçamento sancionado, o governo utilizava esse instrumento para
liberar crédito extraord inário
A ministra lembrou que em 2006, quando o Orçamento só foi votado em abril , o governo editou uma
medida provisória para disciplinar os gastos e "ninguém questionou". Belchior destacou ainda que, em
201 O, o governo editou uma MP porque o Congresso não havia conseguido votar a tempo os créditos
suplementares relativos ao Orçamento daquele ano .
"A AGU [Advocacia-Geral da União], a Casa Civil e a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento
avaliaram que não há problema em lançar a medida provisória . Não quero aqui interpretar um
julgamento do Supremo, mas o governo está confortável em editar o texto e a presidenta não faria isso
se não tivesse confiança", disse à época Miriam Belchior.
Procurado pela Agência Brasil, o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária Anual, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), não retornou as ligações para comentar o assunto. A assessoria de imprensa do
Ministério do Planejamento também não havia comentado a Adin até a publicação desta reportagem .
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87 - "O GOVERNO TEM QUE SER PRAGMÁTICO"
Economista-chefe do ltaú Unibanco afirma que é preciso permitir maior retomo financeiro para que as empresas
invistam em projetos de longo prazo
DECO BANCILLON

Pragmatismo . Na opinião do conceituado economista-chefe do ltaú Unibanco, llan Goldfajn, essa é a
virtude que falta ao governo para viabilizar os imprescindíveis investimentos de que a economia
brasileira depende para crescer sustentadamente. Em 2012, diante da incerteza acerca da recuperação
econômica global e da postura intervencionista do Estado em setores importantes, como o bancário e o
de energia elétrica, o investimento produtivo recuou ao mais baixo patamar em 20 anos .
PhD em economia pelo Massachusetts lnstitute of Technology (MIT), dos Estados Unidos, e diretor de
Política Econômica do Banco Central (BC) entre 2000 e 2003, llan acredita que, para ganhar a confiança
de empresários e investidores, o governo terá que permitir que as taxas de retorno das empresas "sejam
um pouco maiores" nos próximos anos. "Não tem nada mais animador para o empresário do que
perceber que terá uma taxa de retorno maior do que o risco que está correndo . Se você tem só o risco e
não tem o retorno, fica difícil conseguir o investimento. E o Brasil está precisando do investimento para
crescer", diz. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista concedida por ele ao Correio.
Mesmo com os estímulos dados pelo governo, a economia ainda não
deslanchou . O que falta para destravar o crescimento econômico?
O investimento precisa destravar e não é isso não é tarefa fácil. É uma variável que depende de
confiança, de retorno (financeiro), de futuro. Para investir durante 20 ou 30 anos , como em projetos de
infraestrutura, é necessário uma certa confiança . Se ela não vier, você não consegue estimular o
investimento.
Essa confiança foi abalada pelo comportamento intervencionista do governo em 2012?
Como o governo tomou várias medidas, criou-se muita dúvida a respeito do impacto que elas teriam .
Isso pode, sim, ter desacelerado o investimento produtivo.

97

0~
"MAQUIAGEM"

'

~AÇAO

%

~ •,-if5015ff~ ~

\;>\ ~ rr,
Em 2012, Petrobras e Eletrobras tiveram resultados decepcionantes por causa a ação do governo~ P~ra
· :;:a"
o acionista, isso não gera um
medo de que essa política poderá ser retomada em 2013?
Esse é um ponto a ser avaliado . Mas acredito que o que falta para viabilizar os investimentos produtivos
é um certo pragmatismo do governo . Para diminuir essa incerteza, ele terá que permitir que as taxas de
retorno das empresas sejam um pouco maiores. Não tem nada mais animador para o empresário do que
perceber que terá um retorno maior do que o risco que está correndo . Se você tem só o risco e não o
retorno , fica mais difícil de conseguir o investimento. E o Brasil está precisando do investimento para
crescer.

O cenário internacional ainda preocupa?
Estou achando que não . A Europa ia quebrar em 2012 , mas neste ano está começando bem. No ano
passado, eles estavam à beira do abismo. Agora, o cenário está melhor, mais animado. As bolsas estão
subindo e o crescimento chinês está mais forte. Nos Estados Unidos, as pessoas estão um pouco mais
otimistas . Não aconteceu o tal do fiscal cliff (abismo fiscal) .
Em tese, este ambiente externo mais favorável deveria ajudar o Brasil a crescer mais neste ano, não?
Poderia, sim , ser uma boa notícia para o Brasil. Só que, por aqui, 2013 começou mais difícil. A inflação
está indo para 6%. A previsão de crescimento é de 3%, mas, se crescermos isso, já será ótimo. Tem
gente achando que não vai dar, porque falta investimento. E ainda tem o risco de racionamento de
energia, com todo mundo se perguntando se vai chover ou não . E a discussão em torno das contas
públicas .
Que efeito na economia teve a maquiagem dos dados do superavit primário em 2012?
Qualquer maquiagem é ineficaz, porque ela acaba com a transparência das contas públicas . Não se
trata de as pessoas terem uma opinião ruim ou boa (sobre o quadro fiscal), elas simplesmente não
conseguem entender qual , de fato, foi o esforço fiscal feito . Na pior das hipóteses, acontecerá como no
ano passado, quando todo mundo reclamou dessas mudanças contábeis .
Não teria sido melhor o governo dizer que, diante de um ano difícil,
não seria possível mesmo fazer um esforço fiscal tão grande?
É verdade que, se o governo tivesse admitido desde o começo que o primário seria menor, isso teria
uma consequência mais leve da que acabou acontecendo . Mas também há um outro problema, que é o
engessamento do Estado. O governo está preso ao arcabouço (legal) existente, que obriga o
cumprimento integral da meta de superavit, sempre. Por isso, acredito que deveríamos ter uma política
flexível , como existe no Chile, por exemplo. Em anos difíceis, é possível cumprir uma meta menor; em
anos fáceis, o esforço seria maior. Isso se chama meta estrutural.
Uma inflação alta e persistente reduz as chances de o Brasil crescer sustentadamente?
A inflação é o sintoma . O que tem de melhorar é a produtividade . Se o país consegue crescer sem gerar
inflação, evolui de forma saudável. Nosso desafio é o de produzir mais com as pessoas hoje disponíveis.
Por isso, voltamos à questão do investimento e à educação . Precisamos investir e educar mais . Dessa
forma, as mesmas pessoas que estão empregadas vão conseguir produzir mais- e aí não vai ter
problema de inflação.
O que falta para o Brasil ser um país avançado?
Não falta tanta coisa. Acredito que apenas um pouco mais de infraestrutura e logística, com mais portos,
aeroportos, ferrovias e rodovias de melhor qualidade. Isso já ajudaria a destravar muita coisa. Agora,
quando se pensa em 1O anos, o que falta é a educação mudar de patamar. Com o avanço da educação,
o trabalhador será capaz de dobrar a sua produtividade, tornando o país mais eficiente . Para isso, no
entanto, será preciso trabalhar duro. Combinar essas duas coisas não é nada impossível ou nada
mágico . Mas também não vem do céu.
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88- GASTOS DO GOVERNO SUPERARAM R$ 800 81 EM 2012, ALTA DE 11%
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Despesas com custeio da máquina pública aumentaram 16,3%

Martha Beck

BRASÍLIA Num ano em que a economia pisou no freio , as despesas do governo subiram em ritmo mais
forte do que as receitas . Dados divulgados ontem pelo Ministério da Fazenda mostram que os gastos
públicos atingiram R$ 804,7 bilhões em 2012, alta de 11 % sobre 2011. Os benefícios assistenciais foram
os desembolsos que mais cresceram: 17%, seguidos por gastos de custeio, com alta de 16,3%. Nessa
conta entram despesas com a máquina administrativa , Bolsa Fam ília, desonerações tributárias , entre
outras . Já as receitas somaram R$ 880,8 bilhões, alta de 7,7%.
O aumento dos gastos públicos, combinado com crescimento menor das receitas , obrigou a equipe
econômica a fazer um malabarismo fiscal para fechar as contas em 2012. O governo não apenas
antecipou dividendos de estatais e recursos do Fundo Soberano, como remanejou despesas do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para cumprir a meta de superávit. Os técnicos
transferiram projetos para dentro do programa de forma que eles se tornassem investimentos passíveis
de abatimento . Assim , o resultado primário do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e
Banco Central) encerrou 2012 em R$ 88,5 bilhões, ou 2,01 % do Produto Interno Bruto (PIB). Os R$ 8,5
bilhões restantes para atingir a meta cheia de R$ 97 bilhões, ou 2,15% do PIB, foram descontados por
serem classificados como investimentos prioritários .
Pelos dados que foram divulgados pelo Ministério da Fazenda até novembro, os gastos do PAC
somavam R$ 28 bilhões. No entanto, ontem, o governo informou que essas despesas chegaram a R$
35,7 bilhões no período. O secretário do Tesouro, Arno Augustin, foi questionado sobre essa diferença
de R$ 7,7 bilhões entre os relatórios e explicou apenas que é comum que o governo realoque despesas
dentro do PAC. Mas o fato é que, com a manobra, a equipe econômica conseguiu fazer com que esses
investimentos fechassem 2012 em R$ 39,3 bilhões . Assim , foi possível garantir o cumprimento da meta
do governo central e do setor público consolidado, que estava fixada em R$ 139,8 bilhões , ou 3,1% do
PIB .
Os números oficiais do setor público só serão divulgados hoje pelo BC, mas Augustin adiantou que o
governo central teve que contribuir para o cumprimento da meta total , porque estados e municípios não
cumpriram sua parte- R$ 42,8 bilhões ou 0,95% do PIB . Nos bastidores da equipe econômica, afirma-se
que o abatimento do PAC da meta total do setor público chegou a R$ 38 bilhões . Por isso foi tão
importante modificar no apagar das luzes de 2012 os projetos que compunham o programa. Augustin
rebateu as críticas do mercado de que o governo vem se valendo de manobras para fechar suas contas :
- O governo não fez manobra alguma. Não concordo com esse termo. Acho que ele não demostra a
qualidade das coisas , ele é um termo adjetivado.
O secretário também lembrou que o Brasil está conseguindo manter a trajetória de queda da dívida em
relação ao PIB e que isso é o que os investidores veem na hora de aplicar seu dinheiro no mercado
doméstico. Ele defendeu as medidas de incentivo adotadas em 2012.
Para o economista-chefe do BES Investimento, Flávio Serrano, no entanto, o resultado de 2012 foi muito
ruim. Segundo ele, o governo optou por aumentar suas despesas e fazer desonerações para estimular a
demanda num momento em que o problema está na oferta. Isso acabou gerando inflação num cenário
de crescimento baixo. O IPCA fechou 2012 em 5,84%, acima do centro da meta de 4,5%, e o
crescimento do PIB ficou abaixo de 1%, segundo estimativas .
-Fazer um pri mário menor não tem problema. Mas usar contabil idade criativa para fazer isso tem .
Quando viram que a execução do PAC não seria suficiente para o abatimento que queriam , mudaram os
projetos. Se o secretário diz que isso não é manobra, então podemos dizer que é maquiagem- disse
Serrano .
Segundo o Tesouro, o primário do governo central em 2012 foi 5,53% menor que o de 2011 , de R$ 93,5
bilhões (2,26% do PIB). E o segundo pior dos últimos quatro anos, perdendo só para 2009, com
superávit de R$ 39,4 bilhões, ou 1,22% do PIB . Em dezembro, o superávit fo i de R$ 28,3 bilhões. Os
investimentos tiveram alta de 13% em 2012 . Considerando apenas o PAC, a alta foi de 40,3%. Os
gastos com pessoal subiram 3,8%.
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89 -PROPAGANDA COMO ALMA DO NEGÓCIO
Bruno Araújo

A presidente Dilma Rousseff fez questão de anunciar em cadeia de rádio e televisão, na semana
passada, a redução nas contas de energia elétrica . Toda e qualquer redução é bem-vinda e urgente,
sobretudo em um momento como este, em que a economia se apresenta raquítica e a inflação, cada vez
mais vitaminada.
Ninguém pode ser contra a redução de preços e os governos devem sim buscar formas de reduzir o
custo de vida dos brasileiros . Os estados governados pelo PSDB já reduziram há muito tempo os
impostos sobre as contas de luz e têm experiências muito exitosas de políticas para elevar a renda de
suas populações.
O que é discutível são os termos usados para o anúncio da presidente . É de se admirar que, sendo ela
uma personalidade que lutou contra a ditadura, decida optar por transformar um dos pilares da
democracia- que é a existência do contraditório - em uma questão maniqueísta, como se os
apoiadores do governo fossem do bem e os contrários , do mal.
O ex-presidente Lula passou os dois mandatos fazendo questão de aprofundar as diferenças entre
pobres e ricos, ressaltando a luta de classes . Divisões petistas que nada contribuem com o país e
apenas revelam a maior das preocupações -em antecipar o calendário eleitoral , se aproveitando do
aparato do governo .
No pronunciamento da semana passada, nenhuma palavra foi dita pela presidente Dilma sobre o que
será feito para reduzir a inflação, tampouco se tem um plano para fazer a economia crescer nos mesmos
patamares dos demais países emergentes.
Os indicadores brasileiros estão praticamente apartando nosso país do grupo dos BRICS (Brasil, Rússia,
China, Índia e África do Sul). O Brasil, que antes era a bola da vez, agora causa desconfianças lá fora
porque o governo erra as previsões de crescimento, faz maquiagem para fechar as contas.
Nenhuma palavra foi dita pela presidente sobre a necessidade de se destravar os investimentos em
infraestrutura, tampouco sobre a saúde das contas do governo, e muito menos sobre o tamanho do
aumento da gasolina e do óleo diesel, que deverá ocorrer, segundo o Banco Central.
O real intuito do pronunciamento da presidente Dilma Rousseff foi criar uma cortina de fumaça para
encobrir a alta da inflação, dos combustíveis e do custo de vida e acender um farol sobre a redução nas
contas de energia elétrica . Um artifício para disfarçar a realidade : o governo petista dá com uma mão e
tira com a outra.
Nenhuma palavra foi dita a respeito da isenção de impostos sobre produtos da cesta básica, medida que
o Congresso aprovou e a presidente vetou. Essa seria outra ação de extraordinário alcance social. No
ano passado, os preços dos alimentos subiram 10,81%, bem acima da inflação geral. E produtos da
cesta básica do brasileiro , como arroz, feijão, farinha de mandioca e óleo de soja, responderam por 40%
do IPCA, índice que mede a alta dos preços.
Mas há uma explicação para esse evidente desinteresse e silêncio do governo sobre a cesta básica : o
PT não quer adotar algo que foi proposto por outros, mesmo quando sua omissão prejudica as famílias
mais pobres. E explico o porquê. A emenda que o Congresso aprovou foi apresentada pelo PSDB à
Medida Provisória n° 563 e zerava a alíquota de IPI , PIS e Cofins de produtos da cesta básica.
A emenda apenas reproduziu projeto de lei de parlamentares do PT e o objetivo foi dar celeridade à
discussão, pela sua importância. Mas a presidente Dilma a vetou . Ela preferiu criar um grupo de trabalho
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para analisar a desoneração e deu prazo até 31 de dezembro para que os resultados fossem
apresentados. O ano virou, janeiro está no fim e nenhuma notícia ou relatório sobre o assunto foi
divulgado.
No último dia 8, o PSDB protocolou requerimento na Comissão Representativa do Congresso, que
funciona no período do recesso parlamentar, para obter informações sobre os resultados produzidos
pelo grupo de trabalho. E estamos no aguardo das notícias.
Se o compromisso do governo fosse realmente trabalhar pelo bem comum , como a democracia prega, e
defender as pessoas mais pobres, como o PT diz que faz, a cesta básica já estaria mais barata e o custo
de vida dos brasileiros mais baixo. É uma medida que beneficia principalmente as famílias que ganham
menos e que sentem mais fortemente o impacto da inflação.
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90- COMO RENAN, TAQUES TAMBÉM É ALVO DE DENÚNCIA
CLAUDIO HUMBERTO

Como Renan, Taques também é alvo de denúncia
Candidato à presidência do Senado, Pedro Taques (PDT-MT) também enfrenta graves acusações, a
exemplo do rival Renan Calheiros (PMDB-AL). Ele trava uma batalha judicial contra um jornalista de
Cuiabá, José Marcondes , o "Muvuca", que o acusou de haver beneficiado, como procurador, a "máfia
dos combustíveis" no Mato Grosso, cuja retribuição teria sido generosa doação a sua campanha.
Vínculo
A mulher do senador Pedro Taques atua no escritório de advocacia que defende os interesses do
SindPetroleo, do comércio de combustíveis .
Reação na Justiça
Pedro Taques reagiu com indignação e processa "Muvuca". Reafirma sua defesa da liberdade de
imprensa, "mas com responsabilidade".
Não atrapalha
Guido Mantega (Fazenda) acha que o reajuste dos combustíveis não atrapalha ninguém . Não no caso
dele, que usa carro oficial , claro.
'Misinfio'
Rui Falcão , chefe do PT, vai ao "balaio ecológico" ("despacho" para lemanjá), sábado, em Salvador. Os
petistas estão mesmo precisados ...
Senado economizará R$ 80 milhões com reforma
O relator da reforma administrativa do Senado, Ciro Nogueira (PP-PI), já concluiu o seu trabalho, e vai
provocar alvoroço . A racionalização do trabalho que ele propõe deverá promover uma economia de ao
menos R$ 80 milhões para o contribuinte. E acabará uma polêmica reserva de mercado : o cargo de
chefe de gabinete não será mais privativo de servidor de carreira , poderá ser ocupado por funcionário
comissionado .
Bomba!
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Daqui não saio
O deputado Cesar Halum (PSD-TO) garante não sofrer pressão para abrir vaga ao suplente do PMDB :
"Só saio da Casa se o povo me tirar".
Mendes fica
O PT aposta que a minirreforma da presidenta Dilma não afetará a permanência de Mendes Ribeiro
(PMDB) no Ministério da Agricultura.
Casa de Noca
Alvará no Brasil é papel de embrulho: a prefeitura de Vitória multou a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária por manter posto sem licença para funcionar. Se o governo federal faz, dono de boate também
pode.
Sem noção
O folheto de apresentação da boate Kiss na internet mostra os bares vips , as instalações, a decoração, a
noite da "vodca dupla", menos a sinalização de emergência, as portas de saída e extintores de incêndio .

Invenção cruel
A Policia Federal investiga um site de inspiração nazi-fascista como autor da invenção de que o
deputado Paulo Pimenta (PT -RS) seria o dono oculto da boate Kiss . Ele mora em Santa Maria e conhece
várias famílias enlutadas , por isso a acusação é particularmente cruel.
Armadilha do destino
Deve chegar à Itália hoje o corpo de Nicola Fumagalli, italiano que se jogou da janela de um hotel,
sábado (26), em Brasíl ia, após participar de ritual do Santo Daime na comunidade Jardim Juramidam ,
em Goiás.
Visão afetada
Os médicos proibiram o senador Luiz Henrique (PMDB-SC) de trabalhar. Ele retornou de visita ao Haiti e
Cuba, no início do mês, com uma infecção nos olhos que evoluiu para úlcera na córnea . Renan
Calheiros (PMDB-AL) não foi acusado de provocar a infecção. Ainda .
Vapt-vupt
A ministra Carmem Lúcia indeferiu a liminar do desembargador Bernardo Garcez Neto questionando a
posse "ilegal" e "sem eleição" da nova presidente do TRE do Rio, Letícia Sardas. Garcez vai recorrer.
Cidadão enganado
Ao comentar a descoberta de que a energia aumentou antes da redução anunciada pela presidenta
Dilma, o deputado Ronaldo Caiado (DE-GO) concluiu que "o governo trocou a caneta pela ca ixa de
maquiagem ; o cidadão está sendo enganado, iludido".
Herança maldita
A traulitada silenciosa do aumento da gasolina após o festejado discurso de Dilma reduzi ndo a tarifa de
luz, lembra o estilo do ex-ministro Rubem Ricupero: "O que é ru im a gente esconde ."
Pensando bem ...
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...só no Brasil desconto vem com aumento.

Poder sem pudor
Motivo para rompimento
-Quero comunicar a São Paulo que rompi com o governador Adhemar de Barros- anunciou certa vez o
inefável deputado Salomão Jorge.
- Por que, deputado?- quis saber um repórter.
-Ele fez chover no quintal dos meus adversários .
- E o que ele fez com o senhor?
-No meu quintal, ele abriu o guarda-chuva ...

O ESTADO DE S. PAULO
-SP

ECONOMIA E
NEGÓCIOS

01/02/2013

91- GOVERNO 'ADIA' DESPESA PARA MELHORAR CONTAS
Lu Aiko Otta

O governo adicionou mais um item ao seu kit de maquiagem do resultado das contas públicas de 2012.
Além de sacar recursos do Fundo Soberano, receber antecipadamente dividendos das estatais e inflar o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Tesouro Nacional empurrou cerca de R$ 5 bilhões em
despesas de dezembro para janeiro. Dessa forma, reduziu os gastos e engordou o saldo do ano.
Técnicos da Fazenda admitem que houve um "remaneja-mento" de despesas, mas não informaram o
valor. O cálculo de R$ 5 bilhões foi feito pelo economista-chefe da corretora Convenção Tullet Prebon,
Fernando Montero.
O economista chegou a essa conclusão analisando o comportamento dos gastos ao longo de 2012. Ele
verificou que, em comparação ao ano anterior, as despesas vinham crescendo a um ritmo de 6,9% até
novembro, mas deram uma freada em dezembro, fechando o ano com uma alta de 5,4%.
Isso é justo o contrário do que ocorre tradicionalmente. Normalmente os gastos, principalmente os de
investimento, dão um pulo em dezembro. Montero esperava uma expansão real de 7% nas despesas em
2012 .
Outras despesas. Analisando mais a fundo os principais componentes do gasto, ele verificou que as
despesas com pessoal subiram 3,8%, os gastos com a previdência subiram 12,5%, puxados pelo
aumento do salário mínimo. A contração das despesas ocorreu em dezembro e ficou concentrada nas
chamadas "outras despesas de custeio e capital".
Elas incluem investimentos e compra de material de escritório, por exemplo, que não seguem um
calendário rígido como o dos salários e aposentadorias . Por isso, são os alvos preferenciais dos
economistas do governo quando é necessário fazer cortes e outros ajustes nas contas públicas .
Pelos cálculos do economista, as "outras despesas de capital", na qual se incluem os investimentos,
vinham crescendo a um ritmo de 22,8% de janeiro a novembro, ante igual período de 2011 . Porém , em
dezembro foi registrada uma queda de 42,5% . Já as "outras despesas de custeio", que acumularam
crescimento de 17,3% de janeiro a novembro, desaceleraram para 7,5% em dezembro.
Essas despesas deverão aparecer na contabilidade oficial em
janeiro.
"É provável que haja um surto, com grande conteúdo de investimentos, no primeiro mês do ano", disse
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Montero.
Recorrente. Não é a primeira vez que isso acontece . Em dezembro de 201 O, um grupo grande de
despesas foi empurrado para janeiro de 2011, de forma que o governo atingiu a meta fiscal "cheia", sem
abatimentos do PAG .
Mesmo lançando mão de todas as manobras disponíveis, o secretário do Tesouro, Arno Augustin,
apresentou na última terça-feira um resultado para 2012 inferior ao de 2011, medido como proporção do
Produto Interno Bruto (PIB) .
As contas do governo central (Tesouro, Previdência e Banco Central) encerraram o ano com um saldo
de R$ 88,5 bilhões , equivalente a 2,01% do PIB, ante 2,26% do PIB no ano anterior.

ESTADO DE MINAS- MG
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92- GOVERNO "ADIA" DESPESA PARA MELHORAR CONTAS DE 2012
O governo adicionou mais um item ao seu kit de maquiagem do resultado das contas públicas de 2012 .
Além de sacar recursos do Fundo Soberano, receber antecipadamente dividendos das estatais e inflar o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Tesouro Nacional empurrou cerca de R$ 5 bilhões em
despesas de dezembro para janeiro. Dessa forma, reduziu os gastos e engordou o saldo do ano.
Técnicos da Fazenda admitem que houve um "remanejamento" de despesas, mas não informaram o
valor. O cálculo de R$ 5 bilhões foi feito pelo economista-chefe da corretora Convenção Tullet Prebon ,
Fernando Montero.
O economista chegou a essa conclusão analisando o comportamento dos gastos ao longo de 2012 . Ele
verificou que, em comparação ao ano anterior, as despesas vinham crescendo a um ritmo de 6,9% até
novembro, mas deram uma freada em dezembro, fechando o ano com uma alta de 5,4%.
Isso é justo o contrário do que ocorre tradicionalmente. Normalmente os gastos, principalmente os de
investimento, dão um pulo em dezembro. Montero esperava uma expansão real de 7% nas despesas em
2012.
Analisando mais a fundo os principais componentes do gasto, ele verificou que as despesas com
pessoal subiram 3,8%, os gastos com a previdência subiram 12,5%, puxados pelo aumento do salário
mínimo. A contração das despesas ocorreu em dezembro e ficou concentrada nas chamadas "outras
despesas de custeio e capital ".

O ESTADO DE SÃO PAULO

ESPAÇO ABERTO

02/02/2013

93- TUDO BEM, OU QUASE, NO PAÍS DA NOVILINGUA
Rolf Kuntz

De vez em quando a inflação preocupa, disse muito singelamente o ministro Guido Mantega, num
aparente surtô de veracidade. Disse bem: de vez em quando. Se fosse uma preocupação mais
constante, a inflação estaria muito mais próxima da meta, ou, melhor ainda, a meta seria muito mais
baixa e mais parecida com a de países governados mais seriamente. Estaria na faixa de uns z% a 3%.
Mas surtos como esse são raros . O governo continua brincando com os preços, mas o ministro fala
durante a maior parte do tempo como se estivesse em outro mundo, num exercício parecido com a
duplipensar ou com ouso da novilíngüa. Não se combate inflação com o câmbio disse Mantega enqüanto
BC Central (BG) jogava dólares no mercado e derrubava a cotação para pouco menos de R$ 2,00 . Só os
juros e outros instrumentos típicos da política monetária servem para conter a alta de preços, garantiu o
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ministro, em Brasília, discursando para prefeitos. O prefeito paulistano, Fernando Haddad, confirmav 3 -q\'-C)
decisão de manter as tarifas de ônibus até junho, para atenuar o impacto do aumento dos combustíveis .
Durante anos, o governo freou os preços da gasolina e do diesel para limitar a inflação e assim
prejudicou a Petrobrás. Agora depende de prefeitos e governadores para limitar o efeito de um ajuste
atrasado e insuficiente. Mas algum incômodo será causado ao consumidor, porque "acabou a Cide",
a contribuição cobrada sobre os : combustíveis, admitiu o ministro, Não dá mais- esse o recado
ministerial- para compensar com a redução da Cide o encare-cimento da gasol ina e do diesel. Mas
desde quando esse tributo faz parte do arsenal da política monetária?

~

Ao mesmo tempo, o BC mantém a taxa básica de juros em 7,25%. Afinal, essa é á decisão da presidente
da República, embora os instrumentos monetários, segundo o ministro da Fazenda, sejam os únicos
adequados- ou os mais apropriados- para o combate à inflação. Poderia também ter mencionado a
moderação fiscal , mas quanto a isso ele se mostra muito tranqüilo. Apolítica fiscal brasileira* garantiu , é
das mais transparentes do mundo, tudo sai no Diário Oficial , e o uso do Fundo Soberano para o reforço
das contas foi perfeitamente legítimo. Transparente, nesse caso, é parte da novilíngua. Escrachada e
escandalosa seriam palavras mais adequadas para qual ificar a maquiagem , denunciada até por gente
habituada a apoiar esse governo.
Quanto ao Fundo Soberano, é uma evidente ficção : de onde vêm seus recursos , se as contas públicas
nominais são normalmente deficitárias? Fundos dignos desse nome são constituí* dos com excedentes,
em geral acumulados em períodos de prosperidade. O ministro descreve a ação do governo como
política contracíclica . Nada mais falso . Políticas desse tipo - atenção à partícula "contra" - consistem
basicamente em for-; mar reservas nas boas fases para gastar em tempos difíceis. Na área fiscal, nunca foi seguido esse tipo de estratégia . A ação do
governo brasileiro tem sido consistentemente procíclica -farra fiscal quando a receita cresce mais do
que o produto interno bruto (PIB) e incentivos quando a economia fraqueja e a arrecadação é afetada .
O ministro continua atribuindo à crise global o fracasso econômico do Brasil no ano passado. Mas o
mercado externo deve melhorar e isso favorecerá o País . A explicação combina muito mal com os
números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os últimos dados sobre o comércio
varejista são de novembro, mas servem muito bem para uma avaliação do ano. Nos 12 meses até
novembro, o volume de vendas do varejo ampliado, isto é, com inclusão de veículos , componentes e
material de construção, foi 8% maior que nos 12 meses anteriores . O volume vendido pelo varejo restrito
foi 8,6% superior ao do período encerrado em novembro de 2011.
Essas vendas foram possibilitadas pelos níveis de ocupação e de renda , pelo volume de crédito e pelos
cortes de impostos sobre bens de consumo. Em dezembro, o desemprego nas seis áreas metropolitanas
cobertas pela pesquisa do IBGE ficou em 4,6%, a menor taxa mensal desde março de 2002 , início da
série, A média anual , 5,5%, também foi a menor. De janeiro a dezembro, a média da massa de
rendimento real habitual foi 6,2% maior que a de 2011 .
Ao contrário do observado nos países mais afetados pela crise, o emprego manteve-se alto e o consumo
cresceu . As condições de emprego foram favoráveis , em parte, por causa dás contratações no setor de
serviços, mas em parte , também , pela estratégia dos empresários industriais . Eles preferiram evitar o
custo das demissões e as dificuldades para recompor os quadros em caso de reativação . Afinal , falta
mão de obra adequada às necessidades da indústria. Parte da força de trabalho disponível nem mesmo
atende às condições mínimas para treinamento nas fábricas- uma das conseqüências do erro na
escolha das prioridades , nos últimos dez anos .
Apesar do consumo elevado, a produção industrial em 2012 foi 2,7% inferior à de 2011 , segundo o
IBGE. A fabricação de bens de consumo diminu iu 1%, porque parte da demanda foi suprida por
importações (o baixo poder de competição da indústria brasileira é bem conhecido). Mas o pior resultado
foi , de longe, o do setor de bens de capital , isto é, de máquinas e equipamentos para reposição ,
ampliação e modernização da capacidade produtiva. A produção desses bens encolheu 11 ,8%.
O total do investimento- público e privado- ainda é desconhecido, mas o número final deve ser muito
rum . O governo precisará de muito mais que a conversa habitual para garantir o crescimento. Detalhe
relevante: se continuar descuidando da inflação, nem o poder de compra das famílias vai durar. Mas o
ministro Mantega dá sinais de pensar sobre isso : se for preciso, a taxa básica de juros, a Selic, poderá
subir, sem provocar uma "sangria desatada" (expressão dele). Será uma autorização para o BC fazer o
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CORREIO BRAZILIENSE- DF

OPINIÃO

05/02/2013

94- OPORTUNIDADE HISTÓRICA
Alberto Pinto Coelho

Nesses últimos meses, sobretudo à raiz de um novo surto de intervencionismo estatal na ordem
econômica, combinado com o caminho tortuoso da maquiagem das contas públicas para engordar o
superavit primário no apagar das luzes de 2012, criou-se no Brasil uma espécie de crise de confiança na
gestão pública federal, o que resultou em sinais de alerta sobre a pressão inflacionária e o crescimento
do país, face à retração dos investimentos produtivos .
Em última análise, essa crise de confiança expõe o Brasil a um risco maior e que deve ser evitado a todo
custo, ou seja, o de contaminação da maior conquista da história econômica brasileira , representada
pela estabilização monetária com a implantação do Plano Real em julho de 1994, há quase 20 anos ,
portanto, ainda no governo Itamar Franco e consolidado no governo Fernando Henrique Cardoso.
Nesse período, quatro mandatos presidenciais se passaram convivendo com o círculo virtuoso
representado pelo controle inflacionário e por índices sustentados de crescimento do PIB- Produto
Interno Bruto, com índice médio anual de 3,6% entre 2001 e 201 O.
No entanto, nesse quinto ciclo de governo, na gestão da presidente Dilma Rousseff, registrou-se a
redução da excepcional taxa de 7,5% de expansão verificada em 201 O para 2, 7% em 2011, estimandose em pífio 1% o crescimento do PIB em 2012, esvaziando em curtíssimo prazo a celebrada conquista
pelo Brasil da posição de sexta maior economia mundial.
Sintomaticamente, o último fórum econômico de Davas, conforme informaram observadores ali
presentes, primou pelo "esvaziamento do balão Brasil" no cenário internacional.
Manchetes da imprensa também estampam que "estrangeiros pisaram no freio em investimentos no
Brasil", reproduzindo projeções do lnstitute of lnternational Finance, ou de que está faltando
"pragmatismo" ao governo, na avaliação de um executivo e economista do porte de llan Goldfajn, exdiretor de Política Econômica do Banco Central. O que se comprova pelo adiamento dos leilões do
Programa de Investimento em Logística, cruciais para novos investimentos produtivos em áreas de
infraestrutura, nó górdio nacional ao lado da educação.
Nessa conjuntura, o horizonte sucessório de 2014 colocará diante da sociedade brasileira a opção de
continuar convivendo com essa rota de riscos, com medidas tópicas de desonerações fiscais ou
reduções de tarifas, que são tão prejudiciais aos entes federados, e que um dia cobrarão seu preço
desestabilizador, ou confiar na retomada do círculo virtuoso do Plano Real.
Louve-se o surgimento da chamada nova classe média, que, do ponto de vista econômico, minimizou a
crise internacional em 2008 e 2009, mas que assinala, ao mesmo tempo , o esgotamento da tática de
recorrer ao apetite do mercado interno para sustentar o crescimento .
Nesse campo da inclusão social , é preciso lembrar que os programas da Comunidade Solidária, sob a
coordenação da saudosa dona Ruth Cardoso, como o Bolsa Escola, o Auxílio Gás e o Cartão
Alimentação , foram reunidos e nomeados como Bolsa Família, expandido e consolidado no governo do
ex-presidente Lula .
Em resumo, o Brasil não pode perder a oportunidade histórica que vem construindo ao longo de duas
décadas para se tornar de fato um país avançado, atrativo e reconhecido internacionalmente. Precisa,
para isso, estabelecer um modelo de desenvolvimento, de conteúdo estratégico e dinâmico, que
substitua a colcha de retalhos que caracteriza sua gestão econômica atual , com riscos de fragmentação.
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FOLHA DE S. PAULO- SP

RIBEIRÃO

07/02/2013

95 - CONSELHO DE SAÚDE COBRA DADOS DA DENGUE
Presidente de órgão municipal afirma que a Prefeitura de Ribeirão Preto não facilita a liberação de informações
Conselho diz que já pediu dados e que vai enviar novo ofício; prefeitura nega que esteja escondendo-os
DANIELA SANTOS

O Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão Preto quer saber como está o combate à dengue na cidade
e os locais mais atingidos, além do número de casos registrados neste ano . O conselho diz que que a
prefeitura "não facilita" a liberação de dados.
O órgão informou que recebeu reclamações de moradores que cobram informações sobre bairros que
concentram focos da doença.
Como a Folha publicou ontem, a Prefeitura de Ribeirão Preto ainda não liberou neste ano nenhuma
informação sobre casos de dengue, diferentemente da posição adotada em anos anteriores e da de
outros municípios .
O novo presidente do conselho, o advogado José Ricardo Guimarães, eleito no último dia 31, disse que
a prefeitura "não facilita as coisas".
"A dengue deve ser imediatamente informada, não é algo que se esconde . Precisamos saber quantos
são os casos de dengue e os principais pontos afetados ."
Ele disse que já solicitou informações sobre a situação no município e que hoje vai enviar um novo
ofício. "Vamos checar os números assim que eles forem divulgados. Se houver maquiagem, seremos os
primeiros a denunciar."
Em evento realizado pela prefeitura ontem de manhã, a Folha tentou questionar a prefeita Dárcy Vera
(PSD) sobre o assunto, mas não conseguiu , pois "ela tinha que cumprir a agenda", segundo a
assessoria de imprensa .
A Prefeitura de Ribeirão nega que esteja "escondendo" dados sobre a dengue -diz que não tem
interesse em omitir os números e que está apenas consolidando as informações.
Especialistas ouvidos pela Folha dizem que é importante que haja transparência na divulgação de dados
de doenças como a dengue.
De acordo com o coordenador do núcleo de medicina tropical da Universidade Federal do Ceará e
consultor da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ivo Castelo Branco Coelho , a população amplia os
cuidados quando sabe o que está acontecendo.
Em 201 O, a Prefeitura de Ribeirão chegou a divulgar informes diários sobre a dengue, por meio de um
sistema on-line da Secretaria da Saúde que informava o número de casos , incluindo a distribuição pelos
bairros.
Em 2011, os dados passaram a ser divulgados por meio de boletins quinzenais e, no ano passado, por
informes mensais -o último foi distribuído em novembro.
PRIMEIRO ELEITO
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janeiro.
Guimarães concorreu à vaga de presidente com o secretário da Saúde de Ribeirão, Stênio Miranda, que
foi derrotado por 20 votos a 4.
Com a eleição do advogado, é a primeira vez que o conselho não é comandado por um secretário da
Saúde .
De acordo com Guimarães, desde a criação do conselho, em 1991, até o ano passado, a prefeitura
nomeava o secretário como presidente.
Porém, neste ano, aconteceu a primeira eleição, na qual votaram integrantes do sindicato dos
servidores, associações e prestadores de serviços na área da saúde.
O conselho tem como principal tarefa fiscalizar a saúde. A primeira reunião do órgão neste ano vai
ocorrer no próximo dia 14.

O GLOBO - RJ

ECONOMIA

08/02/2013

96 - MANOBRA FISCAL COM CARTA BRANCA DE ATÉ R$ 65 Bl
Relator do Orçamento apresenta emenda que permite ao governo descontar investimentos do PAC e desonerações

Martha Beck e Cristiane Jungblut

Embora o ministro da Fazenda, Guido Mantega, tenha declarado que o governo quer abater R$ 20
bilhões em desonerações tributárias da meta de superávit primário de 2013, o valor poderá ser muito
maior. O relator do Orçamento, senador Romero Jucá (PMDB-RR), informou ontem que, a pedido do
governo, apresentou uma emenda alterando a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e que dá uma
carta branca à equipe econômica para abater até R$ 65 bilhões do primário, seja em investimentos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou em desonerações. Isso, na prática, pode reduzir o
superávit de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) para 1,8% do PIB . Hoje, a LDO já prevê abatimento de
R$ 45 bilhões com gastos do PAC e não permite que desonerações sejam descontadas.
-Não quis engessar o governo. A redação da emenda permite o abatimento de R$ 65 bilhões do
primário, mas englobei o abatimento em investimentos de infraestrutura e desonerações. Pode ser R$ 30
bilhões e R$ 35 bilhões. É bobagem engessar. O governo pediu R$ 20 bilhões em desonerações, mas e
se depois quiser fazer mais de R$ 20 bilhões? Vai depender da necessidade do país . Fazer essas
desonerações é importante, é importante dar espaço no (esforço) fiscal para isso . Eles querem aumentar
as desonerações, é importante para a economia. A meta cheia, em tempo de crise, não pode ser um
dogma - disse Jucá.
Problema antigo
A nova gambiarra mascara um problema que vem ocorrendo ano após ano: a dificuldade do governo em
executar investimentos. Em 2012, por exemplo, a dificuldade em gastar com o PAC fez a equipe
econômica realocar projetos na última hora para poder elevar o abatimento da meta de R$ 28 bilhões
para os R$ 34 bilhões necessários para fechar as contas. Parlamentares da oposição e até da base
aliada criticaram a estratégia da equipe econômica.
-A Dilma trocou a caneta pela caixa de maquiagem. Já criaram todos os artifícios. Cada hora há uma
esperteza. O governo manipula os dados para dizer que cumpriu o superávit. Tanto que lutamos pela
transparência nas contas públ icas, e agora há um descrédito internacional das contas- disse o líder do
DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO).

108

"MAQUIAGEM"

2

Para o senador Francisco Dornelles (PP-RJ), com a queda das taxas de juros, o governo já teria
condições de fazer um primário menor, mantendo a trajetória de redução da dívida pública:
-O governo deveria assumir isso, que pode fazer um primário menor. Quanto mais transparência melhor.

FOLHA DE S. PAULO- SP

BRASIL

08/02/2013

97 -INFLAÇÃO DISPARA E ACENDE ALERTA NO BC
Sob influência dos alimentos, IPCA sobe 0,86% em janeiro, maior taxa desde abril de 2005; Tombini diz que alta
preocupa Queda na tarifa de luz e adiamento de reajuste de ônibus evitam que índice passe de 1%; 75% dos itens
sobem

PEDRO SOARES DO RIO

Preços dos alimentos em alta fizeram a inflação disparar em janeiro, o que acendeu o alerta no Banco
Central.
O IPCA, índice de preços que mede a inflação oficial , subiu 0,86% no mês passado -a maior alta desde
abril de 2005-, o que resultou no pior janeiro desde 2003 . Naquele ano, o país sofria os efeitos de uma
escalada do dólar, que afetou os preços no país .
O resultado de janeiro levou a inflação acumulada em 12 meses a alcançar 6, 15%, perto do limite fixado
pelo governo (6,5%).
Após a divulgação, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou, em entrevista ao site do
jornal "O Globo", que a inflação está resistente e preocupa. Ele disse que "a situação não é confortável
e, por ora, o BC está avaliando tudo".
As declarações levaram investidores a acreditar na alta dos juros ainda neste ano .
Segundo analistas, se não fossem a antecipação do corte da tarifa de energia para o fim de janeiro e o
adiamento, a pedido do Ministério da Fazenda, dos reajustes de ônibus no Rio e em São Paulo, a
inflação superaria 1%.
Para Juan Jensen, sócio da Tendências Consultoria, tais ações mostram que o Brasil não faz uma
maquiagem dos índices de preço, como a Argentina, mas "administra" reajustes importantes "para
mascarar um processo inflacionário em curso".
Outro exemplo, diz, é o represamento da alta da gasolina, que só vai pesar na inflação de fevereiro. O
produto está abaixo dos preços internacionais, comprometendo o caixa da Petrobras e sua capacidade
de investimento.
Jensen diz que as medidas reduzem a credibilidade do BC, que adotou uma política monetária frouxa
nos últimos três anos. Ou seja, manteve juros baixos e aceitou uma inflação maior.
Agora, diz, o BC colhe os efeitos de empresários indexarem seus preços, repassando mais rapidamente
e de modo mais intenso aumentos de custos e aproveitando para recompor suas margens .
DISSEMINAÇÃO
Apesar de concentrada em alimentos, que subiram 1,99% em janeiro -a maior alta para o mês desde
2003, sob efeito de problemas climáticos-, a inflação sobe "de modo disseminado" e o crescimento mais
acelerado do PIB neste ano (estimado em 3%) eleva ainda mais o risco de inflação no teto da meta, diz
Luiz Roberto Cunha, professor da PUC-Rio .
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Consultorias estimam que 75% dos itens tenham sofrido aumentos em janeiro.
Segundo o IBGE, o IPCA de janeiro já mostrou influência da redução das tarifas de energia, mas a maior
parte do impacto virá em fevereiro.
Diante disso, analistas estimam que o índice recue a quase metade da taxa de janeiro, perto de 0,45% .

O ESTADO DE S. PAULO- SP

ESPAÇO ABERTO

09/02/2013

98 - BAGUNÇA GERAL NA POLÍTICA ECONÔMICA
Rolf Kuntz

Não da para separar. O estrago na Petrobrás, a inflação disparada, a indústria emperrada e a
maquiagem das contas públicas são sintomas do mesmo problema . O governo conseguiu bagunçar
tanto a economia quanto a caixa de ferramentas da política econômica. O estrago da caixa é o mais
grave. Gasta-se muito tempo discutindo se a presidente Dilma Rousseff e sua troupe de trapalhões
ainda levam a sério os três princípios adotados no fim dos anos 90- meta de inflàção, meta de superávit
primário e câmbio flutuante . Não se vai muito longe com esse requisitório. O governo pode responder
positivamente a todas as perguntas, com as ressalvas de sempre. Tem de haver certa margem de erro
para a inflação, o resultado fiscal é sujeito a imprevistos e nenhum regime cambial e estritamente isento
de intervenções. Tudo isso parece razoável , mas a conversa oficial e uma embromação. É possível
embromar nesse porque as questões realmente importantes são outras , a começar pela importância
atribuída, de fato , as condições básicas de estabilidade. Esse teste permitiri a comparar o govern o
brasileiro com os de outros países latino-americanos. A semelhança mais notável seria, certamente, com
a administração da presidente Cristina Kirchner, sobrando uma diferença" muito mais de grau que de
vocação .
Se o governo brasileiro se importasse realmente com a inflação, a meta seria muito mais baixa, como em
outras economias, tanto desenvolvidas quanto em desenvolvimento. Desde 2005 houve mudanças no
Brasil e no cenário externo, mas a meta de 4,5% foi mantida, sem nenhum benefício para o Pais. A
tolerância à alta de preços jamais proporcionou a economia brasileira maior eficiência, dinafnismo ou
com petitividade.
Alem disso, as autoridades tem agido como se o alvo real fosse qualquer ponto na margem de variação.
As ações são conduzidas como se um resultado fi nal de 6,5% fosse perfeitamente aceitável. O
presidente uo Banco Central ( BC), Alexandre Tombini, chegou a classificar como desconfortável o
número acumulado até janeiro- 6,15% em 12 meses. Reiterou, no entanto, a disposição de apostar
numa acomodação dos preços no segundo semestre. Mero sangue-frio?
A tolerância à inflação permitiu , no ano passado, conciliar a redução de juros desejada pela presidente
Dilma Rousseff e a manutenção de uma política fiscal frouxa . Uma gestão mais séria das contas
públicas deveria compensar o relaxamento da política monetária a partir dos meses finais de 2011,
segundo explicaram, há cerca de um ano c meio, os dirigentes do BC. Essa condição jamais se realizou .
O recurso a artifícios para maquiar as contas públicas no fim de 2012 foi um desdobramentos dessa
história. Mas esse é apenas o dado mais pitoresco .
O resultado concreto foi uma economia brasileira um tanto mais torta. O combate à inflação por meio da
política monetária foi suspenso, enquanto a
expansão do credito continuou alimentando a demanda, principalmente de consumo. Essa demanda foi
alimentada também por incentivos fiscais concedidos a alguns setores pelo Executivo . Esses incentivos
serviram ainda para a redução temporária de alguns preços , com efeito benéfico de curtíssimo prazo nos
indicadores de inflação . O desajuste entre a demanda e a capacidade de oferta da indústria nacional
criou um vazamento nas contas externas . Sem o aumento da importação, o efeito inflacionário teria sido
maior. A produção industrial encolheu porqúe as fábricas foram incapazes de competir, e o investimento
diminuiu.
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Sem distinguir objetivos de curto e de longo prazos, desafios conjunturais e problemas estruturais, o
governo colheu inflaçào elevada, estagnação econômica e contas públicas mais frágeis . Ao mesmo
tempo, bagunçou a política econômica e seus instrumentos. O BC deixou de combater a inflação, a
política de juros foi decidida no Palácio do Planalto, deficiências estruturais foram tratadas como
problemas de conjuntura e os preços foram contidos por meio de intervenções tópicas. A redução do
imposto sobre os automóveis e outros bens duráveis e a contenção das tarifas de combustíveis entram
nesse capítulo. A insistência da presidente em reduzir as contas de energia elétrica, a partir de agora, é
uma continuação dessa trapalhada . E uma imprudência . tratar o preço final da eletricidade como
questão isolada, sem levar em conta os programas de investimento e os vários componentes de custos,
incluída a tributação em todos os níveis .
Os danos impostos à Petrobrás são em parte explicáveis por essa confusão de objetivos e políticas , tão
característica do governo atual. Mas decorrem também da subordinação da estatal aos interesses
político-partidários do Palácio do Planalto, da peculiar diplomacia terceiro-mundista do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e da conversão da empresa em instrumento de política industrial. Em vez de cuidar
de seus objetivos empresariais e especialmente do enorme desafio da exploração do pré-sal , a
companhia foi forçada a atender a uma porção de outras solicitações. Os resultados são indistárçáveis.
Mas o governo parece impermeável à maior paite dessas lições. O Ministério da Fazenda dispõe-se a
adotar novos artifícios para encenar o cumprimento da meta fiscal. Tudo se passa, de fato, como se o
resultado real das contas públicas fosse muito menos importante que a sua representação contábil. Sem
medidas típicas de política monetária, o BC tem atuado no mercado cambial para desvalorizar o dólar,
em mais uma tentativa de influenciar indiretamente a inflação. A conta sera parcialmente paga, e claro ,
fie-los setores prejudicados pela valorização do real. De vez em quando, num surto de lucidez, o governo
leva em conta as conseqüências mais amplas de suas decisões. Exemplo disso e a disposição de rever
os termos das novas concessões no setor de transportes. Mas surtos desse tipo têm sido raros e
brevíssimos e a confusão do voluntaris-rao volta a se impor.
*JORNALISTA
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99 -I NFLAÇÃO DA BALADA JÁ ALCANÇA 9,18%
Com o aumento da renda , brasileiros gastam mais em festas, bares e restaurantes. Maior procura faz os preços dos
serviços dispararem
VICTOR MARTINS

e ANA CAROLINA DINARDO

Com a ascensão de 40 milhões de brasileiros à classe C e a melhora da distribuição da renda, o Brasil
se tornou um dos maiores mercados consumidores do mundo. Um público que, após saciar o desejo por
produtos básicos e bens duráveis, busca, agora, bem-estar e diversão. O brasileiro se tornou
frequentador de restaurantes , spas, bares requintados e festas. Apenas no ano passado, segundo dados
da Associação dos Profissionais , Serviços para Casamentos e Eventos Sociais (Abrafesta), o segmento
de eventos faturou R$ 14 bilhões no país, 16% mais que em 2011. Com toda essa demanda, os preços
dos serviços relacionados à diversão dispararam. Alguns consumidores chegam a gastar mais de R$ 5
mil por mês com cuidados pessoais e entretenimento.
Na média, de acordo com dados levantados pelo Correio, com base no Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses, a inflação da balada cresceu 9,18%, bem acima da média de
6,15% para todos os preços que compõem o indicador. Tudo ficou mais caro, da cerveja à manicure, até
o motel. Segundo especialistas, essa é a fatura a ser paga pelo Brasil do pleno emprego , e também por
uma distribuição de renda melhor. "Estamos, de fato , com o mercado de trabalho aquecido, e os
aumentos de salário repercutem sobre a inflação", explicou Zeina Latif, sócia da Gibraltar Consulting.
"Os preços em alta também realimentam a carestia. Se a manicure gasta mais para comer, ou a
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O chefe de telemarketing Dalmo Lopes, 32 anos, afirma que não perde uma festa . A diversão, para ele,
começa na quinta-feira e termina apenas no domingo. Cada saída representa entre R$ 100 e R$ 300 a
menos no orçamento, em função de gastos com ingressos para festas e consumo de cerveja . "Sei que é
caro, mas, se eu posso pagar, não tenho motivo para não ir ao barzinho com meus amigos, tomar uma
cerveja ou ir para uma boate dançar", afirmou. Se o evento for bom, explica, vale até uma roupa nova.
"Para curtir a noite, tem de estar bem arrumado também. Caso contrário, espanta as garotas", brincou.
Prazer
Dalmo Lopes está entre os milhões de brasileiros que se beneficiaram da expansão da renda e do
aquecimento do mercado de trabalho. Assim como ele, mais da metade da população do país têm
condições de gastar algum dinheiro com entretenimento. Gilberto Braga, professor de economia do
lbmec, ponderou que, quanto mais a renda cresce, mais o consumidor busca qualidade e sensação de
bem-estar. "Isso faz com que os preços cresçam rapidamente. Esse cliente está disposto a pagar mais
caro por uma cerveja que custa R$ 2 no supermercado. Ele paga R$ 1O e acha até justo, em função do
local", explicou. "Devido a essa busca por prazer, a relação entre preço e realidade perde a
razoabilidade" , disse.
Essa opção pelo que é mais caro ocorre não apenas nas festas e nos bares. Em salões de beleza, pintar
as unhas do pé e da mão sai, em média, por R$ 30 - isso nos serviços mais simples. As pinturas com
mais detalhes chegam a custar R$ 50. Uma maquiagem , por exemplo, sai por até R$ 250, a depender do
maquiador e do local onde a produção é feita . Os spas e as academias também se beneficiam da
disposição desse público em pagar caro por conceitos e sensações diferenciadas. Para a empresária
Roseane Jordão, 48 anos, frequentar um desses centros de beleza é uma terapia. "Não quero parecer
jovem para ninguém. Quero apenas ficar bem comigo mesma", garantiu . Os gastos de Roseane chegam
a R$ 5 mil por mês, incluindo shampoo, condicionador, cremes, ginástica localizada . Tudo isso com
acompanhamento de uma nutricionista, uma dermatologista e, ainda, um personal trainer. "Nem eu sabia
que gastava tanto . Ainda assim, vale a pena", disse.
A empresária Renata Oliveira, 30 anos, não faz diferente. Ela não abre mão de estar a cada sete dias no
salão, fazer
tratamentos faciais e corporais, e de ir diariamente à academia. Para cumprir essa jornada da beleza ela
precisa desembolsar R$ 600 por mês . "É um gasto alto", considerou. "Se for uma ocasião importante, eu
chego a pagar R$ 800, incluindo o cabelo e a maquiagem que faço no salão. Tenho que me cuidar da
melhor maneira e isso custa caro, infelizmente", disse.
Carnaval
Juan Jensen, economista da Tendências Consultoria, avalia que, apesar de já estarem altos, os preços
devem continuar aumentando. "Isso acontece em qualquer país que passa por um processo de
crescimento em que o peso dos serviços supera o da indústria na economia", observou.
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas (lbre/FGV}, o
carnaval de 2013 será 7,46% mais caro que o do ano passado. A sugestão de especialistas para
minimizar as despesas é antecipar os gastos no que for possível. "Escolher o meio de pagamento antes
de sair de casa e quitar gastos fixos de viagens com antecedência é sempre recomendável", ensina
Cesar Medeiros, diretor-geral no Brasil da CPP, empresa especializada em tecnologia de meios de
pagamento.

O ESTADO DE S. PAULO- SP
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100 - ENROLAÇÃO E MAQUIAGEM
O governo federal prepara mais um truque para maquiar suas contas e encenar, como no ano passado,
o cumprimento da meta fiscal. A gastança continuará e a gestão orçamentária será pelo menos tão ruim
quanto antes, mas a desculpa do Executivo terá sido preparada com muitos meses de antecedência. A

112

0'<(-

"MAQUIAGEM" C
20

~:
a: ()-h?-

o

Os abusos cometidos contra a Petrobrás e a má administração das finanças públicas são componentes
da mesma história. O governo gasta muito mais tempo criando remendos, inventando maquiagens e
contornando problemas do que buscando respostas efetivas para os grandes desafios nacionais. A ação
escolhida é sempre a mais confortável e mais populista- e geralmente a menos eficaz como política
econômica . O caso dos incentivos fiscais é mais um exemplo. O governo continua tratando as
dificuldades da indústria como questões conjunturais. Mas os grandes problemas, hoje, são muito
diferentes daqueles enfrentados entre o fim de 2008 e o primeiro semestre de 2009.
O fracasso de 2011 e 2012 confirma o erro de diagnóstico, mas a equipe econômica se mostra disposta
a insistir em estímulos temporários e localizados . Reduzir a carga tributária seria muito bom , mas para
isso seria preciso mexer mais amplamente em todo o sistema de receitas e despesas. Isso o governo
rejeita, porque seriam indispensáveis medidas politicamente custosas - a começar pela racionalização
dos gastos públicos . Se estivessem dispostos a seguir esse caminho, a presidente Dilma Rousseff e seu
ministro da Fazenda, Guido Mantega, poderiam dispensar os truques de maquiagem fiscal.
Com esses truques, o governo planeja abater até 41 ,8% dos R$ 155,9 bilhões previstos como superávit
primário sem violar formalmente o compromisso. Podem contornar a restrição legal e até convencer
algumas pessoas de muito boa vontade, mas nenhum artifício como esse mudará os fatos e impedirá a
deterioração da política fiscal e dos padrões da gestão pública.
Há no governo federal quem considere superado o critério do superávit primário, resquício de programas
combinados com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em muitos outros países, de fato , esse critério
é ignorado. Mas esse argumento é incompleto e pode ser tão enganador quanto aqueles truques.
De fato, em outros países se leva em conta o resultado nominal , isto é, o saldo final das contas públicas ,
incluído o pagamento do serviço da dívida. Se esse padrão fosse adotado, a missão do governo seria
muito mais complicada . O desajuste fiscal brasileiro é menor que o dos países em crise, mas essa
comparação também é uma forma de contornar os problemas . Pior que isso: acaba sendo usada para
desviar a atenção da inegável deterioração da política fiscal.
Se o governo tivesse a firmeza necessária para cuidar dos grandes problemas, combateria diretamente a
inflação, em vez de aceitar qualquer alta de preços até o limite de tolerância, de 6,5% . Mas é mais fácil
conter os preços da gasolina e do diesel e baratear este ou aquele item da cesta de bens e serviços,
sem levar em conta, por exemplo, as consequências para empresas como a Eletrobrás e a Petrobrás .
Cuidar dos problemas seriamente envolveria também maior cuidado com os investimentos em
infraestrutura, gastos federais, qualidade dos tributos e prioridades dos bancos públicos. Fora disso,
resta a política da enrolação- como a insistência na maquiagem das contas públicas e dos índices de
preços.

ESPAÇO ABERTO
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ideia, desta vez, é abrir espaço para mais R$ 20 bilhões de incentivos tributários sem ter de cortar gas
ou arranjar recursos para compensar a renúncia . No ano passado, o truque envolveu, além do desconto
de valores contabilizados como investimento, operações entre o Fundo Soberano e bancos federais e
também a incorporação de dividendos antecipados . Nenhuma pessoa informada poderia levar a sério as
explicações oficiais, embora ninguém tenha contestado a legalidade do arranjo. Igualmente legais têm
sido a política de preços e outras aberrações- pelo menos algumas- impostas à Petrobrás desde o
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As consequências desastrosas dessas medidas são
hoje conhecidas em todo o mundo.

O ESTADO DE S . PAULO- SP
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101 - O ENTERRO DA RESPONSABILIDADE FISCAL
Felipe Salto

113

3_::~

......
(/r A.~nJAÇÃO
----~

"MAQUIAGEM"

~'·\- -~'f

_;)._

\.o"

11'

,..,.,
Q

·~:~-~~- :-,f}'

Desde 2006 o governo federal vem estabelecendo novos padrões para o de-senho das políticas
•·
macroeconômicas no Brasil, o que foi intensificado no governo Dilma RoussefF . Os objetivos são:
·
câmbio desvalorizado, juro real baixo e crescimento de 4,5% ao ano. O instrumento: expansão fiscal. A
economia já está colhendo os frutos dessa "nova matriz" de política econômica: crescimento baixo e
inflação alta. Adicionalmente, tal conjunto de políticas lega à economia e à sociedade um Estado obeso,
menos transparente e que regride no âmbito das instituições de finanças públicas.
A expansão serve tanto ao controle da inflação (via desonerações pontuais) como à meta de produzir
crescimento a todo custo, seja pelo avanço das despesas, seja po rmeio de pacotes de estímulos e
crédito público subsidiado pelo restante da sociedade, não escolhida para participar do banquete. A coroar todo o processo está a contabilidade criativa, que serve como maquiagem para o lado feio
expansão .
A política fiscal no País tomou um rumo incompatível com a sustentação de um regime de metas para o
superávit primário. Não apenas os descontos do PAC são utilizados para reduzir a meta anual de superávit, como um volume importante de gastos vem sendo realizado sem a devida contabilização na
despesa primária. É o caso dos subsídios implícitos nas operações de concessão de crédito ao BNDES,
que oneram as contas públicas em R$ 15 bilhões ao ano, pelo menos, mas que aparecem apenas
parcialmente na desagregação das despesas. Além disso, um fluxo elevado de receitas tem sido fabricado pelo governo por meio dessa relação espúria entre os bancos públicos e o Tesouro Nacional.
Trata-se das receitas de dividendos pagos à União.
O problema resume-se no fato de que as receitas de dividendos- que foram gerados na própria
atividade realizada pelos bancos públicos - entram na conta do superávit, mas as despesas com os
subsídios, não. A diferença, simplesmente, acaba por produzir um resultado primário maior do que
aquele que efetivamente vem sendo realizado pelo governo . O total em créditos do Tesouro junto ao
BNDES já superou a marca dos R$ 350 bilhões, conforme abertura da dívida líquida do setor público
consolidado, divulgada pelo Banco Central.
Como se não bastassem tais artifícios, essa contabilidade criativa, o governo decidiu sacar novos
instrumentos do estojo de maquiagem . No último dia de 2012 o Tesouro resgatou R$ 12,4 bilhões do
Fundo Soberano do Brasil (FSB), registrou receita de R$ 2,3 bilhões em títulos pagos pelo BNDES à
guisa de antecipação de dividendos e de R$ 4,7 bilhões, por meio do mesmo mecanismo, usando a
Caixa Econômica. Agora, em fevereiro, anunciou-se a cereja do bolo: os R$ 20 bilhões previstos pelo
governo em renúncias fiscais com as medidas de desoneração tributária poderão, da mesma forma que
os gastos do PAC, compor o montante a ser abatido da meta de superávit primário, como se o gasto não
tivesse sido realizado .
Em verdade, tais medidas representam o abandono definitivo do regime de metas de superávit primário.
E evidenciam que o governo não medirá esforços parabuscar subterfúgios ca-pazes de ampliar a
intensidade da política fiscal mal-acabada instituída em 2009 . Pisará fundo no acelerador do gasto público, reduzindo o potencial de crescimento do produto interno bruto (PIB) .
Quanto ao FSB , é preciso lembrar que os recursos sacados para produzir resultado, às pressas, foram
originados no próprio orçamento fiscal, em 2008, quando a arrecadação apresentava recorde atrás de
recorde . Isto é, reservou-se 0,5% do PIB, num fundo criado pela Fazenda, que poderia simplesmente
servir para fazer política efetivamente "anticíclica". No entanto, como se sabe, os objetivos do fundo
eram outros : intervir no mercado de câmbio a fim de produzir a taxa cambial depreciada almejada pelo
governo.
Agora, passados quatro anos , e após o fundo amargar prejuízos vultosos, por causa de sua política
equivocada de investimento em ações da Petrobrás , o governo age de maneira a fazer crer que nunca
imaginara o FSB como um instrumento da Fazenda para ampliar seu potencial de atuação no mercado
cambial. Atuou, de forma pouco transparente e tomando a medida aos 45 minutos do segundo tempo,
para apagar o incêndio produzido pela sua própria ingerência, motivada pelo desprezo ao papel exercido
pela responsabilidade fiscal, nos últimos 15 anos , na sustentação do processo de crescimento e de
controle inflacionário .
Há diversas maneiras de construir um arcabouço de instrumentos e de políticas com o fim de garantir a
austeridade fiscal. A fixação de metas para o superávit primário, como é sabido, pode ser questionada
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O Brasil já passou por momentos de crise da dívida interna, quando a credibilidade do País era baixa, a
confiança do restante do mundo na economia doméstica era mínima e o governo não dispunha de nenhum mecanismo institucional para controlar a evolução de suas despesas . Mas conseguiu conquistar
uma situação positiva nessa seara, que teve efeitos extremamente benéficos sobre a dinâmica de
crescimento, o controle inflacionário e a sustentação de poupança externa razoavelmente elevada para
alicerçar a aceleração do consumo observada nos últimos anos.
Hoje em dia, com a marcha à ré engatada pelo governo, no campo fiscal conseguiremos um feito quase
impossível de ser empreendido, mesmo com tanto empenho enterrar o sistema de metas fiscais e, em
seu lugar, deixar um enorme ponto de interrogação.

FOLHA DE SÃO PAULO

MÔNICA BERGAMO

13/02/2013

102 - SAMBA, SUOR E UM COPI NHO DE XIXI
MÔNICA BERGAMO

Nanda Costa coloca a cara para fora da van em que está escondida, na concentração da Beija-Flor,
anteontem. Ela será o destaque maior da escola de samba e finaliza, ali mesmo, maquiagem e roupa
para entrar na avenida .

Mas a produção tem um grande problema para resolver: a Morena da novela "Salve Jorge", da TV
Globo, está com vontade de fazer xixi. O banheiro quím ico mais próximo "é longe e está impraticável". E,
se sair na multidão, corre o risco de ela nem conseguir voltar a tempo , tantas são as pessoas que pedem
para tirar fotos com "a Morena".

"Agora vamos atrás de um baldinho, uma latinha ou um copinho para ela fazer xixi, no carro mesmo", diz
o publicitário Marcelo Sebá, irmão de Andrea Luz, empresária da atriz. "Não conta!", pede Nanda. "Isso é
a Sapucaí, gente!", diz Sebá.

Acomodados na van estão assessores e o maquiador, André Veloso, que retoca o rosto de Nanda,
sentada na segunda fileira de bancos . Ele ainda precisa passar creme Nivea no corpo dela. "É ótimo
para a pele extrasseca. Coloco ainda um pigmento dourado. Fica uma textura linda para sair nas fotos e
na TV."

São 23h30 . Nanda começou a se arrumar em casa, às 19h, numa maratona que já dura quatro horas .

A atriz diz que não se preparou especialmente para a Sapucaí. "Mas você fez uma detox, que eu sei",
entrega Sebá. Sim , ela adotou uma dieta sem proteína nem glúten. Acorda e toma suco verde, com
pepino, cenoura, couve, gengibre e uma fruta , tudo batido no liquidificador. No almoço, pratos como
escondidinho de espinafre.

"Ah , mas não fo i para emagrecer. Fiz uma desintoxicação alimentar. Minha pele estava um pouco feia
por causa de tanta maquiagem , por exemplo", justifica.
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Ela fala das críticas que recebe . "Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto . Isso significa que tô
fazendo , produzindo . Se falam da novela é porque estão vendo. Tem tanta oferta [de entretenimento] por
aí. .. "

Latinhas de Red Buli são distribuídas na van . Chega também o copinho em que Nanda fará xixi. Os
homens saem do veículo . Ela salta para o banco de trás .

Problema resolvido , a atriz se prepara para deixar o carro. O maquiador ordena: "Prende a resp iração" .
Joga spray no rosto dela para fixar a maquiagem. Nanda respira . Sai da van e ganha a avenida.

Susana Vieira chega ao camarote da Grande Rio, escola na qual desfilará, cantando a música-tema de
"Avenida Brasil". "Oi , oi , oi!"

Para ela, o "papo Megan Fax", ou seja, as críticas que fez à atriz americana que visitava o sambódromo,
é página virada. Suas declarações só teriam ganho destaque porque "nada aconteceu" e "a imprensa
não tinha assunto". Rodopia cantarolando "oi , oi, oi", quase se desequilibra e, com um safanão da
própria mão, derruba um brinco. Repete: "Oi , oi, oi!".

Com um macacão verde de operador de plataforma de petróleo, fantasia com a qual desfilará na Grande
Rio, Paulo Betti comemora a renúncia de Bento 16, "aquele papa terrível , carrasco do [Leonardo] Boff".
Defende que o teólogo brasileiro seja o novo papa.

"Hoje é dia de Grande Rio, bebê", diz a atriz Christiane Torloni enquanto caminha apressada para a
concentração . O casal Murilo Rosa e Fernanda Tavares sai na mesma ala de operariado . A modelo diz
que falta "ar-condicionado na avenida".

No camarote da Brahma, Ronaldo apresenta a nova namorada, Paula Morais , a diretores da empresa. "É
tudo amigo aqui , tudo patrão ." Paula confirma a intenção de morar com o ex-jogador em Londres , por um
ano. Uma repórter pergunta se ele "já pode falar em casamento" . O ex-craque reclamaria mais tarde :
"Estamos juntos há dois meses e o pessoal já quer saber sobre casamento?" .

Ele se junta a alguns amigos , que não precisam ficar só na cerveja : Ronaldo levou três garrafas de
uísque para o espaço . Um fotógrafo se aproxima. "Pô, não achou mais ninguém no camarote? O Neymar
tá lá do outro lado, beijando uma menina", brinca .

A namorada do craque do Santos, a atriz Bruna Marquezine, desfilava pela Grande Rio. O surfista Pedro
Scooby, noivo de Luana Piovani , agarra Neymar: "Ele veio aqui para ver a Mangueira entrar". É
repreendido pela atriz: "Para, Pedro . Eu disse para" .

Um amigo vascaíno reclama do traje de Neymar: relógio vermelho, bermuda, meia e tênis pretos , cores
do Flamengo. O santista brinca que, "em 2014", quando terminar o contrato com o Peixe, vai defender o
rubro-negro carioca . "Vou meter gol no Vasco e comemorar fazendo coraçãozinho pra você."
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103 - INÍCIO DE JOGO
Parte do empresariado que conversou com Di/ma no início do ano ainda não sente firmeza na mão do governo para
fa zer deslanchar o crescimento e também não confia nas promessas de Mantega

Denise Rothenburg

Início de jogo
Passado o carnaval, é hora de o Brasil "se agarrar no serviço". E quanto antes melhor. Em especial , o
governo e o parlamento. Vamos tratar aqui do Poder Executivo. Aos poucos, começam a aparecer as
impressões de empresários e banqueiros em relação aos encontros com a presidente Dilma Rousseff ao
longo do mês de janeiro. E essas impressões, que eles relatam apenas aos amigos mais chegados, são
bem diferentes daquelas declarações feitas na saída do Planalto em frente às câmeras de tevê. Parte
desses interlocutores convidados a se reunir com Dilma não saiu muito confiante e por vários motivos .
Uma das razões foi a de que, em meio à primeira fase desse diálogo, aberto por iniciativa de Dilma, veio
a notícia da maquiagem das contas públicas para cumprimento do superavit primário . Isso somado ao
fato de os empresários acreditarem que os projetos de infraestrutura continuam travados já seria um
problema. Mas tem mais: eles não crêem nas previsões otimistas do ministro da Fazenda , Guido
Mantega- que, aliás, estava de férias quando essas conversas ocorreram.
Mantega, na avaliação de muitos, demorou muito no ano passado a admitir que o crescimento
econômico não atingiria sequer dois pontos . O ministro fazia previsões de crescimento acima de 3%,
quando o mercado já sabia que a economia nacional não chegaria a dois terços desse cálculo . O
"pibinho", como definiram muitos, terminou por solapar a confiança nas palavras de Mantega e fez surgir
as especulações de que ele deixaria o governo em 2013 .
Substituir Mantega, entretanto, não é tão fácil quanto se pensa . E não se trata apenas de um ministro
ligado ao ex-presidente Lula . Dilma substituiu muitos antigos colaboradores de Lula . Mantega, na
verdade, é apenas executor das ordens que recebe da presidente, a verdadeira condutora da economia,
dada a poucos conselheiros . Quem conhece a forma como a presidente se relaciona com seus ministros
garante que poucos teriam a fleuma que Mantega apresenta em tensas reuniões palacianas. Este ano,
então, com a obrigação de fazer a economia deslanchar, esses encontros prometem ser ainda piores.
Se as previsões de Mantega fossem o único problema para tirar o ânimo do empresariado, estava fácil.
Mas há outros piores . A principal deles é a trava nos projetos governamentais . Os empresários se
recordam, por exemplo, das notícias publicadas no primeiro semestre de 2011 apresentando o trem de
alta velocidade (T AV) entre São Paulo e Rio como uma obra para deslanchar a partir do segundo
semestre de 2012 . O ano virou e o projeto continua fora dos trilhos. O projeto foi anunciado várias vezes
e agora é que se percebeu a ausência de integração de um trem caro e desse porte com os trens
regionais . Haverá alterações , por exemplo, na estação em São Paulo, cujo local ainda não foi definido.
Ou seja, anunciou-se uma obra, fez aquela propaganda toda e até agora nada .
O mesmo vale para o pré-sal. O anúncio de tanto petróleo foi um carnaval danado. Mais apoteótico que
o desfile das escolas de samba do grupo especial de domingo e de segunda-feira. Cadê? É a Petrobras
no prejuízo, a gasolina subindo, o petróleo liderando o ranking das importações brasileiras , com US$ 13
bilhões em 2012 .
Quanto às concessões, o empresariado também não sentiu muita firmeza . As empresas querem ter a
garantia de um lucro que lhe torne o negócio atrativo . O governo, obviamente, quer a garantia da
prestação do serviço . Ocorre que os empresários consideram haver interferência governamental demais
nos serviços a serem oferecidos e demora na publicação de editais .
Técnicos do governo têm dito que é melhor o edital demorar e sair direito, do que fazer a coisa de
qualquer jeito e lá na frente dar problema. O Brasil tem vários exemplos de projetos liberados de
qualquer maneira que, logo ali, apresentaram falhas . O alambrado da Arena do Grêmio, que sucumbiu à
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avalanche da torcida é um exemplo . Isso para não citar a liberação da boate Kiss, sem saída de
emergência, em Santa Maria(RS).
Ninguém tem dúvidas de que o governo age certo em querer rever os projetos para evitar surpresas
desagradáveis lá na frente, mas não pode e nem deve fazer uma propaganda danada com as propostas
se ainda não tem segurança de que estão prontas para sair do papel. O trem-bala e o pré-sal , citados
acima, são os maiores exemplos. Espera-se que, este ano, quando todos estarão correndo para em
2014 mostrar o serviço feito , as coisas saiam do papel de modo correto e seguro - o oposto do que
fazia Lula, ao prometer muito e inaugurar pouco.
Talvez, por isso, Dilma esteja direcionando o discurso ao combate à miséria. Nesse ponto, o governo
tem resultados bons a apresentar. O problema é que esse aspecto merece todos os aplausos, as
honras, mas ainda é insuficiente para animar o empresariado. O que fará a turma do dinheiro sair da
toca é o resultado da gestão das contas públicas, dos projetos estruturantes e de energia. Se o dever de
casa não for feito, não terá conversa no Planalto que dê jeito.

O ESTADO DE SÃO PAULO

ESPAÇO ABERTO

14/02/2013

104 - OBAMA É A EXCEÇÃO AMERICANA
Na sabatina de John Brennan, o indicado de Barack Obama para dirigir a CIA, o Senado dos EUA
assistiu a um espetáculo de som e furia. De um lado, a saraivada de críticas indiscriminadas à política de
"assassinatos seletivos" conduzidos por drones não lançou luz sobre um debate vital. De outro, os
aliados do governo no Congresso engajaram-se na tentativa de maquiar uma estratégia desastrosa,
inspirada pela Doutrina Bush .
O Estado tem o direito de promover execuções extrajudiciais em território estrangeiro? As leis de guerra,
que se inscrevem no direito humanitário internacional (IHL), aceitam o extermínio de combatentes
inimigos no interior das fronteiras do teatro de batalha . Na sua inerente flexibilidade , elas admitem a
morte de civis como um dano colateral, desde que não se comprove uma deliberação de promover
massacres. Fora do teatro de batalha vigoram as leis internacionais de direitos humanos (IHRL), que
vetam execuções extrajudiciais em todos os casos, exceto quando o alvo representa ameaça direta e
imediata a terceiros. A crítica à política americana de contra terrorismo acusa-a de violar a IHRL e o
governo retruca situando os "assassinatos seletivos" na moldura do IHL. Nesse ponto, a razão está com
Obama.
Comprovou-se que os ataques de drones têm precisão superior à de bombardeios aéreos
convencionais. Os drones não mataram centenas de civis, como reportam jornais distraídos e fanáticos
antiamericanos, mas algumas dezenas, ao longo de vários anos . As fontes originais das exageradas
estimativas são, invariavelmente, jornais locais das Áreas Tribais Federais do Paquistão controlados pelo
Taleban e agências de inteligência paquistanesas célebres por seus laços de cooperação com grupos
jihadistas da Caxemira . Desgraçadamente, a voz que sustentou tais verdades no Senado americano foi
a do sórdido Brennan , uma figura marcada pela colaboração tácita com as práticas de tortura
empregadas sob George W . Bush na "guerra ao terror" .
A União Americana pelos Direitos Civis (Aclu) arguiu nos tribunais que os "assassinatos seletivos"
poderiam ser conduzidos no Afeganistão, ao abrigo do IHL, mas nunca no Paquistão, no lêmen ou em
outros territórios exteriores ao teatro de batalha. No caso das organizações do '"'terror global", o
argumento da limitação geográfica da aplicação do IHL não é apenas errado, mas pol iticamente
intolerável. A finalidade principal das leis de guerra é proteger a população civil nas áreas de conflito . Se
triunfasse a tese da Aclu , as leis de guerra seriam convertidas em ferramenta de proteção do "exército
do terror", pois todos os países fora do Afeganistão ganhariam o estatuto de santuários para os
combatentes ilegais da AI-Qaeda, que não se subordinam ao IHL e atacam deliberadamente alvos civis.
Nessa hipótese, os chefes jihadistas teriam o privilégio extraordinário de decidir unilateralmente sobre a
localização dos sucessivos teatros de batalha, que seriam sempre criados por seus próprios atos de
terror.
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O cenário no terreno é menos claro do que gostariam os juristas. Em tese, o governo paquistanês é um
aliado dos EUA na "guerra ao terror". Contudo os jihadistas não são eficazmente assediados pelas
forças do Paquistão nas Áreas Tribais Federais . O jogo duplo do Paquistão conferiu legitim idade à ação
de comandos americanos que liquidou Osama bin Laden , mas não pode servir como justificativa
permanente para ataques de drones não formalmente autorizados pelo país. No lêmen , na Líbia e em
outros lugares as coisas são ainda mais escandalosas, pois os EUA nem mesmo tentam coordenar tais
operações com os governos nacionais . Obama extraiu as conclusões erradas do triunfo obtido na hora
da eliminação de Bin Laden . Sua abordagem da "guerra ao terror" estabelece precedentes assustadores .
Acaça aos jihadistas , inclusive com o uso de dro-nes em operações letais, demanda a cooperação
internacional. Mas Washington continua a rejeitar o quadro multilateral do Conselho de Seguremça, da
ONU para configurar um teatro de batalha global legítimo. Diante da crise aberta na sabatina de
Brennan , congressistas americanos formularam a ideia de uma corte revisora das listas de alvos dos
"assassinatos seletivos" . É apenas uma forma de retocar a maquiagem da intolerável "exceção
americana" .
SOCIÓLOGO , É DOUTOR EM GEOGRAFIA HUMANA PELA USP . E-MAIL:
DEMETRIO.MAGNOLI@UOL.COM.BR

VALOR ECONÔMICO- SP

OPINIÃO

15/02/2013

105 - CONTAS PÚBLICAS - RETROCESSO PLUS
Alberto Furuguem

Observando os malabarismos contábeis feitos pelo governo federal (Lula da Silva e Dilma Rousseff),
nos últimos anos, caberia a pergunta : estamos voltando ao passado, em matéria de (falta de)
transparências nas contas públicas? O problema atual nos parece mais preocupante pois, se há três ou
quatro décadas a falta de transparência era resultante de um quadro institucional inadequado, agora ela
resulta de atos deliberados do governo objetivando esconder a verdadeira situação . Na prática, o que se
consegu iu foram matérias nos principais jornais do Brasil e do mundo, com sérios prejuízos para a
credibilidade da econom ia brasileira . O custo será elevado, o benefício zero . Difícil entender a razão ,
portanto.
Nos anos que precederam a hiperinflação brasileira das décadas de 1980 e 1990 era realmente difícil
saber a efetiva situação das finanças públicas brasileiras, já que havia verdadeira mistura entre as
contas fiscais e as monetárias . Em consequência, as estatísticas referentes ao Tesouro Nacional
costumavam mostrar saldos contábeis quase sempre superavitários. Não que o governo quisesse
esconder a verdadeira situação das suas finanças . É que com as práticas contábeis então vigentes (sem
qualquer intenção de maquiagem , é preciso que se diga) não era possível conhecer a real situação das
contas públicas .
A dificuldade de leitura tinha origem no próprio quadro institucional confuso então em vigor. Valores
substanciais de despesas (que deveriam ser computadas como fiscais) , principalmente por conta dos
elevados subs ídios nas taxas de juros dos empréstimos do Banco do Brasil ao setor agrícola,
simplesmente não constavam do orçamento federal. Tais despesas com subsídios eram financiadas pela
então chamada "conta movimento" pela qual o Banco do Brasil sacava , praticamente sem limite, contra a
conta do Tesouro Nacional no Banco Central. A conta do Tesouro Nacional era alimentada não somente
pela arrecadação tributária , mas também pela ampla colocação de títulos da dívida pública, bem como
pela emissão de moeda em ritmo cada vez mais acelerado .
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Estamos reintroduzindo uma nova espécie daquela "conta movimento" que nos levou à hiperinflação
A dificuldade para se avaliar a verdadeira situação das contas públicas era tal que o presidente eleito,
Tancredo Neves (1985), valeu-se de estudos realizados por consultores privados para inteirar-se da
situação, já que os dados oficiais não permitiam conhecer a efetiva situação das finanças
governamentais. Tancredo iria assumir consciente da necessidade de se praticar a austeridade, pois o
grande desequilíbrio das contas públicas assim o recomendava . Lembre-se, a propósito, que a frase
mais destacada, na área da economia, naquele que seria o discurso de posse de Tancredo Neves (lido
por Sarney, em 15/3/85), dizia: "É proibido gastar".
Com a morte de Tancredo, seu vice, o presidente Sarney, não chegou a colocar em prática a
austeridade fiscal. A austeridade nos gastos públicos tornara-se politicamente inviável , e a equipe
econômica escolhida por Tancredo (liderada por Francisco Dornelles, como ministro da Fazenda) perdia
espaço rapidamente . Em agosto daquele ano, a equipe econômica (ortodoxa, na avaliação de Roberto
Campos) formada na expectativa de um suposto governo Tancredo era substituída pelos heterodoxos,
liderados por Dilson Funaro.
A equipe de Funaro aceitava a ideia de que não havia déficit público a ser combatido. A nova orientação
era a gastança pública, e a expansão do crédito, como forma de impulsionar o crescimento da economia.
A inflação não teria origem nos desequilíbrios das contas públicas. O Tesouro Nacional seria
superavitário, como apareciam nos dados contábeis (em razão das deficiências institucionais já
mencionadas). A inflação seria puramente inercial , resultante da realimentação dos preços pela via da
indexação generalizada .
A inflação de "hoje" poderia ser inteiramente explicada pela inflação de "ontem". Se a inflação era
inteiramente inercial , um congelamento geral de preços poderia ser a solução . Daí o lançamento do
Plano Cruzado, em fevereiro de 1986, pelo presidente Sarney, de congelamento geral dos preços, que
gerou uma grande euforia consumista, que, entretanto, durou poucos meses . Não demorou, entretanto, a
que os mesmos economistas, que haviam embarcado na tese da "inflação puramente inercial", se
dessem conta de que o diagnóstico sobre as contas públicas estava equivocado. Havia, de fato, um
grande déficit fiscal, que precisaria ser combatido . Tarde demais . Não havia espaço para a prática da
austeridade fiscal no cenário político então vigente .
A aceleração alucinante da inflação, que permeou os governos Sarney, Collor e Itamar, ainda motivou o
lançamento de muitos planos de estabilização, que fracassaram. A inflação somente viria a ser
efetivamente controlada, com o lançamento do Plano Real (junho/1994) no governo Itamar (FHC no
Ministério da Fazenda), quando se aplicou um "muito bem formulado" plano de desindexação, seguido
pela prática de uma política macroeconômica ortodoxa.

O governo federal, agora, parece ter "descoberto" uma fonte "sem limites" de recursos, via expansão dos
créditos do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, respaldados , em última
instância, pela emissão de títulos da dívida pública. Parece que estamos reintroduzindo no Brasil, uma
nova espécie da "conta movimento" dos anos 1970/1980 que acabou por nos levar à hiperinflação.
Vimos que a falta de transparência nas contas públicas nos levou a grandes erros de formulação e
execução de políticas econômicas, no passado . O aperfeiçoamento na forma de se apresentar as contas
públicas brasileiras passou por um longo e penoso processo . É fundamental preservar a qualidade de
apresentação das contas públicas . Do contrário, corremos o risco de nos perder novamente nos mares,
às vezes turbulentos, da conjuntura econômica nacional e internacional.
Alberto Furuguem, economista pós graduado pela EPGE/FGV/Rio, é consultor econômico e ex-diretor do
Banco Central.
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106 -A OPOSIÇÃO, OBSEQUIOSA E MUDA
Diante da emergência de governar sem o Orçamento, que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal
Federal (STF), impediu o Congresso de votar antes de decidir sobre mais de 3 mil vetos presidenciais, o
Executivo baixou medida provisória ao arrepio da ordem institucional, arrogando-se o poder de gastar R$
42 bilhões em investimentos quando teria de se limitar a gerir o dia a dia comezinho até o Legislativo
decidir sobre em que se poderá utilizar o dinheiro arrecadado ém impostos . Nenhum opositor teve forças
para tugir ou mugir.
Os truques contábeis empregados pelo prestidigitador Guido Mantega no Ministério da Fazenda para dar
um "jeitinho" nas contas públicas no fim do ano, condenados até por um especialista ouvido pelos atuais
donos do poder, como o professor Delfim Netto, também passaram em branco pelos parlamentares que
dizem dissentir de Dilma e de sua equipe econômica.
Seis anos depois do anúncio do milagre econômico a ser produzido pelo petróleo extraído no pré-sal e a
dois e meio da "maior capitalização da história do capitalismo" com a venda de R$ 107 bilhões em ações
pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a Petrobrás confessou seu deplorável estado financeiro .
O balanço de 2012 registrou queda de 36% dos lucros, seu valor caiu para 65% do patrimônio, a joia
mais preciosa da coroa nacionalista despencou no ranking das petroleiras mundiais para o oitavo lugar e
perdeu o posto de líder na América do Sul para uma colombiana. Nenhum tucano ou "demista" lamentou
a derrocada.
Luiz Pingyelli Rosa, primeiro especialista em eletricidade no Partido dos Trabalhadores (PT), denunciou
publicamente o desmanche da Eletrobrás para tentar salvar a petroleira. Na oposição, ninguém
percebeu: tudo foi aceito como uma imposição inexorável dos fados . À exceção de gestores como o
secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal, que não aceitou a antecipação da renovação da
concessão das usinas paulistas exigida por Dilma, e de tucanos mineiros que o seguiram nesta posição
isolada, seus correligionários e aliados se comportaram como se nada houvesse a fazer. Na verdade,
havia . Mas nenhum opositor se deu ao trabalho de repetir avisos dados por especialistas de que a
redução da tarifa só seria sustentável se não comprometesse a distribuição da carga elétrica.
E, para confirmar o aparente inferno astral na virada da primeira metade do mandato da presidente para
o segundo, a inflação bateu em janeiro o recorde em dez anos : a taxa de 0,86% foi a pior desde 2003.
Mas esta foi, parece, a gota d"água para a oposição calar e sumir de vez. Tido como pule de dez na
escolha do tucano para tentar evitar a reeleição de Dilma ano que vem, Aécio Neves (PSDB-MG) fez
súbita aparição no Senado para recomendar aos companheiros de bancada que não votassem em
Renan Calheiros para presidente. Funcionou como uma senha pelo avesso: sua bancada deu os votos
de que o peemedebista precisava para não ter de enfrentar algum intruso em eventual segundo turno.
Depois de passar um ano limitados a apresentar queixas formais contra o emprego pela presidente de
convocações de redes de rádio e televisão para fazer campanha eleitoral antecipada, baixando tarifas de
eletricidádé e chámando-às de maús brasileiros, os opositores preferiram começar 2013 no silêncio
obsequioso. Mineiros e paulistas, que controlam o PSDB, anteciparam a folga do carnaval. E a cúpula
"dentista" correu atrás do trio elétrico do PT baiano para ninguém dizer sobre eles que "só não foi quem
já morreu". Ah , mas justiça seja feita: antes do longuíssimo feriado, todos trataram de espalhar à boca
pequena que, depois do tríduo momesco, ressurgiriam na Quarta-Feira de Cinzas. Alguém aí ouviu uma
voz oposicionista?
Pois é. Todas as notícias dadas no início desta nota devem passar a impressão de que o País poderia
sobreviver melhor sem a gestão desastrada dos petistas . Mas, ó céus, como o PT faz falta na oposição
combatendo gastos públicos, aumento do índice inflacionário, maqu iagem contábil , malefícios ao
"petróleo é nosso" e apagões a granel!

VEJA - SP

BRASIL

16/02/2013
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107 - ERA SÓ TER LIDO VEJA, MAS ...
...a Valec voltou a aceitar propostas de empresários impedidos de negociar com o governo. Está tudo na reportagem
de 2011

Rodrigo Rangel

Em 2011, a Valec, a estatal que cuida das ferrovias brasileiras, estava com tudo pronto para fechar um
daqueles negócios nebulosos que misturam dinheiro público, interesses privados e política. Famosa por
conseguir conciliar essas três áreas sempre conflituosas, a Dismaf Distribuidora de Manufaturados,
pequena empresa de Brasília , venceu uma licitação para vender trilhos no valor de 720 milhões de reais.
Uma reportagem de VEJA, porém, revelou um detalhe que passara despercebido a todos os escalões
administrativos do governo. A Dismaf não poderia sequer ter participado da concorrência- e por uma
razão elementar: ela estava impedida de assinar qualquer contrato com o poder público depois de ter
sido listada nas investigações do escândalo do mensalão como assídua contribuinte da máquina criada
pelo PT para arrecadar propina nas empresas estatais. Segundo a Polícia Federal, a Dismaf vencia as
licitações e, depois, repassava pane dos lucros a partidos políticos. Seu cliente preferencial à época era
o PTB, que controlava o caixa dos Correios . O contrato foi devidamente cancelado.
O quase sucesso da Dismaf era um indício veemente de que, mesmo após a descoberta do mensalão. a
engrenagem clandestina continuava girando livremente. Os órgãos de controle, como o Tribunal de
Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU), confirmaram as irregularidades na
licitação. A CGU chegou a determinar a abertura de processo disciplinar contra funcionários da Valec
responsáveis pelo favorecimento à empresa. Para evitar que a situação se repetisse, o TCU baixou uma
série de recomendações . Uma delas determinava o fatiamento da compra de trilhos, para impedir que o
processo beneficiasse um só fornecedor. No fim de 2012, com todos os cuidados observados, a licitação
recomeçou do zero . O pregão ocorreu em 14 de janeiro passado. Apenas uma empresa se interessou
pelo negócio, a PNG Brasil Produtos Siderúrgicos. A corrupção aparentemente esbarrara nos obstáculos
criados pelo poder público - mas só aparentemente.
Uma pequena checagem de documentos permite descobrir alguns detalhes interessantes sobre a PNG.
Ela se apresentou associada a uma fabricante chinesa de trilhos, coincidentemente a mesma que na
licitação cancelada em 2011 faria parceria com a Dismaf. Até novembro do ano passado, antes da
licitação, a PNG pertencia à própria Dismaf e tinha como sócios os irmãos Alexandre e Basile Pantazis,
os mesmos donos da Dismaf, esse último também tesoureiro do PTB de Brasília e amigo do influente
senador Gim Argello , do PTB. Para disputar a licitação, a dupla fez uma maquiagem na empresa . Mudou
o nome para PNG , transferiu o controle societário para os filhos , dois jovens estudantes, e foi à luta. Foi
a única concorrente no pregão- e venceu a primeira leva, no valor de 320 milhões de reais.
A Valec não vê nada de errado no processo . Sustenta que, por ter sócios diferentes dos da Dismaf, nada
impedia que a PNG participasse da licitação. Como nos casos anteriores envolvendo os donos da
Dismaf, essa nova licitação também já está sob suspeita. O TCU apontou indícios de favorecimento à
empresa e determinou a suspensão provisória do processo. Mas os Pantazis, persistentes que são, já
avisaram que não vão desistir- e nem veem por quê. Afinal , segundo o próprio Basile contou a amigos,
ele deixou o cargo de tesoureiro do PTB para evitar qualquer suspeita sobre seus negócios .
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108- O PAPA E A PROSTITUIÇÃO DA BONDADE
A desistência do papa é um gesto didático. Líderes de todas as partes do mundo- especialmente do
Brasil - deveriam analisar cuidadosamente a decisão inesperada de Bento XVI. Além dos alegados
motivos de saúde, que parecem reais, é importante observar os motivos inconfessáveis da renúncia .
Depois de acusado de acobertar casos de pedofilia dentro da Igreja Católica, o papa não parou mais de
sangrar. É o tipo do escândalo que mata lentamente, por dentro, quem ainda carrega algum
compromisso com a dignidade.
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Os que não estão nem aí para a dignidade, porém , carregam a perversão de princípios numa boa- e até
se vitaminam com ela. Os líderes populistas da América do Sul deveriam prestar atenção à renúncia do
papa e fazer uma reflexão profunda sobre a mentira . Nos governos de países como Argentina,
Venezuela e Brasil, o tráfico de bondade tem forte parentesco com o que se viu na Igreja. Todos são
casos de prostituição da boa-fé.
A pedofilia é abjeta . Mas a pedofilia praticada por padres é uma monstruosidade. É a covardia levada ao
extremo, já que o padre é o pai espiritual, portanto aquele que traz a proteção da virtude, da confiança
nos valores supremos . É pior do que a mãe gerar um filho para matá- 1O. É oferecer salvaguarda moral a
uma criança para, conscientemente, desmoralizá-la. Não há brutalidade comparável- nem nas guerras,
nem no nazismo .
O bem travestido é a pior encarnação do mal. E esse mal hediondo disfarçado sob a batina não foi
ocasional, no período em que o cardeal loseph Ratzinger dirigiu a Congregação do Vaticano para a
Doutrina da Fé- antes de se tornar papa-, posto no qual é acusado de ter sido no mínimo tolerante com
os padres pedófilos . Foram diversos casos em meia dúzia de países . Não foi um desatino de um ou
outro indivíduo. Foi uma prática.
A renúncia de Bento XVI faz pensar na tragédia da impostura, na armadilha da bondade como fachadacada vez mais eficiente nestes tempos repletos de mal-entendidos ideológicos. O paradoxo é triste, mas
inevitável: diante dos defensores dos fracos e oprimidos, todo cuidado é pouco. A exploração da fé e da
pobreza se sofisticou. E, em sua vertente política, transformou os regimes de esquerda na grande fraude
do século XXI.
Como terá sido possível à Argentina, um país esclarecido e em plena vigência da democracia, virar
refém de um governo embusteiro? Não há dúvida: lá está, cristalina, a prostituição da boa-fé. A força de
Cristina Kirchner brotou de sua condição de viúva sofrida - devidamente industrializada por seus
marqueteiros -, aquela que simbolizaria a luta contra as agruras da vida. Essa semente de solidariedade
cristã é traficada em várias formas de autoritarismo- chegando agora ao ponto de proibir anúncios de
preços para proteger a maquiagem contra a inflação . É o manto da bondade usado para estuprar os
fiéis.
O Brasil segue a mesma receita. Na sequência das estripulias administrativas blindadas pela
santificação de Lula, a mulher presidente- que simboliza a ascensão das minorias, o poder do fraco e
outras miragens- faz o que bem entende com a boa-fé do eleitorado . Depois dos truques contábeis para
disfarçar a gastança política do dinheiro público, surge a contabilidade criativa para o milagre social. O
marketing da bondade do governo Dilma conseguiu anunciar um índice de erradicação da miséria
superior ao número de miseráveis existentes no país . Os dados do IBGE atestam a fraude, mas os
números nada podem diante da fé .
Ao contrário de Dilma , Lula , Cristina, Chávez e companhia, o papa não conviveu tranquilamente com o
flagrante da corrupção ideológica em seu reino . Segurou as pontas, mas foi murchando. Sua saída de
cena é melancólica, mas também é inspiradora . Enfim um líder que não se aferra ao poder a todo custo .
Seu antecessor, sem ter de lidar com um prontuário desses, fez o mundo assistir ao vivo a sua morte
lenta. João Paulo li dizia que o sofrimento era parte de sua missão. Acabou impondo a todos um
espetáculo de agonia física na fronteira da dignidade, recusando-se a ver grandeza na renúncia .
Ao jogar a toalha, Bento XVI foi no mínimo original. Do jeito que o golpe da bondade se espalha por aí,
talvez tenha sido o último líder a se envergonhar da mentira.
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109- REFORMAR A REFORMA OU O INCRA?
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Antônio Márcio Buainain

A imprensa tem noticiado que o govemo federal está discutindo mudanças estruturais no Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra), que teriam como objetivo conter o loteamento
político e melhorar a eficiência operacional, considerada baixa.
O lncra não difere de muitas instituições públicas que envelheceram e foram corroídas por forte
corporativismo, que impede a atualização de objetivos , conceitos e práticas e anula boa parte do efeito
renovador do ingresso de milhares de jovens no serviço público nos últimos anos . A verdade é que nos
dez anos de administração hegemônica do PT não há exemplo de enfrentamento do corporativismo em
que as propostas do govemo tenham sido aprovadas sem emendas que pioram o soneto. Por isso não
será fácil mudar a estrutura e a cultura dominante no lncra.
Um dos focos das mudanças seriam as superintendências, cujo loteamento político tem produzido
intensos conflitos na base aliada do govemo nos Estados. Algumas operam como feudos quase à
margem do comando de Brasília, negociando acordos e fazendo promessas inalcançáveis, estimulando
a ação dos remanescentes dos sem-terra para pressionar o govemo a realizar novas intervenções
agrárias que fortalecem pol iticamente as administrações locais junto de certos movimentos sociais. Vez
por outra as superintendências são protagonistas de "problemas administrativos" que exigem
intervenções "saneadoras" do poder central. Não está claro que arranjo institucional poderia ser usado
para conter esses desvios. A estadualização não é uma alternativa real, até porque a desapropriação
para fins de reforma agrária é prerrogativa da Presidênciada Repúbl ica , e poucos Estados têm interesse
e condições para assumir responsabilidades de implementar projetos de assentamento. A
descentralização, com maior envolvimento das prefeituras, tampouco representaria solução duradoura
para os problemas .
Os assentamentos estão concentrados em municípios pobres , que não têm capacitação para cumprir
com mandatos constitucionais básicos na área de educação, saúde e iníraestrutura nem como porta de
entrada ao Sistema Único de Assistência Social (Suas). Transferir funções a esses municípios por meio
de convênios com o govemo federal tem sido fórmula certa de fracasso . Passada a lua de mel , na qual
os municípios recebem parte do enxoval (recursos financeiros/equipamentos, cursos e intenso vaivém de
funcionários) , começam os problemas de manter um casamento apressado e sem comunhão de
objetivos. Vêm as prestações de contas, os recursos federais atrasam, falta dinheiro para o combustível
e manutenção das máquinas, os contratos temporários dos técnicos terminam , os prefeitos viajam a
Brasília, mobilizam seus deputados, que em geral renovam promessas que não podem cumprir, e ao
final de pouco tempo todos perdem o interesse e o assunto cai no abandono , até surgir oportunidade
para um novo casamento, com objetivos modificados, mas nas mesmas bases contratuais: um finge que
transfere recursos e poder, outro finge que aceita e se empenha , ambos capital izam durante a lua de mel
e se acusam nos momentos de crise sabendo que vão repactuar mais adiante.
A notícia da reforma é boa, e já vem mais do que tarde. O lncra foi criado no regime militar para realizar
uma reforma que, nos termos propostos e até hoje vigentes , se tomou desnecessária, anacrônica e até
incoerente - para usar termo polido - do ponto de vista do País. Seria preciso, pois, repensar a própria
reforma antes de reformar o lncra.
Não é suficiente assentar menos e indicar que a prioridade agora é melhorar a qualidade dos
assentamentos existentes . É preciso repensar o papel dos assentamentos rurais no Brasil de hoje, onde
e em que condições se justificam, quem é o público beneficiário, quais as responsabilidades do Estado e
que instrumentos pode e deve legitimamente mobilizar para cumprir sua parte . E preciso pensar se o
País precisa de fato de um lncra. Antes de responder a essas questões , qualquer reforma será só uma
maquiagem ligeira que dificilmente trará maiores benefícios ao País.
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11 O - AÉCIO VAI REBATER NO SENADO CRÍTICAS DO PT AO MODELO TUCANO
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GABRIELA GUERREIRO DE BRASÍLIA

Candidato virtual do PSDB à Presidência, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) vai discursar na quartafeira (20) na tribuna do Senado para rebater a cartilha elaborada pelo PT que opõe os governos Lula e
Dilma Rousseff com o de Fernando Henrique Cardoso.
No dia em que o PT vai comemorar os seus 1O anos de governo, o tucano também vai apresentar aos
senadores o que chama de "13 fracassos do PT" nos últimos anos.
Aécio disse que vai "ajudar o PT a fazer uma reflexão" para que o partido reconheça que medidas
implantadas por FHC foram mantidas nas gestões petistas .
"Falta generosidade para eles reconhecerem que, se o Brasil avançou , não é obra de um partido. A
impressão que tive com essa cartilha é que o Brasil foi descoberto em 2003", disse Aécio, em referência
ao ano em que o ex-presidente Lula tomou posse .
Entre os feitos do ex-presidente tucano que serão ressaltados por Aécio, estão a política
macroeconômica, a criação do Plano Real e programas de transferência de renda . O senador também
vai afirmar que o PT errou, no passado, ao criticar medidas como as privatizações .
"Elas foram tão satanizadas, mas hoje são feitas por eles. Falta senso crítico . Por isso, vou elencar
episódios da história em que o PT esteve do lado errado", afirmou.
Reportagem da Folha revelou hoje que o PT começou a construir, em um documento a ser distribuído à
militância da sigla, a narrativa que servirá de base para a campanha presidencial do ano que vem .
Aécio deve disputar o Planalto com Dilma, mas parte do PSDB ainda defenda a realização de prévias
para a escolha do candidato.
A cartilha , com forte tom ideológico e números de comparação entre a gestão petista e a administração
tucana, opõe o projeto que chama de "glorioso" de Lula e Dilma ao modelo que classifica de
"desastroso" de Fernando Henrique Cardoso .
LISTA DE FRACASSOS
Entre os "13 fracassos" que Aécio vai enumerar para o PT, o tucano vai mencionar o que chama de
"maquiagem fiscal" da política econômica que levou à perda de credibilidade externa do país .
Outro ponto é a penal ização das empresas estatais e a "omissão" na área de segurança pública do país .
"Todas as vezes que o PT teve que optar entre o Brasil e o PT, o PT ficou com o PT", afirmou Aécio.
Embora ninguém no PT admita publicamente, os termos da cartilha serão usados como matriz da
disputa pela reeleição em 2014. O texto foi produzido pelo Instituto Lula e Fundação Perseu Abramo e
supervisionado pelo presidente da sigla, Rui Falcão .
A cartilha não traz autocrítica nem faz menções ao mensalão, tampouco ao julgamento que condenou à
prisão alguns de seus líderes. Dirigentes argumentam que também não fizeram menção a escândalos de
tucanos.
O livreto de 15 páginas foi encapado com a imagem de Lula e Dilma, como se fossem rostos de um
mesmo corpo . Ao citar desemprego, salários, pobreza e distribuição de renda sob FHC , a cartilha diz que
"o desastre do neol iberalismo é contundente" .
"Por meio de privatizações sem critérios e [sem] decência administrativa, cerca de meio milhão de
trabalhadores foram demitidos", diz a cartilha.
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111 -AÉCIO VAI REBATER CRÍTICAS E APONTAR 13 "FRACASSOS" DO
GOVERNO PETISTA
(Raquel Ulhôa I Valor)

BRASÍLIA- Num contraponto ao que chama de "Brasil virtual" da propaganda do PT, que ganha
visibilidade nessa quarta-feira, com a comemoração dos dez anos do partido no governo, o senador
Aécio Neves (PSDB-MG) sobe à tribuna do Senado para apontar o que considera ser o "Brasil real " e
apontar os "13 fracassos" da gestão petista na Presidência da República.
Nome mais cotado da oposição para disputar o Palácio do Planalto em 2014, o senador e ex-governador
quer focar suas críticas , principalmente no mandato da presidente Dilma Rousseff.
A ideia dos tucanos é derrubar os dois pilares sobre os quais a presidente se elegeu: sua fama de boa
gestora e a estabilidade econômica- área em que o mérito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi,
segundo a oposição, manter a política do governo Fernando Henrique Cardoso-, mas agora
ameaçada.
No discurso, devem ser citados problemas de obras do governo do PT, como a transposição do Rio São
Francisco, o processo "atabalhoado" das concessões de aeroportos e o projeto de construção do trembala, que já teve várias tentativas fracassadas de licitação.
Serão citadas as dificuldades pelas quais passa a Petrobras e outras estatais e a crise generalizada na
produção do etanol, provocada por retenção dos preços da gasolina determinada pelo governo . O gesto
de Aécio acontece num momento em que ele está sob pressão dos tucanos para assumir o comando
nacional do partido, na convenção de 25 de maio, e colocar na rua sua pré-campanha à Presidência da
República.
Da tribuna, ele dirá que falta ao PT "generosidade" - para reconhecer que o Brasil não foi descoberto em
2003 e que gestões anteriores deram grande contribuição ao país, como a conquista da estabilidade
econômica na gestão de FHC- e "capacidade de autocrítica".
Além de apontar os problemas , vai dizer que o PSDB pretende acompanhar "com lupa" o restante do
governo e dissecar cada um dos temas considerados estratégicos . Para Aécio, a partir do
pronunciamento feito por Dilma em cadeia de rádio e televisão para anunciar a redução das tarifas de
energia, "temos muito mais uma candidata que uma presidente da República".
O senador pretende lembrar o que considera "equívocos" históricos do PT, como negar apoio a
Tancredo Neves no colégio eleitoral e a Itamar Franco na época do impeachment do ex-presidente
Fernando Collor de Mello , além de se opor ao Plano Real e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Dirá que o PT "demonizou" as privatizações do governo FHC, e agora recorre a elas, de forma
"atabalhoada". Entre os 13 "fracassos" do governo petista, citará om issão na segurança pública,
empresas públicas fragilizadas e maquiagem das contas públicas, entre outras.
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112 - AÉCIO VAI REBATER CRÍTICAS E APONTAR 13 FRACASSOS DO
GOVERNO PETISTA
(Raquel Ulhôa I Valor)

Num contraponto ao que chama de "Brasil virtual" da propaganda do PT, que ganha visibilidade nessa
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Nome mais cotado da oposição para disputar o Palácio do Planalto em 2014, o senador e ex-governador
quer focar suas críticas , principalmente no mandato da presidente Dilma Rousseff.
A ideia dos tucanos é derrubar os dois pilares sobre os quais a presidente se elegeu : sua fama de boa
gestora e a estabilidade econômica- área em que o mérito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ,
segundo a oposição, manter a política do governo Fernando Henrique Cardoso -, mas agora
ameaçada.
No discurso, devem ser citados problemas de obras do governo do PT, como a transposição do Rio São
Francisco, o processo "atabalhoado" das concessões de aeroportos e o projeto de construção do trembala, que já teve várias tentativas fracassadas de licitação.
Serão citadas as dificuldades pelas quais passa a Petrobras e outras estatais e a crise generalizada na
produção do etanol , provocada por retenção dos preços da gasolina determinada pelo governo. O gesto
de Aécio acontece num momento em que ele está sob pressão dos tucanos para assumir o comando
nacional do partido, na convenção de 25 de maio, e colocar na rua sua pré-campanha à Presidência da
República.
Da tribuna, ele dirá que falta ao PT "generosidade" - para reconhecer que o Brasil não foi descoberto em
2003 e que gestões anteriores deram grande contribuição ao país, como a conquista da estabilidade
econômica na gestão de FHC- e "capacidade de autocrítica" .
Além de apontar os problemas, vai dizer que o PSDB pretende acompanhar "com lupa" o restante do
governo e dissecar cada um dos temas considerados estratégicos. Para Aécio, a partir do
pronunciamento feito por Dilma em cadeia de rádio e televisão para anunciar a redução das tarifas de
energia, "temos muito mais uma candidata que uma presidente da República".
O senador pretende lembrar o que considera "equívocos" históricos do PT, como negar apoio a
Tancredo Neves no colégio eleitoral e a Itamar Franco na época do impeachment do ex-presidente
Fernando Collor de Mello, além de se opor ao Plano Real e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Dirá que o PT "demonizou" as privatizações do governo FHC, e agora recorre a elas, de forma
"atabalhoada". Entre os 13 "fracassos" do governo petista, citará omissão na segurança pública ,
empresas públicas fragilizadas e maquiagem das contas públicas, entre outras.
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113- AÉCIO ANTECIPA OFENSIVA E APONTA 'FRACASSOS DO PT'
Em discurso no Senado, tucano contestará balanço positivo dos petistas e dirá que pilares da economia estão sendo
corroídos

BRASÍLIA- Passado o carnaval, a oposição resolveu intensificar suas cobranças ao governo. Além de
criticar os protestos de petistas e comunistas contra a blogueira cubana Yoani Sánchez, o provável
candidato do PSDB a Presidência, senador Aécio Neves (PSDB-MG), antecipou o discurso que faria dia
27 e vai aproveitar esta quarta-feira, dia da festa de dez anos do PT no poder (na qual a presidente
Dilma Rousseff estará com mensaleiros condenados), para marcar uma nova fase da oposição . No
discurso no plenário do Senado, ele vai discorrer sobre os "13 fracassos do PT" ao longo de sua história.
Os tucanos também esperam ofuscar a festa petista, levando Yoani Sánchez para participar no
Congresso da exibição do documentário que seria mostrado em Feira de Santana (BA), o que não
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Em contraponto à cartilha dos dez anos do governo petista, o discurso de Aécio vai detalhar os "13
fracassos do PT", listando desde o voto contra Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 1985, à
campanha contra o Plano Real , as críticas à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Proer (socorro
financeiro aos bancos), até a derrubada, agora, dos pilares da economia estabilizada: superávit fiscal ,
queda de metas de inflação e câmbio flutuante.
Aécio : falta autocrítica ao PT
Aécio vai detalhar também os efeitos maléficos da maquiagem contábil do governo Dilma, que estaria
jogando por terra o mais antigo e importante fundamento que atrai investidores no país: a credibilidade.
Vai falar ainda da omissão na segurança pública, com execução muito baixa do orçamento dessa área,
falta de financiamento da saúde, empobrecimento de estados e municípios, além do intervencionismo na
economia que, dizem os tucanos, está destruindo estatais como Petrobras e Eletrobras .
-Vamos ajudar o PT a fazer uma reflexão , refrescar a memória do partido nesses anos todos . Faltam
duas coisas nessa cartilha (do PT) que será divulgada: generosidade e autocrítica. Generosidade para
compreender que não haveria avanços sem a estabilidade conquistada no governo Fernando Henrique;
e autocrítica para falar também dos grandes equívocos do PT nesses dez anos- antecipou Aécio.
Com bases em dados apresentados por José Roberto Afonso, que ressaltou principalmente a gravidade
do governo de criar um orçamento paralelo, transformando o BNDES no maior banco de crédito do país,
concorrendo com o sistema bancário oficial.
-Depois do governo Geisel, o governo do PT foi o que mais se intitulou nacionalista, e isso trouxe
enormes prejuízos para as estatais, destruindo o patrimônio da Petrobras e da Eletrobras, em
contraponto com o fortalecimento do Estado- afirmou o senador tucano.
Aécio também vai bater forte no fim da faxina ética iniciada por Dilma no primeiro ano de governo e sua
participação como militante na festa do PT, hoje em São Paulo, ao lado de mensaleiros condenados:
-Será surpreendente se a presidente da República aparecer ao lados de condenados do mensalão.
Será um ato de afronta ao Supremo se a presidente levantar as mãos dos condenados . A liturgia do
cargo não recomenda uma manifestação pública que soaria como um desagravo aos condenados. Um
ato de desrespeito a decisão do Supremo. Esse é um território perigoso. Ela não é uma militante. É a
presidente do Brasil.
Na reunião preparatória de ontem, o provável futuro candidato do PSDB fez um apelo à unidade do
partido . Disse ser fundamental que o PSDB se diferencie, que mostre que é um partido com um projeto
de poder, marchando unido e sem divisões. Ou se transformará em um partido igual aos outros, alertou .
Na reunião também houve uma autocrítica sobre a necessidade de se construir um discurso forte e
melhorar a comunicação com a sociedade .

FOLHA DE S. PAULO- SP

PODER
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114- É COISA DE CRIANÇA, PARECE PICUINHA, DIZ FHC
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) rebateu ontem, em vídeo divulgado pela internet,
as críticas que o PT fará ao seu governo na comemoração dos dez anos do partido no poder.
"A gente deve comemorar a vitória do Brasil , e não ficar o tempo todo olhando para trás . Isso é coisa de
criança, parece picuinha" , afirmou, em vídeo de 48 segundos postado no site "Observador Político".
O PT fez uma cartilha comparando os governos e classificando de "glorioso" o período de Lula e Dilma e
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de "desastre" o de FHC.
"Em vez de ficar satisfeito com o que fez, não. Eles ficam falando o que o outro não fez. Eles pensam
que o Brasil começou agora", criticou FHC.
O senador Aécio Neves (PSDB-MG), virtual candidato à Presidência em 2014, também rebaterá hoje as
críticas na tribuna do Senado.
Ele apresentará o que chama de "13 fracassos do PT" nos últimos anos. Entre eles, Aécio vai mencionar
o que chama de "maquiagem fiscal" da política econômica do governo federal petista.
O tucano disse que vai "ajudar oPTa fazer uma reflexão" . "Falta generosidade para eles reconhecerem
que, se o Brasil avançou, não é obra de um partido."

O GLOBO- RJ
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115- AÉCIO ANTECIPA OFENSIVA E APONTA FRACASSOS DO PT
Em discurso no Senado, tucano contestará balanço positivo dos petistas e dirá que pilares da economia estão sendo
corroídos

Maria Lima

Passado o carnaval , a oposição resolveu intensificar suas cobranças ao governo. Além de criticar os
protestos de petistas e comunistas contra a blogueira cubana Yoani Sánchez, o provável candidato do
PSDB a Presidência, senador Aécio Neves (PSDB-MG), antecipou o discurso que faria dia 27 e vai
aproveitar hoje, dia da festa de dez anos do PT no poder (na qual a presidente Dilma Rousseff estará
com mensaleiros condenados), para marcar uma nova fase da oposição. No discurso no plenário do
Senado, ele vai discorrer sobre os "13 fracassos do PT" ao longo de sua história.
Os tucanos também esperam ofuscar a festa petista, levando Yoani Sánchez para participar no
Congresso da exibição do documentário que seria mostrado em Feira de Santana (BA), o que não
ocorreu devido à ação dos manifestantes contra a cubana. As ofensivas foram definidas em uma reunião
da bancada do PSDB e, depois , em evento no Instituto Teotonio Vilela (ITV), com o economista José
Roberto Afonso.
Em contraponto à cartilha dos dez anos do governo petista, o discurso de Aécio vai detalhar os "13
fracassos do PT", listando desde o voto contra Tancredo Neves no Colégio Eleitoral , em 1985, à
campanha contra o Plano Real, as críticas à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Proer (socorro
financeiro aos bancos), até a derrubada, agora, dos pilares da economia estabilizada : superávit fiscal ,
queda de metas de inflação e câmbio flutuante .
aécio: falta autocrítica ao pt
Aécio vai detalhar também os efeitos maléficos da maquiagem contábil do governo Dilma, que estaria
jogando por terra o mais antigo e importante fundamento que atrai investidores no país : a credibilidade .
Vai falar ainda da omissão na segurança pública, com execução muito baixa do orçamento dessa área,
falta de financiamento da saúde, empobrecimento de estados e municípios, além do intervencionismo na
economia que, dizem os tucanos, está destruindo estatais como Petrobras e Eletrobras.
-Vamos ajudar oPTa fazer uma reflexão, refrescar a memória do partido nesses anos todos . Faltam
duas coisas nessa cartilha (do PT) que será divulgada: generosidade e autocrítica. Generosidade para
compreender que não haveria avanços sem a estabilidade conquistada no governo Fernando Henrique;
e autocrítica para falar também dos grandes equívocos do PT nesses dez anos- antecipou Aécio .
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-Depois do governo Geisel, o governo do PT foi o que mais se intitulou nacionalista, e isso trouxe
enormes prejuízos para as estatais, destruindo o patrimônio da Petrobras e da Eletrobras, em
contraponto com o fortalecimento do Estado - afirmou o senador tucano.
Aécio também vai bater forte no fim da faxina ética iniciada por Dilma no primeiro ano de governo e sua
participação como militante na festa do PT, hoje em São Paulo, ao lado de mensaleiros condenados:
-Será surpreendente se a presidente da República aparecer ao lados de condenados do mensalão. Será
um ato de afronta ao Supremo se a presidente levantar as mãos dos condenados. A liturgia do cargo não
recomenda uma manifestação pública que soaria como um desagravo aos condenados. Um ato de
desrespeito a decisão do Supremo . Esse é um território perigoso. Ela não é uma militante. É a
presidente do Brasil.
Na reunião preparatória de ontem , o provável futuro candidato do PSDB fez um apelo à unidade do
partido . Disse ser fundamental que o PSDB se diferencie, que mostre que é um partido com um projeto
de poder, marchando unido e sem divisões. Ou se transformará em um partido igual aos outros, alertou.
Na reunião também houve uma autocrítica sobre a necessidade de se construir um discurso forte e
melhorar a comunicação com a sociedade .

BRASIL 247

PODER

20/02/2013

116 - 1O ANOS X 13 FRACASSOS: O DUELO DILMA-AÉCIO
Foi dada a largada para a eleição à Presidência de 2014; tucano antecipa discurso no plenário do Senado, antes
previsto para o dia 27, para discorrer sobre os "13 fracassos do PT", no mesmo dia em que presidente e Lula
comemoram 1O anos no poder; "Vamos ajudar o PT a fazer uma reflexão, refrescar a memória do partido nesses
anos todos. Faltam duas coisas nessa cartilha que será divulgada : generosidade e autocrítica", disse o senador
mineiro; Di/ma, por sua vez, confronta dados econômicos do PT com os do PSDB

247- No mesmo dia em que Lula e Dilma comemoram seus 1O anos no poder, com direito a cartilha
com tom ideológico, Aécio Neves (PSDB-MG) antecipa discurso no plenário do Senado, antes previsto
para o dia 27, para discorrer sobre os "13 fracassos do PT" ao longo de sua história.
Para o PT, com a intenção de afastar os rumores sobre a volta do ex-presidente Lula na disputa à
Presidência da República em 2014, a festa de hoje seria a ocasião para dar mais destaque à presidente .
Dilma discursará ao lado de Lula, já como candidata à reeleição .
Do lado tucano, o provável à Presidência, vai apresentar contraponto à cartilha do PT, listando desde o
voto contra Tancredo Neves no Colégio Eleitoral , em 1985, à campanha contra o Plano Real , as críticas
à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Proer (socorro financeiro aos bancos), até a derrubada, agora,
dos pilares da economia estabilizada: superávit fiscal , queda de metas de inflação e câmbio flutuante.
Vamos ajudar o PT a fazer uma reflexão, refrescar a memória do partido nesses anos todos . Fal tam
duas coisas nessa cartilha (do PT) que será divulgada: generosidade e autocrítica . Generosidade para
compreender que não haveria avanços sem a estabilidade conquistada no governo Fernando Henrique;
e autocrítica para falar também dos grandes equívocos do PT nesses dez anos", antecipou Aécio .
O senador mineiro vai falar da maquiagem contábil do governo Dilma , que afetaria a credibilidade do
país, além do empobrecimento de estados e municípios e do intervencionismo na economia que, dizem
os tucanos, está destruindo estatais como Petrobras e Eletrobras .
"Depois do governo Geisel, o governo do PT foi o que mais se intitulou nacionalista, e isso trouxe
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enormes prejuízos para as estatais, destruindo o patrimônio da Petrobras e da Eletrobras, em
contraponto com o fortalecimento do Estado", afirmou o tucano.
Assim como presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, o tucano ataca a participação de Dilma em
evento ao lado de José Dirceu: "Será surpreendente se a presidente da República aparecer ao lados de
condenados do mensalão. Será um ato de afronta ao Supremo se a presidente levantar as mãos dos
condenados. A liturgia do cargo não recomenda uma manifestação pública que soaria como um
desagravo aos condenados . Um ato de desrespeito a decisão do Supremo. Esse é um território
perigoso. Ela não é uma militante. É a presidente do Brasil".

BLOG DO JOSIAS

SEM EDITORIA DEFINIDA

20/02/2013

117 - UM VELHO PREMATURO NA FLOR DOS SEUS 33 ANOS
Ao saber que o PT convidara para a festança desta quarta-feira (20) três de seus condenados -José
Dirceu, José Genoino e João Paulo Cunha-, uma víbora do PSB de Eduardo Campos espargiu
veneno : "Trinta e três anos de idade, dez dos quais no poder, deram ao PT a aparência de um velho
prematuro . Chegou num ponto em que nem a maquiagem nem a plástica resolvem mais nada. O que
precisa agora é de bom senso. Mas já não se lembra pra que serve ."

O GLOBO- RJ

EDITORIAL

22/02/2013

118- ESTABILIDADE ECONÔMICA E CAMPANHA ELEITORAL
O clima de campanha eleitoral já havia aparecido no pronunciamento da presidente Dilma, no fim de
janeiro, para anunciar a efetiva redução da conta de luz. Sobraram estocadas para a oposição, numa
prévia de 2014.
O calendário do ano que vem foi definitivamente antecipado, nesta semana, com a festa pelos dez anos
do PT no poder, usada para confirmar a aposta do partido na reeleição de Dilma, no mesmo dia em que
o senador tucano mineiro Aécio Neves, considerado o nome da oposição para enfrentar PT e aliados
em 2014, subiu à tribuna, em Brasília, para responder a críticas ao governo FH.
Pouco antes , a presidente Dilma aproveitara a solenidade de anúncio da ampliação do Bolsa Família
para atacar os "conservadores", sinônimo de tucanos na linguagem do debate político dos últimos anos.
O próprio aumento do benefício do BF tem claro propósito eleitoral, pois permitirá ao governo provar
estatisticamente que acabou com a miséria absoluta, definida pela renda mensal de até R$ 70 . Com o
aumento do benefício para acima desta faixa , a miséria será varrida das cartilhas oficiais, fato a ser
trombeteado como só o PT sabe fazer.
A brochura preparada para o evento de quarta à noite em São Paulo, a fim de comemorar a década do
PT no poder, os 33 anos do partido e o lançamento da recandidatura de Dilma , sob o título de "O
decênio que mudou o Brasil" , tem todas as características de peça político-eleitoral. Esconde os pontos
negativos, enaltece os positivos. Dele não consta, é claro, o mensalão .
Aécio , saindo de um longo período de letargia- assim como toda a oposição-, mirou nos visíveis pontos
fracos do governo Dilma e da Era PT na política econômica: inflação em alta, PIB sem vigor, maquiagem
nas contas públicas, desmantelamento da Petrobras , entre outros flancos a descoberto da gestão
petista. O senador e pré-candidato informal à Presidência da República listou "13 fracassos" da década
petista, entre eles as graves derrapagens do partido num terreno em que parecia imbatível , o da ética.
Os embates desta semana servem de prévia do que virá por aí . Mas não pode ser esquecido- muito
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A presidente Dilma parece, enfim, ter entendido que o esgotamento do modelo de crescimento via
consumo força o governo a destravar de uma vez os investimentos - públicos e privados. Esta precisa
ser uma questão suprapartidária, à margem dos desentendimentos eleitorais .

O ESTADO DE S. PAULO- SP

ESPAÇO ABERTO

23/02/2013

119- DE DILMA PARA DILMA, NOVA HERANÇA MALDITA?
Rolf Kuntz

Candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff poderá legar uma herança maldita a si mesma se
continuar apostando na maquiagem da economia e cometer o erro do autoengano. Ela pode ter
desprezado outros sinais, mas fará algo bom para seu governo, e para o País, se levar a sério o alerta
disparado pela pesquisa mensal de emprego do Ministério do Trabalho. Foram criados em janeiro 28 .900
postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com o primeiro levantamento. Esse número diferença entre admissões e demissões -é muito menor que o de um anoantes por qualquer das
comparações possíveis. É 75,7% inferior ao dado preliminar de janeiro de 2011 e fica 84% abaixo do
corrigido com as informações enviadas fora do prazo.
Ainda ontem dois outros dados bem ruins foram divulgados. OIPCA-15, indicador de inflação fechado no
meio do mês, subiu 0,68% em fevereiro . Foi um resultado melhor que o do mês anterior, 0,88% , mas
ainda muito alto e, além disso, atenuado pela redução da conta de eletricidade. Também na manhã de
ontem o Banco Central (BC) publicou as contas externas de janeiro, indicando uma piqra nas transações
correntes : o déficit acumulado em 12 meses chegou a US$ 58,57 bilhões e subiu de 24% para 2,58% do
produto interno bruto (PIB). Esse déficit ainda foi financiado com folga pelo investimento estrangeiro
direto, mas a tendência, a julgar pela experiência brasileira, é preocupante por mais de um motivo.
Mais preocupantes que esses números tem sido a reação das autoridades às más notícias. A inflação
tem resistido nos últimos tempos, mas deverá recuar no segundo semestre, disse na quinta-feira o
presidente do BC, Alexandre Tombini. A boa safra e o crescimento menor da massa de salários, a seu
ver, devem contribuir para uma desaceleração dos preços. Na sexta-feira, o diretor do Departamento de
Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, Rodolfo Torelly, também realizou seu ato de fé. Já em
2012 o menor diriamismo do mercado de trabalho hàvia sido notado, disse ele, mas deverá haver
recuperação nos próximos meses, acrescentou . As medidas econôm icas tomadas pelo governo "vão
surtir efeito ainda no primeiro semestre", garantiu. O secretário do Tesouro, Amo Augustín, também
participou do coro do otimismo. Medidas como a redução da conta de energia, o corte de juros, a
desoneração da folha de salários e o lançamento do plano de transportes devem permitir um 2013
parecido com 201 O, "um ano de recuperação".
Neste momento, no entanto, ja recuperação prevista pelo governo é um crescimento na faixa de 3% a
3,5% , com inflação anual próxima de 5,5% . Para isso ainda será necessária, é claro, uma boa;
acomodação. A alta do IPCA-15 acumulada em 2meses ainda ficou em 6, 18%, com índice de difusão de
71% (proporção de bens e serviços com elevação de preços) . Além disso, a conta de luz ficou 13,45%
mais barata, por iniciativa do governo, e isso retirou 0,45 ponto percentual do resultado geral. Medidas
como essa podem frear o avanço dos indicadores , mas de nenhum modo se confundem com política
antiinflacionária . Podem ser positivas para o consumidor ebeneficiar a produção e o consumo, mas a
inflação é determinada por outros fatores , como a expansão do crédito, o gasto público e, como
conseqüência, odes- compasso entre a demanda e a oferta de bens e serviços .
Fora do governo ninguém pode dizer com certeza se haverá algum esforço para controlar esses fatores ,
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O BC poderá agir depois de conhecer os números de fevereiro e de março, segundo uma interpretação
corrente no mercado, mas conversas desse tipo ainda são meras especulações.
Se as condições de emprego continuarem piorando, os consumidores poderão ser levados a uma atitude
mais cautelosa. Nessecaso,a pressão da demanda será atenuada e os preços tenderão a se acomodar.
Então, o BC poderá evitar uma nova elevação, embora pequena, dos juros básicos . A política monetária
continuará, portanto, cumprindo uma das determinações mais firmes da presidente Dilma Rousseff e os
empresários mais preocupados com os juros e o câmbio do qüe com a eficiência produtiva poderão
aplaudi-la por mais tempo.
Mas mesmo essa hipótese é um tanto mal ajam brada . Atenuar a pressão inflacionária pela piora das
condições do emprego, enquanto o governo continua gastando muito, investindo mal e concedendo
incentivos errados e ineficientes a uma indústria emperrada, está longe de ser um caminho promissor.
Além disso, a piora das contas externas vem sendo causada em boa parte pela deterioração do saldo
comercial. Até a terceira semana de fevereiro o País acumulou um déficit de US$ 4,6 bilhões na conta de
mercadorias, com exportações 7,3% menores que as de um ano antes e importações 12,5% maiores,
pelas médias diárias . Mas esse resultado ainda é maior do que seria se as compras da Petrobrás fossem
contabilizadas com menor atraso .
Apesar de todo o falatório do governo e das desonerações parciais, a indústria continua com baixo poder
de competição e esse é o dado mais importante para a avaliação das perspectivas de crescimento em
médio prazo. Apolítica econômica permanece mal definida, os estímulos são remendos mal costurados e
há pouca segurança para investir. O investimento encolheu em 2012 e terá de aumentar muito além das
previsões correntes para o País crescer no ritmo de seus vizinhos mais dinâmicos .
A balança comercial tem sido tão maquiada quanto a inflação (atenuada pela contenção política de
vários preços) e as contas públicas. Já no meio de seu mandato, a presidente Dilma Rousseff tem pouco
tempo para limpar a cara da economia nacional , mudar o jogo e cuidar do legado para o próximo
governo.

CARTA CAPITAL

SEU PAÍS

23/02/2013

120- 2014 JÁ COMEÇOU
Celebração 1 Na festa de 1O anos de governo, Lula lança Di/ma à reeleição e explora os contrastes entre as gestões
do PT e do PSDB

Em discurso no ato de comemoração dos dez anos do PT à frente do governo, na noite da quarta-feira
20, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou um recado à oposição ao declarar que os
adversários "podem juntar quem quiser" que não vão derrotar Dilma Rousseff nas eleições de 2014. De
acordo com Lula, os rivais políticos do PT estão fragilizados , "sem valores e sem propostas". "Não temos
medo de comparação, inclusive debate sobre a corrupção. Todo mundo sabe que têm duas formas de a
sujeira aparecer: uma é mostrar, a outra é esconder. E eu duvido que tenha um governo na história
deste país que criou mais transparência e mais instrumentos de combate à corrupção do que o nosso. "
As críticas se dirigiam ao senador mineiro Aécio Neves, virtual candidato do PSDB à Presidência, e
também ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ambos ciosos das comparações feitas pelo PT
com o governo anterior, do PSDB. Aécio chegou a elaborar um documento intitulado "Os 13 fracassos
do PT", no qual cita, entre outras críticas , a suposta "maquiagem fiscal" da política econômica do
governo.
Durante a festa, o PT distribuiu 1 ,5 mil cartilhas com os avanços obtidos por seus governos, reforçando
os contrates com a gestão tucana . Os dados exaltam o êxito inegável de Lula e Dilma. A inflação
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cresceu num ritmo bem menor, o PIB per capita avançou quatro vezes mais, as reservas externas
passaram de 37,8 bilhões para 373,1 bilhões de dólares e a produtividade aumentou 13%, diante da
estagnação verificada nos anos FHC. Apesar de o Brasil continuar entre os 12 países com pior
distribuição de renda no mundo, a desigualdade recuou 11,4% nos últimos dez anos. Enquanto o
desemprego cresceu perto de 58% nos oito anos de governo tucano, na gestão petista diminuiu 38,9%.
E o fenômeno foi acompanhado de uma valorização real do salário mínimo de 70%, ante um crescimento
pouco menor que 30% na gestão do PSDB.
Um dia antes de os números serem oficialmente divulgados, FHC reagiu às críticas pela internet. "A
gente deve comemorar a vitória do Brasil, e não ficar o tempo todo olhando para trás . Isso ó coisa de
criança, parece picuinha", afirmou , em vídeo de 48 segundos.
De acordo com o economista Mareio Pochmann, presidente da Fundação Perseu Abramo, a
comparação é válida por expor dois projetos distintos que surgiram no País após a ditadura, e com
experiências concretas de governo: o neoliberalismo do PSDB e o desenvolvimentismo do PT. "Se antes
o Estado era visto como o principal responsável pelos problemas da Nação, ele passa a ser visto como
parte da solução", afirmou , em entrevista a Carta Capital Na avaliação do economista, o Brasil enfrentou
três décadas de regressão econômica e social, uma trajetória só interrompida com a eleição de Lula.
"Nós, brasileiros , sabemos bem qual é a maior década da nossa história recente. E precisamente a
década que começamos a trabalhar agora, a década da esperança e do otimismo", resumiu a presidenta
Dilma Rousseff durante a festa . Para marcar os dez anos de governo, o PT planeja ainda realizar uma
série de 13 seminários , em diferentes capitais brasileiras, para fazer um balanço das suas gestões . O
primeiro encontro será em Fortaleza, em 28 de fevereiro , com o tema "Políticas de bem -estar, direitos e
desafios da inclusão social" . O debate deve reunir a ministra Tereza Campello, do Desenvolvimento
Social , e o vice-presidente do PSB , Roberto Amaral.
Ao término de cada um dos seminários, os organizadores pretendem criar um documento com o
diagnóstico dos palestrantes. Depois , os textos serão compilados em livro. As narrativas não devem ,
porém , ficar circunscritas ao registro histórico. "No próximo ano, haverá o congresso nacional do PT e
certamente esses debates devem orientar na formulação das novas diretrizes do partido", explica
Pochmann , que discorre a seguir sobre os avanços e desafios do PT à frente do governo.
Carta Capital : O PT celebra dez anos no poder e preparou uma cartilha em que compara sua gestão
com a experiência do PSDB. Por que explorar esse contraste, em vez de elencar só os avanços e os
desafios futuros?
Mareio Pochmann : Após a redemocratização , houve dois grandes projetos em disputa e com
experiências concretas de governo. Um deles é o neoliberal , iniciado no final do governo Sarney que se
fortalece com Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. A partir de 2003, com
Lula, emerge outro projeto, o desenvolvimentismo. Se antes o Estado era visto como o principal
responsável pelos problemas da Nação, ele passa a ser visto como parte da solução. Há um discurso
que simplifica demais o debate eleitoral , apresentado como uma mera disputa entre personalidades . O
que há de fato é uma disputa entre diferentes projetos de nação .
CC: O que representaram esses dez anos de governo petista?
MP: Possivelmente, os historiadores vão olhar para esse período como o decênio que mudou o Brasil.
Antes de Lula, vivemos três décadas de regressão econômica e social. Em 1980, o Brasil era a oitava
maior economia do mundo, mas mantinha um em cada dois brasileiros na pobreza. Em 2000, a
economia brasileira caiu para a 13a posição no ranking mundial, e a proporção de pobres praticamente
manteve-se inalterada. A concentração de renda também aumentou. Em 1980, cerca de 50% da renda
nacional era composta de salários.

Em 2000, os rendimentos dos trabalhadores correspondiam a 39%. lnviabilizou-se a criação de mercado
interno. O número de desempregados quintuplicou , atingindo 11 milhões de trabalhadores. O que salvou
o Brasil dessa trajetória foi a política, a capacidade de se construir uma maioria em torno de um projeto
diferente de nação.
CC : O que mudou com a eleição de LulaY MP: O processo de distribuição de renda passou a ter um
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CC: Essas iniciativas não existiam antes?
MP: Segundo a perspectiva neoliberal , era impossível construir um País para todos os cidadãos . Uma
nação para três quintos da população já estava de bom tamanho. Veja, por exemplo, o tamanho dos
nossos aeroportos. São pequenos demais para a dimensão do nosso país, mas eram adequados para
aquela pequena parcela da sociedade que podia viajar de avião . Se o Brasil não tivesse ampliado o seu
mercado interno, talvez os aeroportos não estivessem sobrecarregados hoje . Quando se começa a
crescer, os gargalos aparecem . E cabe ao Estado superá-los.
CC : De que forma?
MP: Há estímulos, como a redução dos juros e as novas formas de concessões, para ver se
conseguimos destravar a economia e aumentar a capacidade produtiva. Mantém-se um inegável
processo de transferência de renda no governo Dilma , mas com uma natureza um pouco diferente. Ela
se dá com a redução das taxas de juro. Certamente, os bancos e os rentistas vão lucrar menos . Mas a
população terá mais poder de compra. Reduzir o preço da energia elétrica não interessa às empresas do
setor, mas dá um alívio para a indústria. Antigamente, qual era a receita? Privatizar as empresas
públicas para pagar os ativos financeiros , os juros da dívida.
CC: Os tucanos sustentam que vários programas de distribuição de renda foram iniciados em sua
gestão, e não com o PT.
MP: FHC também tinha o Bolsa Escola e se preocupou com a valorização do salário mínimo. Mas as
medidas tiveram alcance limitado. Ao final do governo, o Bolsa Escola atendia cerca de 5 milhões de
famílias. Hoje, o Bolsa Família gira em torno de 14 milhões . Em oito anos do governo do PSDB , o salário
mínimo teve um aumento real de 29% . Nos dez anos de Lula e Dilma, cresceu 70%. Uma coisa é você
pagar um salário maior em um cenário de forte desemprego. Outra é pagar salário maior quando há 18
milhões de trabalhadores a mais com carteira assinada.
CC: Hoje, qual é o maior desafio do Brasil?
MP: O Estado tem dificuldade para mover os investimentos de forma eficiente . O maior desafio é a
reforma do Estado . Getúlio Vargas lançou as bases da administração direta nos anos 1930. Duas
décadas depois, sua estrutura já estava sucateada. Daí as angústias de Juscelino Kubitschek ao lançar
o projeto de construção da capital e impulsionar o desenvolvimento do País, na tentativa de avançar "50
anos em cinco". Ele criou então as formas de administração indiretas, com a regulamentação das
empresas estatais, autarquias, sociedades de economia mista . Mas , após a redemocratização, não
tivemos outro avanço.
CC: Continuamos com a mesma estrutura de 60 anos atrás?
MP: O que houve nas décadas de 1980 e 1990 foi a dilapidação do Estado brasileiro, com as
privatizações de empresas públicas e a transferência de responsabilidades para organizações sociais e
ONGs.
CC : O que há de errado no Estado?
MP: Há várias fissuras. Tome os exemplos do setor cultural e bancário . Suas políticas são voltadas para
os mais ricos . Onde estão equipamentos culturais públicos, os museus, os teatros, as bibliotecas? Nas
periferias? Não, estão no centro das grandes capitais. Os bancos públicos estão na Avenida Paulista e
nos bairros abastados. Mas é possível ter uma estrutura diferente. É o caso da política assistencial. Não
são os ricos que ganham Bolsa Família, que dependem de Previdência Social. Só que não há um padrão
de atuação do Estado. Ele distribui recursos com políticas assistenciais , mas o pobre continua pagando
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mais impostos que o rico , proporcionalmente .
CC: O que fazer?
MP: Não dá mais para continuar com um Estado organizado como no século XIX, no qual cada setor
pensa no seu problema específico. A educação cuida dos problemas da ignorância, a saúde se volta
para as doenças. O que é uma gestão matricial organizada por problemas? Identificam-se os desafios e
como cada ministério e departamento pode contribuir. Uma ação efetiva, sistêmica, intersetorial. Se o
Estado é grande indutor da economia, ele precisa se organizar melhor para o País crescer.

CARTA CAPITAL

ESTILO

23/02/2013

121- E O OSCAR FOI PARA ...
Antecipando-se às premiações do Oscar (ejá reparando possíveis injustiças), Estilo resolveu também distribuir suas
estatuetas. Eis os nossos contemplados:

ESPETÁCULO DO ANO
"O Mensalão" Musical de capa e espada encenado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e
coproduzido pelo O Globo, Estadão e Folha de S.Paulo .
MELHOR ATOR
Joaquim Barbosa Escolha unânime. Opresidente do STF recorreu a todos os superpoderes, os legítimos
e os nem tanto .
ATOR COADJUVANTE
Roberto Jefferson O estilo canastrão funcionou no papel de vilão que delata para se fazer de mocinho.
MELHOR ATRIZ
Andressa Mendonça A mulher do bicheiro Carlinhos Cachoeira conquistou merecido protagonismo num
enredo feito para ser uma farsa, com figuração de gente feiíssima.

ATRIZ COADJUVANTE
Rosemary Noronha A chefa do gabinete da Presidência em São Paulo mostrou por que está sempre em
segundo lugar.
ROTEIRO ORIGINAL
PedroBial Embora o BBB não traga nada de novo, senão o déjà vu da vulgaridade, o apresentador faz,
em suas intervenções, um coquetel de autoajuda com haikais orientais e aforismos de Guimarães Rosa
do asfalto. Muito origínal , embora incompreensível.
ROTEIRO ADAPTADO
Domínio do fato Ojurista alemão Claus Roxin criou esse argumento e o Supremo de Brasília, mesmo
sem entender o espírito da coisa, promoveu a adaptação, de jeito a garantir horário cativo no Jornal
Nacional.
EFEITOS VISUAIS Neymar Do cabelo à chuteira, o exclusivo compromisso com a pirotecnia e com o
malabarismo. Astro de segundo time, mas primoroso expert em máscaras.
MAQUIAGEM
José Serra No script de mais uma campanha, caprichou para se transformar, com retoques sombrios de
olheiras vingativas , no que parecia não ser. Caracterização tão perfeita que ele acabou incorporando
como verdade o que era para ser só caricatura .
FIGURINO
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Roberto Gurgel Espremido no figurino agourento da toga negra, o procurador-geral tratou de se
compensar numa alternância de coloridos personagen Commedia deiiArte, às vezes Pantalone, às vezes
Capitan Spavento, mas quase sempre Arlequim.
TRILHA SONORA
O Ronco Obra coletiva dos ministros do Supremo, composta enquanto ouviam uns aos outros em suas
intermináveis cantilenas jurídicas.

E,proximamente, neste cinema
"MARINA VS . EX-GABEIRA"
o tema é a ressurreição de Marina Silva, a bordo de sua Rede virtual, o que vai incomodar
profundamente Fernando Gabeira, que usa o biombo dos ecologistas gulo$o$ para cultivar sua vaidade
zen. O bangue-bangue promete . O verde Gabeira, candidato à Presidência com o beneplácito da direita
festiva do Leblon, versus a verde Marina, candidata de si mesma e dos moderninhos nem de esquerda
nem de direita nem de nada.

ÉPOCA

COLUNISTAS

23/02/2013

122- BANDO DE LOUCOS
Ruth de Aqulno

O fanatismo assusta. No futebol, na religião ou na política, os fanáticos arremessam sinalizadores para
intimidar o outro, o adversário, o oponente. Às vezes, os sinalizadores calam, às vezes matam. Quando
o fanatismo chega ao poder, quando se confunde com um governo, quando é legitimado por um regime ,
de direita ou de esquerda, chegamos ao perigoso fanatismo de Estado. Esse fanatismo oficial maquia
números e fatos, censura, encarcera, tortura, exila e executa.
Quando "a opinião é traição"- e assim é na Cuba de Yoani Sánchez e dos irmãos Castro, um país que
não confia em sua própria população para votar-, o medo de pensar diferente se instala em cada
criança, cada jovem, cada adulto. Há mais de meio século, o castrismo não dá aos cubanos o direito de
se expressar livremente nas urnas, nas ruas ou na mídia.
Seria absurdo supor que, no Brasil,a democracia esteja ameaçada por esses grupelhos com nariz de
palhaço que jogaram na blogueira Yoani notas falsas de dólar, xingando e vaiando a moça em vários
Estados. Melhor enxergá-los como protestos de jovens desinformados, que nunca foram a Havana,
jamais viram documentários com as mazelas da vida cubana, desconhecem o que é viver num lugar
onde o Estado determina o que você pode ou não ler e consumir.
Fui a Cuba em janeiro de 1983, há 30 anos portanto. Brasil e Cuba ainda não tinham relações
diplomáticas. Nosso passaporte não podia ser carimbado, íamos por Bogotá e voltávamos pela Cidade
do México. Achava absurdo esse isolamento. Admirava o esforço da ilha para dar educação e saúde à
população. Adorei o povo cubano e suas festas, o sorvete na Coppelia, o mojito na Bodeguita dei Media ,
a praia de Varadero, as escolas para jovens no campo. Encontrei Fidel no Palácio, com sua farda , o
charuto, o rum e o carisma. Mas o mito acabou ali. Ficou claro para mim o medo dos cubanos na rua.
Diziam ser espionados . Ansiavam comprar dólares, escapar ao racionamento, consumir nas "tiendas"
reservadas aos estrangeiros. Queriam viajar, prosperar.
Quando visitei Cuba, Yoani tinha 7 anos . Hoje, tem 37. Em seu blog , escreveu no último dia 19: "Vivi
muitos atos de repúdio( ...). Lembro um especialmente violento junto às Mulheres de Branco, quando as
hordas da intolerância nos empurraram e até puxaram nossos cabelos. Mas este (na Bahia) foi inédito
para mim . O piquete de extremistas que impediu a projeção do filme de Dado Galvão em Feira de
Santana era mais que uma soma de adeptos incondicionais do governo cubano. Todos brandiam o
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mesmo documento com um monte de mentiras sobre mim, tão fáceis de rebater em uma simples -....::!.-' ~:.. ~
conversa. Repetiam um roteiro idêntico sem a menor intenção de escutar uma réplica minha . Gritavam ,
interrompiam, num certo momento ficaram violentos e entoavam slogans que já não são usados nem
mesmo em Cuba". Eram, segundo ela , "robôs programados", "com as veias do pescoço inchadas". Yoani
escreveu: "Eles queriam me linchar, eu queria conversar" .
O problema não foram as manifestações nem as vaias . Elas fazem parte da democracia. Mas a
agressividade planejada para silenciar Yoani. Impedir que alguém fale é coisa de fanático com medo de
ouvir, debater, argumentar. Deu vergonha a falta de educação e civilidade.
Os manifestantes transformaram uma pequena notícia - a visita de uma cronista cubana dissidente - em
manchete. A blogueira da Geração Y, que condena o bloqueio americano a Cuba , virou meteoro da CIA.
Foi parar na Câmara. O que vimos? Uma mulher magra, de camiseta, com os cabelos enormes jogados
para o lado , sem um pingo de maquiagem , um sorriso calmo, cercada por políticos engravatados ,
seguranças e manifestantes enfurecidos . A reação a Yoani foi de uma desproporção tal que aí, sim , me
fez temer pela polarização futura do Brasil.
"Vai embora, vai embora, blogueira imperialista. A América Latina va i ser toda comunista." Quem gritava
essas palavras de ordem na Livraria Cultura de São Paulo eram "umas belezinhas de tênis Nike e
camiseta Gap", disse a jornalista Mona Dorf no Facebook. "Uns 20 delinquentes começaram a gritar e
apitar. Uivavam como bichos . Yoani mal balbuciou a resposta sobre o Wikileaks ." Debate interrompido,
Mona saiu triste com "o comportamento vergonhoso e fascista dos manifestantes". Um bando de
fanáticos. Yoani escreveu: "Eles queriam me linchar. Eu queria conversar". Essa reação me faz temer
pelo futuro do Brasil - 106> ÉPOCA, 25 de fevereiro de 2013
***

O cartaz comemorativo dos dez anos do PT no poder dá um arrepio na espinha por sua estética
totalitária . Qualquer um, mesmo simpatizante de Lula e Dilma, percebe a semelhança com peças de
propaganda soviética e chinesa. O cartaz estimula a idolatria, apela ao nacionalismo e ao populismo
extremados . Não faz jus ao Brasil de hoje nem, espero, ao de 2014 .

ÉPOCA
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123- É A TRANSPARÊNCIA QUE DÁ LEGITIMIDADE ÀS INSTITUIÇÕES
Fernando Abrucio

Governantes e comandantes de importantes organizações terão, cada vez mais, de lidar com a
transparência. Não se trata aqui de anunciar, simplesmente, um imperativo normativo que os líderes
terão de seguir. As mudanças tecnológicas, as pressões sociais por prestação de contas e mesmo o
aumento da competição pelos corações e mentes são fatores que, pouco a pouco, inviabilizam a vitória
do segredo monocrático do poder.
Fatos recentes mostram que a transparência está batendo à porta de várias instituições. A renúncia do
papa Bento XVI revela como uma das instituições mais fechadas do mundo ocidental já não pode mais
se resguardar em sua antiga legitimidade. O anúncio do papa foi antecedido pelas denúncias de pedofilia
cometida por padres, pela descoberta de documentos privados do sumo pontífice e por uma crise no
banco do Vaticano . Fatos desta gravidade não são novidade para a Igreja Católica, mas antes ficavam
na penumbra . Do mesmo modo, ocorre hoje uma enorme luta pelo poder na cúpula , comum há muitos
séculos, mas agora mais difícil de esconder do grande público .
O novo papa não terá apenas de garantir o cumprimento das escolhas morais que norteiam a Igreja.
Terá de fazê-lo de forma transparente . A estrutura institucional do Vaticano é uma caixa-preta. Os jornais
e os próprios cardeais que participarão do Conclave têm ressaltado que o maior desafio do escolhido
será assumir a posição de "pastor do século XXI", capaz de conquistar novos fiéis ou , pelo menos , de
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A pressão pela transparência não segue o mesmo ritmo em todas as instituições, Mas já se transformou
num dos elementos centrais na maioria delas. Empresas têm de adotar balanços mais detalhados, desde
o caso Enron . Os direitos do consumidor, paulatinamente, pressionam por maior conhecimento sobre
como os produtos são feitos . Muito tem de ser feito pelas companhias privadas , a começar pela melhor
comunicação com seus próprios funcionários . Empresas verdadeiramente sustentáveis terão de ser
transparentes , pois , logo, logo, suas concorrentes usarão tal questão como diferencial competitivo .
Mesmo num lugar tão oligárquico como o futebol , começa a haver mudanças , impulsionadas pela Fifa.
Elas levaram à queda de figuras como João Havelange e Ricardo Teixeira, donos da CBF por décadas.
Os clubes se abrem mais lentamente, mas a história da administração palmeirense anterior,
completamente imune a controles , levou o time à segunda divisão e a uma enorme crise financeira- isso
já ocorrera com o Corinthians havia alguns anos. Tudo bem que o comandante máximo de nosso futebol ,
José Maria Marin, com seus roubos de medalha e "gatos" de energia elétrica, ainda pareça uma figura
do nefasto regime militar. Mas a imprensa esportiva já não é mais tão pelega como no passado. Os
torcedores , pouco a pouco, desejarão ser cidadãos dentro do esporte.
A mídia, como todas as outras organizações, também terá de ser mais transparente. O escândalo na
Grã-Bretanha, envolvendo os jornais de Murdoch , revela que a imprensa é fundamental para cobrar o
poder e os poderosos. Para isso, precisa manter sua credibilidade em termos de métodos de atuação .
A política não ficará imune à transformação. Por ser mais pressionada democraticamente do que as
outras organizações, ela já vem mudando nos últimos tempos. A gestão pública já é hoje mais
transparente do que na maioria das outras organizações . Da Lei de Responsabilidade Fiscal à recente
Lei de Acesso à Informação, muita coisa mudou. É possível encontrar na internet, particularmente no
plano federal , dados sobre os mais variados aspectos da administração pública. Claro que isso é
reforçado pela atuação da imprensa, dos órgãos de controle e de ONGs especializadas . Também é
evidente que os governos estaduais e municipais e suas instituições locais- como Legislativo, Judiciário
e Ministérios Públicos estaduais- ainda caminham lentamente em prol da sua própria transparência.
Pode-se, ainda, dizer que não é mais do que obrigação os governos fazerem isso, pois se trata do
princípio republicano que sustenta o poder político. Ressalvas feitas, o movimento pela prestação de
contas contínua do Estado avança inegavelmente.
A dúvida que fica, no caso da política, é se o aumento da transparência melhora a qualidade do jogo.
Muitos diriam que não. Mas algumas coisas melhoram, sim, como mostram os exemplos de reformas
institucionais recentes. O impacto de não ser transparente é cada vez maior, pois a imprensa, os órgãos
de controle e as ONGs descobrem problemas e denunciam os malfeitos. Que o digam vários membros
do governo Dilma - e dos anteriores - que caíram nos últimos anos .

É interessante notar que mesmo políticas aprovadas pela população precisam ser transparentes . A
política de cunho mais desenvolvimentista- embora mais híbrida do que admite o governo- tem tido
resultados, desde a eleição de Dilma , com forte aprovação popular- e que me perdoem os economistas,
mas, como cientista político, vejo a legitimidade conferida pela democracia como um critério importante
de aval iação de políticas públ icas. O sucesso de uma política depende muito da capacidade de prestar
contas e responder ao cidadão.
Tal fator não fo i percebido pelo Ministério da Fazenda quando maquiou as contas públicas no ano
passado. Do ponto de vista da legitim idade democrática, a política econômica é (ainda) fortemente
aprovada pela população . Só que não pega bem dar a impressão de esconder algo. Produziu-se uma
mistura de desenvolvimentismo com "jeitinho". Muitos economistas que apoiamo governo já
reclamaram . Aparentemente, a presidente Dilma já percebeu isso e não quer a repetição neste ano .
Afinal , para quem aprovou , com louvor, a Lei de Acesso à Informação, não fica bem manter a
maquiagem .
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124 - CANETA CARREGADA
Mônica Bergamo

O prefeito Fernando Haddad (PT-SP) demitiu quase 400 funcionários em pleno Carnaval. Boa parte
deles estava na Secretaria de Coordenação de Subprefeituras. É nela que em geral são abrigados cabos
eleitorais de vereadores distribuídos por diferentes regiões da cidade.
PRAZO ESTENDIDO
As exonerações foram assinadas por Antonio Donato, secretário de Governo de Haddad . Dias depois,
novos funcionários começaram a ser nomeados . O troca-troca era intenso até a sexta-feira.
CHEGUEI!
Outras secretarias que tiveram numerosas baixas: Esporte, Lazer e Recreação e a pasta da Educação .
CANJA
Os vereadores ligados ao ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD-SP) estão de sobreaviso . Até agora, no
entanto, as demissões não alteraram o espírito "colaborativo" deles com Haddad . Muitos não se animam
nem a defender Kassab das críticas que recebe .
GANGORRA
O custo de vida na região metropolitana de São Paulo subiu 0,96% em janeiro, segundo a
FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado). Em 12 meses, a alta
acumulada atingiu 5,69%. As classes D e E foram as mais prejudicadas pela inflação, puxada pela alta
de alimentos, transporte e gastos pessoais .
CANAL LIVRE
O filme "Família Vende Tudo", de Alain Fresnot, já teve mais de 750 mil visualizações no YouTube, onde
foi postado na íntegra. Nas telas, em que os diretores dependem de distribuição, divulgação de mídia e
tempo de exibição, o longa, que tem Caco Ciocler e Luana Piovani no elenco, levou 11 O mil pessoas aos
cinemas em 2012.
LADO A LADO
Elton John desembarca em São Paulo nesta semana cercado por seguranças -alguns são de sua equipe
e outros são contratados no Brasil. Ele é "paranoico", de acordo com integrante da produção de seus
shows, desde que John Lennon e Gianni Versace foram assassinados por psicopatas nos EUA quando
andavam tranquilamente pelas ruas.
ESTUFA
O cantor deve trazer também no staff um funcionário que tem a missão exclusiva de cuidar das centenas
de flores que manda colocar em seu camarim.
A MEDIDA É CERTA
Desde que assumiu a presidência do Palmeiras, há 31 dias, Paulo Nobre perdeu quatro quilos. Sem
dieta.
TURMA
O cineasta Cláudio Assis já escalou os atores Dira Paes, lrandhir Santos e Conceição Camarotti e o
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DOI
A viagem de Sean Penn a São Paulo está sendo articulada pelo embaixador da Venezuela no Brasil,
Maximilien Averláiz. Os dois são amigos -o americano é um defensor de Hugo Chávez. A ideia é que
Penn faça surpresa para Ariel Goldenberg, ator com síndrome de Down que é estrela do filme "Colegas"
-e fã do ator.
SEGUNDA TELA
Mariana Eva Leis, ex-MTV, está lançando uma rede social voltada para a TV. Enquanto assiste a um
programa, a pessoa pode acompanhar numa "segunda tela", a de seu computador, todas as outras que
estão no mesmo momento no Twitter e no Facebook escrevendo sobre ele. O portal TV Square
seleciona só os comentários sobre a atração, facilitando a comunicação.
ESPELHO
O vereador Andrea Matarazzo (PSDB-SP) apresentou projeto de lei para mudar a Lei Mendonça, de
incentivo à cultura . Ele propõe que a dedução de impostos permitida pela regra municipal seja ampliada
para 100% do valor investido em programas da área. E que novos setores sejam contemplados, como
economia criativa, design de moda, patrimônio e cultura digital. Diz que se baseou no Proac, programa
do governo de São Paulo.
DOUTORA EM MODA
Ana Claudia Michels estuda medicina; Shirley Mallmann planeja abrir o próprio negócio na área da
moda. Entre uma atividade e outra, as duas tops se juntaram pela primeira vez para uma campanha.
Elas vão estrelar o lançamento da coleção de inverno 2013 da relojoaria Euro. O styling é de Raphael
Mendonça e a maquiagem, de Saulo Fonseca.
LEITURA FASHION
O lançamento da coleção outono/inverno da C&A reuniu no hotel Unique as modelos Marcelle Bittar,
Renata Kuerten , Paolla Rahmeier e Alicia Kuczman . Luciana e Marcela Tranchesi, Ucha Meirelles e
Costanza Pascolato foram ao desfile.
UM OUTRO OLHAR
A abertura da mostra "Lady Dior as Seen By", com obras de David Lynch, Olympia Scarry, Laerte Ramos
e Tunga, levou ao Instituto Tomie Ohtake a administradora Mariana Auriemo, a modelo Caroline Ribeiro
e o presidente da Dior, Sidney Toledana.
CURTO-CIRCUITO
Ferreira Gullar lança o livro "Arte Contemporânea Brasileira" no ltaú Cultural , às 19h. Grátis.
Começa hoje a pré-venda de ingressos para o Restaurant Week, apenas para clientes MasterCard .
Ivo Pitanguy será homenageado no Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica, de 15 a 17 de março .

O GLOBO

GENTE BOA

26/02/2013

125 - ONDE ESTÃO OS GOLFINHOS?
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Personagens do brasão da cidade, eles estão desaparecidos do litoral- e preocupam os biólogos
Joaquim Ferreira dos Santos

Os golfinhos que costumavam aparecer nas proximidades das Ilhas Cagarras, principalmente entre os
meses de agosto a dezembro, desapareceram por completo do arquipélago. Biólogos do projeto Ilhas do
Rio, que acompanham a vida desses cetáceos, os viram pela última vez em 201 O. As causas ainda são
desconhecidas. "A intensa movimentação de barcos pelas ilhas ou o aumento da poluição são apenas
hipóteses", diz o biólogo Rodrigo Tardin. "Desde que começaram a ser monitorados, em 2004, os grupos
de golfinhos estavam ficando cada vez menores até sumirem, não sabemos ainda para onde foram e
quais os motivos".
A RAINHA VAI APLAUDIR ESTA CARIOCA
Jovem de projeto social ganha bolsa do Royal Ballet

A bailarina Letícia Dias, de 16 anos, integrante do projeto social "Dançar a Vida", acaba de ganhar uma
bolsa de estudo para o Royal Ballet, em Londres , a conceituada escola onde o brasileiro Thiago Soares
conseguiu atingir o cargo de primeiro- bailarino.
LetíciaDias foi uma das vencedoras, a única menina, do Grand Prix de Lausanne, concurso que
acontece na Suíça uma vez por ano e premia os cinco melhores dançarinos, vindos do mundo inteiro,
entre os 15 e 18 anos, com bolsas de estudos.
"Fui a única selecionada e por isso eu me sinto uma verdadeira campeã", conta ela, que graças ao balé
também é bolsista numa escola particular da Tijuca, onde mora . Filha de professora e motorista, ela viaja
em setembro quando começa o ano letivo da escola, em Londres . "Até lá, eu só preciso mesmo é
melhorar o meu inglês".
Rio, eu te amo
Começam em agosto as filmagens de "Rio, eu te amo", longa inspirado em "Paris, je t'aime" , que conta
histórias de amor passadas em bairros da cidade. Entre os diretores está Carlos Saldanha, o autor de
"Rio" e "A era do gelo", que pela primeira vez não faz desenho. A estreia é em 2014.
'Personal paparazzo'
Um homem, com sotaque gaúcho e câmera Nikon, oferece seus serviços na Praia de Geribá , Búzios, se
apresentando como "paparazzo particular". Fica até 40 minutos rodeando seu grupo de am igos
"paparazzeando", e fazendo fotos não posadas . Cobra R$ 100 para grupos de até sete pessoas e
entrega as fotos em um DVD no fim do dia.
Ajuda pro Joaquim
Uma faixa escrita "Socorro Joaquim! " será estendida hoje no Cristo Redentor por manifestantes do Rio
de Paz. O grupo pede a ajuda do ministro Joaquim Barbosa para acelerar o julgamento do presidente do
Senado, Renan Calheiros.
Graaaande Araca
Sérgio Cabral, Cláudia Ventura e Rodrigo Alzuguir escrevem um musical sobre Aracy de Almeida, a
grande cantora brasileira de quem se comemora o centenário em 2014. Cláudia será Aracy.
Obrigado, Facebook
Nem só de autopromoção e felicidade vive o Facebook. Zen, o labrador branco da gerente de marketing
Cristina Nogueira fugiu de casa em Laranjeiras e, graças ao compartilhamento das fotos do totó, foi
achado e devolvido dez horas depois.
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De havaiana, não
O Vieira Souto, na esquina da avenida com a Farme de Amoedo (uma das maiores caveiras de burro da
cidade), não deixa entrar no almoço clientes calçando havaianas. Depois, põem a culpa no sobrenatural
da esquina.
As mulheres vão ao banheiro
Ziraldo assina os desenhos nas portas dos banheiros do Fiorentino, o novo empreendimento do
empresário Omar Peres , da Fiorentina, na estrada Rio-Petrópolis. O menino faz xixi de costas, a menina
está de frente para o espelho. Quem deu a chave foi Márcia, a mulher de Ziraldo : "Mulher não vai ao
banheiro para fazer xixi , mas para retocar o batom e a maquiagem "
MAR, um logotipo em preto, branco e cinza
O designer Jair de Souza é o criador da marca do MAR, o Museu de Arte do Rio, que abre sexta-feira,
na Zona Portuária .
Qual foi a sua ideia ao criar esta marca? Quis dar uma ideia de conexão, porque o MAR é lugar de
conexão: da cidade com ela mesma , da Praça Mauá com suas comun idades e atividades culturais
adjacentes, do carioca com o mundo . O desenho se inspira na estrutura do DNA.
Por que estas cores? Não tem azul nem verde, que são as cores do mar, do oceano, nem o amarelo do
sol. Seria óbvio . Preferi usar o preto, o branco e o cinza, que são as cores das pedras portuguesas, que
é o piso que nos leva ao mar. O Rio é cidade de pedra : os monumentos, as calçadas, os grãos de
areia ... Isso tinha que ser lembrado. DIVULGAÇÃO Autor. Jair de Souza e o símbolo do museu Gente
Boa
'Falô" e disse
Jards Macalé vai cantar pela primeira vez a canção que fez com Caetano Veloso em Londres, em 1971 ,
época da gravação de "Transa" (ele assina a direção artística e os violões do álbum). "A música estava
pronta desde então, mas não tinha nome. la chamar 'Falo', mas para não correr o risco de colocarem
maldade na coisa , mudei por um inofensivo 'Falô"', diz ele. A estreia é sábado, no Circo Voador.
Na sala de aula
Waleska Melentovych está processando criminalmente por agressão verbal e física uma das professoras
de sua filha, do Colégio Notre Dame, em lpanema. A ação foi proposta pelo promotor Humberto Dalla e a
audiência é dia 25 de abril. O colégio diz que "segue prestando as informações necessárias à Justiça".
Papos com John e Yoko
A Zahar comprou os direitos de "Days that 1'11 remember: Spending time with John Lennon and Yoko
Ono", do jornal ista americano Jonathan Cott. Há uma entrevista inédita com Ono, de 2012, além de
todas as conversas entre o jornalista e o casal. A última entrevista foi três dias antes de Lennon ser
assassinado .

O ESTADO DE S. PAULO- SP
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126- MAUS TEMPOS NO BNDES
O resultado nada brilhante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em
2012 , com redução do lucro e desembolsos menores que os de 2009 e 201 O, em termos reais , tem
pouca relação com a crise internacional. Reflete essencialmente os equívocos da política econômica e
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os critérios impostos à instituição, incluído o apoio preferencial a grandes grupos e a "campeões
nacionais". O lucro líquido, de R$ 8,2 bilhões, foi 9,5% menor que o do exercício anterior, em termos
nominais, mas os números teriam sido piores sem uma ajuda especial de última hora. A queda teria sido
maior, se o banco tivesse registrado a desvalorização de ações transferidas pela União, mantidas em
caixa, classificadas como disponíveis e consideradas investimentos , de longo prazo. Esse registro foi
dispensado por decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) tomada em 27 de dezembro. Sem isso,
teriam sido retirados mais R$ 2,38 bilhões do lucro líquido. Com isso, a redução de um ano para outro
teria sido de 35,9%. Pode-se discutir se foi mais um caso de maquiagem, mas esse é provavelmente o
ponto menos importante.
As perdas mais visíveis ocorreram nas operações do BNDESPar, a subsidiária responsável pelas
participações em empresas. O lucro caiu de R$ 4,31 bilhões em 2011 para R$ 298 milhões no ano
passado- uma redução de 93,1 %. O valor da carteira de ações diminuiu de R$ 89,7 bilhões para R$
78,2 bilhões. As principais fontes de dividendos- Vale, Eletrobrás e Petrobras- reduziram seus
pagamentos . Foi necessário registrar perdas importantes, algumas conhecidas há algum tempo.
Provisões para perdas praticamente certas chegaram a R$ 3,32 bilhões.
Esse valor incluiu R$ 865 milhões aplicados na LBR-Lácteos, um grande grupo constituído com apoio do
banco (participação de 30,28%) e atualmente em recuperação judicial. Houve outras apostas erradas,
com perdas consideráveis , na formação de megaempreendimentos .
Como acionista e como financiador, o BNDES tem-se notabilizado pela seleção de maus negócios ou,
simplesmente, pela escolha de prioridades com escasso ou nenhum significado estratégico para o
desenvolvimento econômico e social do País . Algumas de suas operações mais estranhas ocorreram no
ramo de frigoríficos, mas a lista de iniciativas discutíveis é ampla. Dentre as mais notáveis, será difícil de
esquecer a quase participação do BNDES na associação, afinal frustrada, do Grupo Pão de Açúcar com
o ramo brasileiro do Carrefour. Antes do recuo do banco, a imprensa apontou o equívoco e os perigos do
envolvimento naquela operação.
A política de formação de campeões nacionais é apenas uma das distorções do BNDES. Algumas
dessas operações têm resultado em perdas financeiras , mas também esse é só um dos pontos
negativos. O BNDES claramente perdeu o rumo e se afastou de suas tradicionais funções estratégicas .
O apoio preferencial a grandes grupos -alguns estatais, como a Petrobras -é parte dessa grande
distorção. As empresas maiores absorveram em 2012 dois terços dos recursos liberados pelo banco.
O total dos desembolsos, de R$ 156 bilhões, foi maior que o do ano anterior, mas inferior, em termos
reais, aos volumes liberados em 2009 e 2010 , segundo relatório divulgado recentemente pela
presidência do BNDES . As medidas oficiais de estímulo ao investimento têm sido insuficientes, portanto,
para entusiasmar o empresariado . Há alguma demanda de recursos , mas em volume insuficiente para
as mudanças necessárias no sistema produtivo .
Em conjunto, as ações da política econômica têm sido muito mais favoráveis à elevação do consumo do
que ao crescimento da produção e do potencial produtivo. Parte do fiasco da política oficial é explicável ,
sem dúvida, pelo desastrado intervencionismo do governo . A desvalorização dos papéis da Petrobras e
da Eletrobrás e o enfraquecimento financeiro das duas empresas são consequências dessa orientação.
Também esses erros se refletem nos resultados do BNDESPar e do BNDES, afetados pela
desvalorização dos papéis e pela menor lucratividade das duas grandes estatais.
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127- OPOSIÇÃO CLASSIFICA COMO "DESASTRE" RESULTADO DO PIB
BRASÍLIA- Dirigentes dos três principais partidos de oposição criticaram o desempenho do governo na
área econômica, após a divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de que o
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,9% em 2012 .
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Em nota, o presidente do Democratas, senador José Agripino (RN), afirmou que o resultado mostra
as ações do governo não surtiram efeito e que a competitividade do Brasil está "jurada de morte" .
"Enquanto os países da Europa em crise enfrentam os problemas de frente, no Brasil exercita-se o jogo
do faz de conta . Nada do que foi feito produziu resultado porque não se foi ao centro da questão: gasto
público de má-qualidade, que retira do País a condição de baixar impostos e fazer a infraestrutura que
nos falta para baixar o custo Brasil. A competitividade do Brasil está jurada de morte."
Para o deputado federal Roberto Freire (PE), presidente nacional do PPS , o crescimento de 0,9% é um
"desastre", que demonstra a "incompetência" do governo Dilma Rousseff e o "descalabro" deixado pelo
antecessor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Citando o exemplo da Petrobras , Freire afirmou
que "houve um populismo exacerbado, uma despreocupação total com a economia, falta de
investimento, consumismo exagerado".
"O desempenho medíocre do PIB não é apenas um número que indica o baixo crescimento ou a
estagnação de nossa economia, mas acabaria provocando, como já estamos vendo acontecer, o
aumento do desemprego no país", escreveu , em artigo semanal. "O Brasil fantasioso criado pela
propaganda lulopetista não é capaz, assim como nenhum outro país seria, de proporcionar a façanha do
pleno emprego sem que sua economia cresça. Mais cedo ou mais tarde, essa ilusão seria desmentida
pela realidade dos fatos."
Freire criticou a reação do ministro Guido Mantega (Fazenda), que minimizou o fraco desempenho . "O
quadro não é nada bom. E não adianta o governo querer fazer propaganda em cima de anúncios que já
foram feitos no início de 2012, dizendo que o país vai ter altas taxas de crescimento. Vai crescer como?
Vai de novo querer incentivar o consumo? O governo está perdido", disse o presidente do PPS.
O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo está
"desnorteado" e que as medidas tomadas na área econômica não têm sido suficientes para estimular
investimentos e atividade econômica .
"O crescimento pelo estímulo ao consumo das famílias já se esgotou e o governo é incapaz de
desenvolver estratégias alternativas que criem condições estruturais para o desenvolvimento econômico
do país. O mais grave é que, a despeito da economia praticamente estagnada, a inflação segue alta,
afetando principalmente os brasileiros mais pobres", disse .
Para Sampaio, o governo tomou "medidas pontuais e desconexas", em vez de buscar condições
estruturais de competitividade, como modernizar o sistema tributário e a infraestrutura e investir em
ciência , tecnologia e em formação de mão de obra qualificada .
"Esses erros grosseiros nas previsões macroeconômicas , as constantes mudanças de rumo, a
maquiagem nas contas públicas, geram desconfiança junto aos investidores e, sem investimentos, a
economia não cresce", afirmou Sampaio .
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128 - OPOSIÇÃO CLASSIFICA COMO DESASTRE RESULTADO DO PIB
Valor Online

Dirigentes dos três principais partidos de oposição criticaram o desempenho do governo na área
econômica, após a divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de que o
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,9% em 2012.
Em nota, o presidente do Democratas, senador José Agripino (RN), afirmou que o resultado mostra que
as ações do governo não surtiram efeito e que a competitividade do Brasil está "jurada de morte".
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Para o deputado federal Roberto Freire (PE), presidente nacional do PPS, o crescimento de 0,9% é um
"desastre", que demonstra a "incompetência" do governo Dilma Rousseff e o "descalabro" deixado pelo
antecessor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Citando o exemplo da Petrobras, Freire afirmou
que "houve um populismo exacerbado, uma despreocupação total com a economia, falta de
investimento, consum ismo exagerado" .
"O desempenho medíocre do PIB não é apenas um número que indica o baixo crescimento ou a
estagnação de nossa economia, mas acabaria provocando, como já estamos vendo acontecer, o
aumento do desemprego no país", escreveu, em artigo semanal. "O Brasil fantasioso criado pela
propaganda lulopetista não é capaz, assim como nenhum outro país seria, de proporcionar a façanha do
pleno emprego sem que sua economia cresça. Mais cedo ou mais tarde, essa ilusão seria desmentida
pela realidade dos fatos ."
Freire criticou a reação do ministro Guido Mantega (Fazenda), que minim izou o fraco desempenho. "O
quadro não é nada bom . E não adianta o governo querer fazer propaganda em cima de anúncios que já
foram feitos no início de 2012, dizendo que o país vai ter altas taxas de crescimento. Vai crescer como?
Vai de novo querer incentivar o consumo? O governo está perdido", disse o presidente do PPS .

O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo está
"desnorteado" e que as medidas tomadas na área econômica não têm sido suficientes para estimular
investimentos e atividade econômica.
"O crescimento pelo estímulo ao consumo das famílias já se esgotou e o governo é incapaz de
desenvolver estratégias alternativas que criem condições estruturais para o desenvolvimento econômico
do país. O mais grave é que, a despeito da economia praticamente estagnada , a inflação segue alta,
afetando principalmente os brasileiros mais pobres", disse.
Para Sampaio, o governo tomou "medidas pontuais e desconexas", em vez de buscar condições
estruturais de competitividade, como modernizar o sistema tributário e a infraestrutura e investir em
ciência, tecnologia e em formação de mão de obra qualificada.
"Esses erros grosseiros nas previsões macroeconômicas , as constantes mudanças de rumo , a
maquiagem nas contas públicas, geram desconfiança junto aos investidores e, sem investimentos , a
economia não cresce", afirmou Sampaio.
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129 - OS EQUÍVOCOS DA POLÍTICA ECONÔMICA
"Manobras do governo não escondem nada", diz Galvêas

Há um pesado criticismo nos meios acadêmicos contra o malabarismo contábil do Governo,
especialmente de alguns setores do Ministério da Fazenda, no afã de manipular as estatísticas e
esconder os resultados negativos da inflação , das contas públ icas e da balança comercial.
As manobras do Governo não escondem nada, apenas levam o descrédito às autoridades,
principalmente ao Ministério da Fazenda. Se a inflação não chegou ao centro da meta não adianta
manipular os preços do petróleo e segurar as tarifas dos ônibus . O que é preciso segurar é a expansão
do crédito e o descontrole dos gastos públicos, que priorizam as medidas de estímulos ao consumo ,
mediante utilização de recursos fiscais que deveriam necessariamente ser dirigidos aos projetos de
investimentos na infraestrutura dos transportes.
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O Governo fica brincando de reforma tributária e se esquece de que o grande problema é o peso
insuportável da carga tributária que esta asfixiando os contribuintes . A propalada desoneração da folha
de salários é uma enganação, transferindo a contribuição social da empresa da folha de pagamentos
para o faturamento . Do ponto de vista tributário não desonera nada.
Quer baixar o custo da mão de obra?
Basta retirar da folha de salários vários penduricalhos que lá estão, absurdamente, como as
contribuições para o INCRA, o salário-educação, o seguro de acidentes de trabalho, a contribuição do
SEBRAE, essa, sim , que deveria ser transferida para o faturamento .
O Governo faz uma enorme ginástica para aumentar os empréstimos do BNDES e da Caixa Econômica,
enquanto o Banco Central retém R$ 350 bilhões dos bancos, em recolhimentos compulsórios.
Quer baixar os impostos? Porque não promover a extinção gradual do PIS e da COFINS? Uma medida
dessa ordem seria a consagração do Governo da Presidente Dilma.
Malabarismo fiscal
Falharam totalmente todos os prognósticos do Governo, em relação às contas públicas em 2012. As
despesas continuaram crescendo mais do que as receitas , a divida bruta aumentou
R$ 340 bilhões , aproximando-se de 60% do PIB. Em 2012, foram pagos juros de R$ 213,9 bilhões,
pouco menos do que em 2011 (R$ 236,7 bilhões) . O déficit fiscal foi praticamente o mesmo (R$ 108,9
bilhões) . A programação para realizar um superávit primário de 3,1% do PIB perdeu-se no meio do
caminho, mas o Ministério da Fazenda se aferrou à ideia de que essa parte do tripé era essencial e
procura justificar todo o malabarismo fiscal que foi feito para chegar a esse número .
A partir daí, foram realizados truques inadmissíveis e injustificáveis, no pressuposto de que seria fácil
tapear a opinião pública. Tudo começou em 201 O, na administração do Presidente Lula que autorizou a
capitalização da Petrobras, via BNDES, mediante a entrega fictícia de cinco bilhões de barris de petróleo
de PRÉ-SAL, ainda não produzidos . Em 2012, a "saída" do Governo foi manipular as contas, abatendo
do déficit R$ 38 bilhões incluídos no PAC, R$ 12,4 bilhões sacados do Fundo Soberano e R$ 7 bilhões
antecipados em dividendos do BNDES e da Caixa Econômica.
A maquiagem na contabilidade do Governo chegou a R$ 200 bilhões em 2012 . No apagar das luzes
promoveu-se um aumento de capital
R$ 5,4 bilhões da Caixa Econômica, mediante transferência de ações do BNDES .
Em declaração recente , o Ministro da Fazenda considerou legítimos todos esses artifícios .
Política econômica
O Governo tem dois problemas sérios pela frente : a inflação e a taxa baixa de crescimento econômico . A
principal força de alimentação das pressões inflacionárias é a expansão do crédito, fomentada pelo
Governo, através dos bancos públicos (BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil).
A origem do crédito, normalmente, é a poupança que resulta abstenção do consumo ou retenção para
investimentos. Mas o crédito também pode ser criado do NADA. Esse é o poder dos bancos e, também ,
dos Governos, como está sendo feito no Brasil , a exemplo do que foi praticado recentemente pelos
Estados Unidos e pela Europa. Na origem do sistema, os bancos aprenderam com os ourives que era
possível emitir recibos (papel-moeda) em quantidade muito maior do que o lastro ouro que deveria
respaldá-los . Daí surgiu a moeda fiduciária , que é o padrão do sistema monetário atual.
Não é rigorosamente necessário que o investimento seja feito com poupança previamente realizada. O
crédito bancário tem o poder mágico de antecipar-se e propiciar investimento antes da realização da
poupança . O investimento assim gerado vai produzir renda e a renda vai gerar poupança . É lógico que
esse não e um processo sem limites. Pelo contrário, ultrapassado determinado ponto, a expansão do
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crédito gera inflação e não investimento.
Ao que parece, o Governo não tem consciência do que está acontecendo. Sem saber o que fazer com
quase US$ 380 bilhões de reservas cambiais , a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o próprio
Governo continuam programando o levantamento de novos empréstimos externos, que vão ampliar
ainda mais a expansão do crédito interno. Algo inexplicável e contraditório. Talvez nem tanto para os
corretores e intermediários .. .
Quanto ao crescimento econômico, está condenado a repetir o pífio resultado dos dois anos anteriores, a
menos que se consiga aumentar substancialmente o volume dos investimentos. Sem investimento não
há crescimento.
O Governo está anunciando ter investido R$ 472,4 bilhões nos projetos do PAC-2, mas aí inclui R$ 151 ,6
bilhões de financiamentos habitacionais . O que importa, realmente, são os investimentos produtivos . Do
Orçamento-Geral da União, foram desembolsados R$ 18,0 bilhões, em 2012, cerca de 30% da verba
total, mais R$ 21,3 bilhões de Restos a Pagar. É muito pouco.
Inflação
É lógico que as pressões inflacionárias estão aumentando. Os salários continuam tendo aumentos reais
da ordem de 2% a 3% ; a desvalorização cambial dos últimos 12 meses ainda não foi estabilizada; o
Governo vem forçando os aumentos de crédito do BNDES , da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, e
o Banco Central , em 2012, liberou
R$ 100 bilhões dos depósitos compulsórios dos bancos, para que expandissem seus empréstimos . Ao
lado de tudo isso, os agentes financeiros, através da mídia, vêm alimentando a expectativa de elevação
da SELIC .
Vamos admitir que a inflação brasileira atual seja um problema de excesso de demanda, ou mais
precisamente, de consumo . Cabe, então, perguntar o que alimenta essa demanda. E a resposta aponta
três causas principais : 1) alto nível de emprego e a baixa taxa de desemprego; 2) reajustes reais de
salários; e 3) expansão do crédito.
Sendo assim , qual seria a utilidade ou eficácia de subir a taxa de juros SELIC? Não cabe imaginar que o
objetivo de aumentar os juros possa ser o de aumentar o desemprego. Tampouco se poderia jogar o
Banco Central contra o projeto do Governo, com base na elevação do salário mínimo. Finalmente,
admitindo-se que uma elevação da SELIC possa contribuir para refrear a expansão do crédito, haveria
uma total contradição com o fato de que o Governo é o principal responsável pela expansão do crédito
no BNDES , na Caixa Econômica e no Banco do Brasil.
Isto posto, cabe considerar que, na conjuntura atual , uma elevação da SELIC iria impactar diretamente o
déficit fiscal , outra fonte inflacionária.
O objetivo básico da elevação dos juros é a contenção do crédito . E isto não está na programação do
Governo. Aliás, o Banco Central acaba de reduzir os juros do redesconto , o que vai permitir aos bancos
privados maior expansão do crédito.
Se o Banco Central aumentar a taxa Selic, vai "jogar lenha na fogueira", pois reforçará as expectativas
de que a inflação irá mesmo subir. Ademais, SELIC alta significa maiores gastos inflacionários do
Governo .

É impressionante o desacerto; o Governo alimenta as pressões da demanda e se espanta com o
resultado , que é o aumento da inflação . Esse é o "cenário prospectivo", que assusta o presidente do
Banco Central.
Na conjuntura atual, antes de qualquer providência, seria prudente aguardar o resultado da redução dos
preços da energia elétrica e da desoneração fiscal da cesta básica, assim como esperar os efeitos
antecipados da nova safra recorde da agricultura.
Todo mundo observa e comenta, com espanto, o incrível nível de encarecimento a que chegaram os
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bens de consumo no Brasil. Para nosso desespero, temos a energia elétrica mais cara do mundo, a
gasolina idem, assim como o vestuário, sapatos e artefatos de couro. Nem mesmo nos alimentos temos
vantagem, ainda que a agricultura brasileira seja imbatível em competitividade, graças às contribuições
da Embrapa. Pois incrível que pareça, os preços dos alimentos em geral e da comida fora de casa, no
Brasil, são mais altos que nos Estados Unidos e na Europa. Até as diárias dos hotéis brasileiros são
mais caras que as americanas e europeias, em nível equivalente.
Há muitas razões para que o Brasil seja o país mais caro do mundo, mas, indubitavelmente, a razão
mais óbvia é a excessiva carga tributária, situada, hoje, em 36% do PIS .

É incrível imaginar que, em nosso País, pague-se 45% de ICMS sobre a conta de energia elétrica e
sobre o consumo de gasolina . Mas não param aí os absurdos tributários, que também pesam sobre os
alimentos (cerca de 20%) .
Atividades econômicas
Indústria
O mês de janeiro sinalizou uma ligeira recuperação do setor industrial , a julgar pelo aumento de 10,3%
nas vendas de embalagens de papelão, em relação a janeiro/12. Em boa parte, esse resultado se deve à
indústria automobilística, que produziu mais 7,7% em relação a dezembro/12 e mais 32% sobre
janeiro/12. A produção de aço bruto cresceu 1,1% em janeiro, ante janeiro/12.
O setor de papel e embalagens vem registrando elevada demanda e a Indústria Klabin, maior produtora
e exportadora de papéis, prevê um primeiro trimestre muito forte. O consumo de energia elétrica em
janeiro subiu 5,4% sobre janeiro/12. Na capital paulista, em janeiro, os lançamentos imobiliários caíram
2,08%.
Usado como teste, os setores de confecção e calcados não refletiram na produção os incentivos da
desoneração fiscal. Em 2012, tiveram queda de 2,5% .
Um dos entraves ao crescimento industrial é o aumento de 6,6% ao custo de obra, em 2012 .
A Petrobras, que representa o maior sustentáculo do PAC , em 2012, respondeu por R$ 74,5 bilhões dos
R$ 99,3 bilhões dos projetos executados . As obras do PAC, até 2014, somaram R$ 989 bilhões, dos
quais
R$ 472,4 correspondem aos dois primeiros anos do Governo Dilma . Devido à falta de capacidade na
indústria nacional, a Petrobras transferiu para a China e Indonésia a contratação de quatro plataformas
do pré-sal.
O Governo está promovendo importante alteração nas condições dos contratos de concessão na área da
infraestrutura- transportes e energia elétrica- elevando de 5,5% para 15% a taxa de retorno dos
investimentos.
O Ministro Mantega anunciou que o Governo vai realizar em 28 de novembro o 11° leilão na área do présal. Também em novembro, terá início a licitação de 159 terminais portuários. Na área do transporte
ferroviário , o maior projeto que se tem em vista é a ligação do Porto de Açu (RJ) a Uruaçu (GO), ao
custo de R$ 18,1 bilhões .
Comércio
As vendas do comércio varejista e a contratação de novos empregados têm sido a nota alta do setor,
que impede uma recessão definitiva das atividades econômicas . Embora tenha caído 0,5% entre
novembro e dezembro, o volume de vendas do setor cresceu 8,4% em 2012, basicamente no segmento
dos supermercados.
Destacaram-se as vendas de móveis e eletrodomésticos (+12,2%) e artigos farmacêuticos, etc.
(+1 0,2%). Regionalmente , os destaques foram para Tocantins (+31 ,0%), Paraíba (+19,9%) e Acre
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(+15,0%).
Explica-se a evolução do crescimento basicamente pelo nível de ocupação (+3, 1%), do rendimento
médio (+3,2%), a expansão do crédito e a redução dos juros . Mas a inadimplência subiu para 7,9% .
Atenção: Em janeiro, as vendas dos supermercados subiram apenas 1,8% sobre janeiro/12 e caíram
22,1%, comparadas ao final do ano passado . No Distrito Federal ocorreu o contrário: houve queda de
6,9% em janeiro sobre dezembro/12 e alta de 9,3% em relação a janeiro/12.
Segundo a CNC, a disposição das famílias para consumo (ICF) em fevereiro ficou 3,8% abaixo de
fevereiro/12 . O número de famílias sem condições de pagar suas dívidas subiu de 6,6% para 7%.
Agricu ltura
A agricultura, juntamente com o comércio, é que vai dar o rumo das atividades econômicas em 2013 . O
Brasil tornou-se, neste ano, o maior exportador mundial de soja e de milho. Entretanto, trava-se uma luta
cruel nos transportes terrestres e no acesso aos portos, com custos absurdos, que deveriam
envergonhar as autoridades brasileiras. Atualmente, nos portos de Santos e Paranaguá há fila de até 80
navios, com um custo de demurrage de US$ 30 mil/dia . A Lei n° 12.619, que restringe a jornada do
caminhoneiro, fez com que o frete rodoviário subisse entre 25% e 50%. Por outro lado, a MP-595, feita
às pressas e com muitas imperfeições, ameaça desestruturar o serviço nos portos, da mesma maneira
do que foi feito com o novo modelo do setor petrolífero e da energia hidrelétrica. Lamentável.
A agricultura da laranja está em crise, desde algum tempo. O excesso de produção está levando a uma
redução de 60 mil hectares na área plantada, principalmente em São Paulo, e substituição por outras
culturas. Há crise também no setor sucroalcooleiro, especialmente na Região Centro-Sul , responsável
por 90% da safra. Das 330 usinas de açúcar e etanol , 60 deverão fechar as portas em dois ou três anos .
Em 2012 , o setor eliminou 18 mil postos de trabalho (Única). Falta uma política consistente para o setor.
O resto vai bem , com uma safra recorde de 185 milhões de toneladas de grãos .
Mercado de Trabalho
De 4,6% em dezembro/12 , a taxa de desemprego subiu para 5,4% em janeiro, segundo o IBGE. Para o
DIEESE, o desemprego subiu de 9,8% em dezembro para 10% em janeiro .
Pelos dados da CAGED , em janeiro foram registrados 1.765 mil demissões e 1.794 mil admissões , com
criação de apenas 28,9 mil vagas , com destaque para a indústria de transformação (+43,4 mil),
construção civil (+33,4 mil) e comércio (-67,5 mil) . Explica-se a situação do comércio pela eliminação
sazonal dos empregados temporários . Foi o pior janeiro, desde a crise de 2009 .
Setor Financeiro
O total dos créd itos do sistema financeiro, em janeiro, atingiu
R$ 2.367,0 bilhões , com expansão de 16,4% em 12 meses. Os meios de pagamento (M1) registram
queda sazonal de -4,0%, em janeiro e os depósitos compulsórios dos bancos subiram R$ 4,7 bilhões
ante dezembro/12 e caíram R$ 100,0 bilhões em relação a dezembro/11 , revelando que também o
Banco Central vem contribuindo para a expansão dos empréstimos bancários .
O Banco Central reduziu os juros do redesconto da Selic de +6% para +1 %, certamente visando à
expansão do crédito.
Em 2012 , o BNDES registrou queda de 9,6% nos lucros operacionais e consta que deve ser capitalizado
em R$ 8 bilhões . O Banco do Brasil registrou forte expansão de 25% nos seus empréstimos, em 2012 e
a Caixa Econômica de 42%. O Governo começa a pensar em impor limites de expansão aos bancos
oficiais .
Inflação
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Em janeiro, houve uma reversão das tendências : caíram os preços no atacado e subiram no
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IGP-01/FGV desceu de 0,66% para 0,31 %, enquanto o IPCAIIBGE subiu de O, 79% para 0,86%.
Em fevereiro , o IGP-M/FGV desacelerou para 0,29%, ante 0,68% em dezembro e 0,34% em janeiro. A
inflação medida pelo IPC-S, dos preços ao consumidor, em relação a janeiro, caiu em São Paulo de
0,47% para O,13%, no Rio de Janeiro de 0,28% para -0,04%, em Brasília de 0,83% para 0,60%, em
Porto Alegre de 064% para 0,40%, em Recife de O, 73% para 0,54%. Em todos esses índices prevalece a
queda de 0,62% nos preços dos agropecuários , em janeiro .
O Governo está pensando em adiar para março o reajuste de 18% nas tarifas residenciais da energia
elétrica, no Estado do Rio de Janeiro.
Pelo visto, não há por que precipitar qualquer elevação da Selic, como sugerem alguns analistas do
mercado financeiro.
Na contra mão dos preços, os custos dos fretes rodoviários de Mato Grosso a Paranaguá subiram 50%
em relação à safra anterior, enquanto o preço da soja subiu 20%.
Setor Público
O mês de janeiro surpreendeu o mercado com um superávit primário de R$ 30 ,2 bilhões , superior ao
peso dos juros sobre a dívida pública, R$ 22 ,6 bilhões, gerando em superávit nominal de R$ 7,6 bilhões.
O resultado, além de passageiro, está sob indagação, face às inúmeras maquinações contábeis que vêm
sendo perpetradas para melhorar, aparentemente, a situação do Tesouro Nacional. Isso não impediu
que o montante da dívida pública bruta ascendesse a R$ 2.623,4 bilhões (59% do PIB), R$ 39,5 bilhões
acima do saldo em dezembro/12. Em compensação, a dívida mobiliária caiu R$ 79 bilhões.
Há grandes esperanças na realização dos projetos anunciados, em relação à Copa 2014 e às
Olimpíadas 2016, assim como na retomada dos investimentos no Pré-Sal e nas obras de infraestrutura
dos transportes . Permanece a indagação sobre a existência dos recursos necessários .
O Ministro da Fazenda está capitaneando importante road-show, em New York, com o objetivo de atrair
investidores para os grandes projetos brasileiros , num total de US$ 235 bilhões . As expectativas são
mais favoráveis , a partir da elevação das taxas de retorno de 5% para 15%, nos projetos a serem
leiloados. O setor ferroviário será contemplado com subsídios de R$ 36 bilhões .
Setor Externo
Não foi brilhante o desempenho do balanço de pagamentos do Brasil , em janeiro . As exportações caíram
1,1% e as importações subiram 14,6%, em relação a janeiro/12. As contas de serviços e rendas ficaram
negativas em US$ 7,5 bilhões , o que elevou o déficit geral em C/Correntes a US$ 11,4 bilhões , acima
dos US$ 7,0 bilhões registrados em janeiro/12. Mas o ingresso de capitais continua alto, as reservas
internacionais subiram US$ 1,4 bilhão. A dívida externa continua subindo e, em janeiro, chegou a
US$ 445 bilhões .
No cenário externo, as perspectivas estão refletindo a baixa expansão de 2,2% do comércio mundial , em
2012. Mas a economia americana continua recuperando-se lentamente e o Federal Reserve vai
continuar com o afrouxamento monetário. No final de fevereiro , a taxa de câmbio US$/€ é praticamente a
mesma do início de janeiro . O Governo americano está emprestando grande importância ao Acordo de
Livre Comércio a ser assinado com a União Europeia . Enquanto isso, progride a Aliança do Pacífico
(México, Colômbia, Peru e Chile) e definha o Mercosul.
Na Europa , não há melhoria na situação econômica, prevendo-se para 2013 uma retração de 0,3% nos
17 países da Zona do Euro. A Grécia vai receber mais um auxílio de US$ 2,8 bilhões , mas as
preocupações continuam , principalmente em relação à questão política na Itália. A Inglaterra teve sua
classificação rebaixada pela Moody's. A França tem o pior nível de desemprego dos últimos 15 anos .
Enquanto isso, a China continua expandindo fortemente as exportações e investindo no exterior,
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130- OPOSIÇÃO CLASSIFICA COMO "DESASTRE" RESULTADO DO PIB
(Raquel Ulhôa 1 Valor)

BRASÍLIA - Dirigentes dos três principais partidos de oposição criticaram o desempenho do governo na
área econômica, após a divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de que o
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,9% em 2012.
Em nota, o presidente do Democratas, senador José Agripino (RN), afirmou que o resultado mostra que
as ações do governo não surtiram efeito e que a competitividade do Brasil está "jurada de morte" .
"Enquanto os países da Europa em crise enfrentam os problemas de frente, no Brasil exercita-se o jogo
do faz de conta. Nada do que foi feito produziu resultado porque não se foi ao centro da questão: gasto
público de má-qualidade, que retira do País a condição de baixar impostos e fazer a infraestrutura que
nos falta para baixar o custo Brasil. A competitividade do Brasil está jurada de morte."
Para o deputado federal Roberto Freire (PE), presidente nacional do PPS, o crescimento de 0,9% é um
"desastre", que demonstra a "incompetência" do governo Dilma Rousseff e o "descalabro" deixado pelo
antecessor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Citando o exemplo da Petrobras, Freire afirmou
que "houve um populismo exacerbado, uma despreocupação total com a economia, falta de
investimento, consumismo exagerado".
"O desempenho medíocre do PIB não é apenas um número que indica o baixo crescimento ou a
estagnação de nossa economia, mas acabaria provocando, como já estamos vendo acontecer, o
aumento do desemprego no país", escreveu , em artigo semanal. "O Brasil fantasioso criado pela
propaganda lulopetista não é capaz, assim como nenhum outro país seria , de proporcionar a façanha do
pleno emprego sem que sua economia cresça . Mais cedo ou mais tarde, essa ilusão seria desmentida
pela realidade dos fatos."
Freire criticou a reação do ministro Guido Mantega (Fazenda), que minimizou o fraco desempenho. "O
quadro não é nada bom. E não adianta o governo querer fazer propaganda em cima de anúncios que já
foram feitos no início de 2012, dizendo que o país vai ter altas taxas de crescimento. Vai crescer como?
Vai de novo querer incentivar o consumo? O governo está perdido", disse o presidente do PPS.
O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Carlos Sampaio (SP), afirmou que o governo está
"desnorteado" e que as medidas tomadas na área econômica não têm sido suficientes para estimular
investimentos e atividade econômica.
"O crescimento pelo estímulo ao consumo das famílias já se esgotou e o governo é incapaz de
desenvolver estratégias alternativas que criem condições estruturais para o desenvolvimento econômico
do país . O mais grave é que, a despeito da economia praticamente estagnada, a inflação segue alta ,
afetando principalmente os brasileiros mais pobres", disse.
Para Sampaio, o governo tomou "medidas pontuais e desconexas", em vez de buscar condições
estruturais de competitividade, como modernizar o sistema tributário e a infraestrutura e investir em
ciência, tecnologia e em formação de mão de obra qualificada.
"Esses erros grosseiros nas previsões macroeconômicas , as constantes mudanças de rumo , a
maquiagem nas contas públicas , geram desconfiança junto aos investidores e, sem investimentos, a
economia não cresce", afirmou Sampaio .
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131 -UM HOMEM FIEL
Danuza Leão

Viver à beira do precipício é o maior combustível para uma paixão, e muitos confundem insegurança
com sentimentos mais profundos
As mulheres são curiosas . Outro dia ouvi de uma amiga a seguinte pérola: "não é nem que eu esteja
assim tão apaixonada, mas estou com XXX porque ele é incapaz de me trair" .
A certeza com que ela disse isso -e a felicidade-, me levaram a pensar: será que essa é mesmo a maior
qualidade que se pode querer de um homem? Que ele seja incapaz de nos trair? É um caso a pensar.
Naturalmente nenhuma mulher está querendo que o homem com quem pretende compartilhar a vida
saia atrás da primeira mulher que passar pela frente ; mas é preciso que o homem que se ama seja
capaz de quase tudo, e nesse quase tudo está incluída a capacidade de achar graça em muitas
mulheres; aliás , em quase todas . E é essa capacidade que põe a mulher louca -por ele .
Está-se falando de amor, claro, e qual a mulher que consegue amar sabendo que o homem que ama é
incapaz de traí-la , que ela pode passar a vida fazendo qualquer coisa -ou nada- que va i ser amada da
mesma maneira?
O que conserva o amor em altíssima temperatura é a incerteza, é a dúvida. Será que ele foi mesmo a
um jantar de trabalho? Será que foi mesmo ao futebol? E quando o celular tocou e ele disse que não
podia falar, que ligava depois, não seria uma mulher? Claro que era, ela vai pensar. E vai viver no fio da
navalha, sem certeza alguma do que está se passando, razão mais do que suficiente para não consegu ir
dormir, para viver atenta, prestando atenção a tudo, sobretudo aos silêncios .
Viver à beira do precipício é o maior combustível para uma paixão, e muitos confundem insegurança
com sentimentos mais profundos.
Uma mulher que não tem muita certeza da fidelidade do seu parceiro nunca será vista precisando pintar
a raiz dos cabelos ou sem pelo menos um pouquinho de maquiagem . Ela sabe que vive sempre por um
fio, e nada melhor para alguém se sentir viva do que saber que a qualquer momento pode ganhar -ou
perder- a vida, o dinheiro, o homem amado.
Estabilidade? E alguém tem estabilidade em alguma coisa? Se alguém achar que tem, além de ser um
ingênuo, vai perceber que é a morte em vida.
Que você seja a pessoa mais rica do mundo, mais bonita , mais poderosa, pode acontecer de um dia, em
um minuto, perder tudo .
Se houver uma revolução , o mais rico de todos pode ficar pobre -e até ser preso; se a mais linda tiver a
pouca sorte de passar num desses bueiros que no Rio às vezes explodem , corre o risco de ir para o
hospital para cuidar de suas queimaduras, e dizem que dor maior não há; e o poder- bem, basta ler os
jornais, qualquer um , de qualquer país, para ver que se trata de uma gangorra.
Faça um exercício de memória e lembre dos nossos governantes do passado, que saíram debaixo de
escândalos, e onde eles estão agora, poderosíssimos de novo; nesse ramo , mais do que em qualquer
outro, tudo acontece, inclusive o impossível.

É essa certeza de não poder saber nada sobre o futuro que pode, às vezes, trazer uma notícia
maravilhosa -embora seja raro-, ou acabar com suas ilusões e até com seu mundo .
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Complicado, mas esse talvez seja o sal da vida .
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132 - COINCIDÊNCIA OU TETO?
Eliane Cantanhêde

Lula, em 2002 e 2006, e Dilma, em 201 O, tiveram no primeiro turno o mesmo índice de votação : em
torno de 43% dos votos totais, contando nulos e brancos . O que variou foi o percentual dos adversários
tucanos . Serra teve 21 % em 2002 e 30% em 201 O. Alckmin atingiu 37% em 2006, no rastro do
mensalão .
A lembrança, que assanhou oposicionistas na semana passada, foi lançada pelo "ex-blog" do exprefeito, ex-governador e bom analista de pesquisas Cesar Maia, do DEM , junto com uma provocação :
"Coincidentemente, nas três eleições de Lula, Lula e Dilma obtiveram no primeiro turno 43% dos votos
totais . Coincidência? Ou teto para 2014?".
Se for teto, isso sugere que o resultado deverá, ou poderá, se repetir no ano que vem. Há, porém, dois
fatores a serem considerados, até porque, em política e em eleições , tudo pode, menos certezas de
véspera .
Um dos fatores é que Lula foi "o cara" em 2002 , 2006 e 201 O, como candidato ou como carregador de
Dilma . Na próxima eleição, ele continuará protagonista, mas já não estará sozinho. Aos 43% que ele
teve e que carregou para sua candidata, acrescente-se o que a própria Dilma amealhou por méritos
próprios ou mesmo pela força do cargo . Em 2014, poderá haver uma soma : Lula mais Dilma .
O outro fator é a economia . Nas festas de 33 anos do PT, 1O no Planalto, os aplausos vão para o
governo Lula, como se ninguém se lembrasse do governo Dilma ou não quisesse azedar o bolo com o
"pibinho" de menos de 1% de 2012, a inflação dando as caras , o fiasco da Petrobras , a maquiagem de
dados .. . Não é o que se projeta, mas, em tese, pode haver uma diminuição: Lula menos Dilma.
E os demais candidatos são determinantes. Nas contas de Maia, Heloísa Helena só teve 6% dos votos
totais em 2006, mas os evangélicos fizeram a diferença nas outras eleições. Garotinho chegou a 16%
em 2002, e Marina, a 18% em 201 O. Lula e Dilma venceram no final. Mas tiveram de enfrentar a
pedreira do segundo turno.

BRASIL 247

BRASÍLIA 247

04/03/2013

133 -AÉCIO: "NÃO SEI O QUE O DESTINO ME RESERVA"
Senador tucano negou estar em campanha eleitoral por 2014, apesar de ter sido lançado mais uma vez, agora pelo
governador de Goiás, Marconi Perillo, durante o Fórum Estadual do PSDB em Goiânia; segundo ele, quem está em
"campanha aberta " é a presidente Di/ma, que "tem se esquecido dos compromissos com o desenvolvimento do
Brasil"; Aécio Neves afirma que, apesar de não saber de seu futuro, "estará determinado a buscar os objetivos de
todos "

Minas 247- Após fazer duras críticas ao crescimento do País , denom inado de "pibinho" , o senador
Aécio Neves (PSDB-MG) garantiu, durante Fórum do partido realizado em Goiânia, nesta segunda-feira
4, que não está em campanha para 2014, mas sim discutindo o Brasil. "Estou aqui para falar do Brasil",
disse o tucano, no evento. Segundo ele, é dever dos membros do partido visitarem os estados a fim de
discutir soluções e contribuir para o desenvolvimento.
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Apesar de ter negado sua candidatura, o tucano foi apresentado mais cedo como pré-candidato do
PSDB à presidência da Repúbl ica pelo governador de Goiás, Marconi Perillo, que abriu o evento. As
lideranças do partido também aproveitaram o encontro para lançar Perillo à reeleição no ano que vem . O
tucano afirmou que está muito tranquilo neste mandato, mesmo depois de atravessar "o mar das
tormentas no ano passado", em referência à CPI do Cachoeira, da qual foi alvo no Congresso.
Discurso
Durante seu discurso, Aécio Neves fez duras críticas ao governo federal em relação ao que chamou de
"maquiagem" das contas públicas e rebateu a declaração de Dilma de que o PT não havia herdado nada
da gestão anterior, de Fernando Henrique Cardoso, mas construído tudo . "Como não herdaram nada?
E os programas de saúde criados por José Serra?", questionou Aécio, sobre o ex-ministro da Saúde .
"Quem construiu pilares fundamentais para o país, ciente de que ainda falta muito a ser feito , foi o
PSDB", acrescentou .
Segundo o senador, o PSDB não nega o que o PT fez. "Não temos essa fragilidade intelectual. Mas o
Brasil pode ser muito melhor", declarou. Ele acrescentou que os tucanos não têm o que temer e sentem
orgulho do que já fizeram pelo País . Aécio terminou sua fala lembrando a história de seu avô, Tancredo
Neves, e dizendo que ainda não sabe o que o destino lhe reserva. "Não sei o que destino me reserva ,
mas estarei determinado a buscar os objetivos de todos você", diz Aécio.
Dilma diz que respeita adversários

Durante entrega de moradias em João Pessoa, nesta segunda-feira, a presidente Dilma declarou que
seu governo respeita os adversário políticos, apesar das paixões eleitorais . "Podemos fazer o diabo na
hora da eleição, mas, no exercício do mandato , temos que nos respeitar, pois fomos eleitos pelo voto
direto", afirmou.

O ESTADO DE S. PAULO- SP

EDITORIAL

06/03/2013

134 - UMA PERIGOSA ALQUIMIA FISCAL
Alquim istas morreriam de inveja . Governos estaduais e municipais descobriram a pedra filosofai , o meio
de converter em ouro materiais de menor valor ou valor nenhum . A façanha consiste em levantar
dinheiro - na prática, obter antecipação de receita - oferecendo como garantias créditos públicos inscritos
na dívida ativa. São, portanto, créditos em atraso e de recebimento duvidoso, mas, ainda assim , o
negócio tem atraído investidores dispostos a aplicar boas somas . Não se trata de empréstimos, mas de
vendas de ativos, segundo prefeitos e governadores envolvidos ou interessados nesse tipo de operação .
Técnicos do Tribunal de Contas da União (TGU), segundo informou o Estado (5/3), discordam dessa
interpretação. Nesse caso, a transação baseada nos créditos seria uma tentativa de contornar a Lei de
Responsabilidade Fiscal, isto é, de aumentar o endividamento sem depender de autorização federal.
O assunto foi parar no TCU por iniciativa do Banco do Brasil , convidado a participar de uma operação
com a prefeitura de Belo Horizonte. A consulta ocorreu porque houve dúvida sobre o assunto. A resposta
deverá definir também a situação dos governos de São Paulo e de Minas Gerais e induzir a Prefeitura
paulistana a mudar seu plano de conseguir dinheiro com base nos créditos em atraso .
O argumento a favor da operação seria mais convincente se os Tesouros envolvidos vendessem alguns
papéis e se livrassem de qualquer compromisso com o comprador. Não é o caso . Os governos
continuam responsáveis pela cobrança dos valores da dívida ativa e com o dinheiro levantado
remuneram os novos financiadores .
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A garantia usada para atrair os investidores é o valor dos fundos constituídos com aqueles créditos,
4,8 bilhões no caso de Belo Horizonte e R$ 2,1 bilhões no caso do governo paulista . Com essas
garantias, a administração da capital mineira captou R$ 100 milhões e a do Estado de São Paulo, R$
600 milhões. Os planos da Prefeitura paulistana incluem a obtenção de uma soma na faixa de R$ 300
milhões a R$ 700 milhões .

É muito difícil , nessas condições, descaracterizar as operações como empréstimos ou , mais
precisamente, como antecipações de receita . Segundo as explicações oficiais, a arrecadação anual dos
créditos em atraso é mais que suficiente para garantir o pagamento aos "compradores" da dívida pública .
Mas é esse o ponto. Os novos financiadores entram no negócio porque o consideram seguro e esperam
uma remuneração compensadora . Não se trata, para eles, de um investimento de risco .
Quem acompanha a evolução das finanças públicas , no Brasil , conhece há muito tempo as operações
de antecipação de receitas . Conhece também , portanto, os desastres causados por manobras desse
tipo . Boa parte dà execução do Plano Real , nos anos 90 e no começo da década seguinte, fo i um
esforço para reordenar e disciplinar as finanças estaduais e municipais . Abusos de todo tipo, praticados
durante um longo período, haviam devastado as contas públicas de Estados e municípios e criado
dívidas caríssimas. Para refinanciar essas dívidas e tornar Estados e municípios novamente
administráveis, o governo federal negociou compromissos de longo prazo. Esses compromissos foram
reforçados , no ano 2000, com uma legislação de responsabilidade fiscal.
Têm havido tentativas de revisão dos compromissos e de afrouxamento das regras fiscais. Há bons
argumentos a favor de uma redução do custo imposto a Estados e municípios pelo refinanciamento de
sua dívida. Mas nenhum argumento justifica o afrouxamento da responsabilidade fiscal.
O último grande esforço de arrumação das contas públicas foi a legislação aprovada no ano 2000 . É
preciso fazer muito mais para tomar mais produtivo cada real coletado pelos três níveis de governo . De
toda forma, a importância da disciplina fiscal , mesmo limitada, foi comprovada amplamente nos últimos
anos, quando outras economias afundaram na crise da dívida pública. A preocupação aumenta, no
entanto, quando também o pior exemplo é dado pelo governo federal , com suas tentativas de trocar a
discipl ina pela maquiagem de suas contas .

O ESTADO DE SÃO PAULO

ROLF KUNTZ

09/03/2013

135 - A INFLAÇÃO, O BC E OS LÍRIOS DO CAMPO
Olhai os iírios do campo . Essa bela exortação , a mais poética do Sermão da Montanha, bem poderia
abrir a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Capam), quando os dirigentes do Banco
Central (BC) decidiram , de novo, depender da Providência, em vez de atacar a inflação. Nada altera
esse fato, nem mesmo a nova linguagem da nota oficial distribuída na quarta-feira à noite. O comitê,
segundo o comunicado, va i "acompanhar a evolução do cenário macroeconômico até sua próxima
reunião, para então definir os próximos passos".
Acompanhar os fatos para definir a política é seu papel , com ou sem a intenção- ou a esperança- de
manter a taxa por um período prolongado . Os fatos foram acompanhados e nada se fez, por mais de um
ano, para atenuar as pressões inflacionárias. Agora uma nova pergunta é inevitável : para tomar suas
próximas decisões, o pessoal do Capam levará em conta as pressões efetivas, visíveis no dia a dia, ou
olhará simplesmente os índices de preços adm inistrados pela intervenção do governo? Sem essa
intervenção, os indicadores acumulados até fevere iro já teriam estourado o limite superior da banda ou
estariam muito perto disso. Não há sequer, nessa história, a contrapartida do crescimento econômico
facilitado pela política monetária. A inflação elevada é pura perda .
Toda a política seguida a partir do fim de agosto de 2011 foi baseada em apostas erradas . Erros de
previsão são parte do jogo. A insistência no erro é outra história. Pode ser uma demonstração de fé em
algum instante a intervenção divina resolverá os problemas . Nos mercados, a interpretação foi mais
prosaica : a presidente da República mandou baixar os juros , sua ordem foi seguida e a autonomia
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operacional do BC foi pelo ralo.
Os erros das apostas são bem conhecidos . Primeiro, esperava-se uma acomodação dos preços
agrícolas, num cenário de estagnação internacional. As cotações oscilaram , de fato, mas voltaram a
subir, por mais de um motivo, e as pressões se intensificaram no segundo semestre de 2012. Esse fato
foi reconhecido pelo BC. Segundo, a redução de juros foi justificada também com a expectativa de
austeridade fiscal. Esse foi um ato de fé especialmente notável. Sem surpresa para as pessoas
razoavelmente informadas, essa expectativa foi igualmente desmoralizada pelos fatos. Desmoralizada
parece uma palavra perfeitamente justificável, quando se considera a escandalosa maquiagem das
contas federais . Quem apostar em gestão financeira mais cautelosa e responsável em 2013 também
perderá, mas, neste caso, ninguém poderá sequer fingir surpresa.
Curiosamente, o pessoal do Capam há muito tempo identifica sinais de risco no mercado de mão de
obra, com desemprego baixo e aumento constante da massa de rendimentos . Mas a expansão do
crédito, visível a olho nu e comprovada oficialmente, mês a mês, em relatórios do próprio BC, tem
merecido menor preocupação .
De toda forma , os responsáveis nominais pela política monetária agiram por longg tempo como se nada
preocupante ocorresse nos mercados . Isso reforçou a suspeita , para dizer o mínimo, de serem outros os
responsáveis reais. Como pensar de outra forma , quando se apresenta o coite de juros como conquista
política e quando o Executivo interfere repetidamente na formação de preços- da gasolina, da
eletricidade e de tantos bens de consumo?
A mais recente façanha desse tipo foi . a redução da conta de energia elétrica . Não se pode atribuir o
barateamento da eletricidade a um aumento da oferta ou a uma elevação da produtividade do setor.
Todo o efeito foi produzido por uma decisão fiscal tomada no Palácio do Planalto . O resultado começou
a aparecer há algumas semanas e jáfoi bem visível no IPCA-15, divulgado em 22 de fevereiro, e no
índice de Preços ao Consumidor da Fipe-USP, publicado nesta segunda-feira.
Com a redução da conta de energia, o IPC-Fipe subiu 0,22% em fevereiro . Teria subido praticamente o
dobro, 0,43% , sem o efeito da eletricidade mais barata. A medida oficial de inflação, o IPCA, também foi
afetada pelo corte da conta de eletricidade . O índice aumentou 0,60% no mês passado, bem menos que
em janeiro (0 ,86%), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As contas de
energia ficaram 15,17% menores em fevereiro , "refletindo boa parte da redução de 18% do valo das
tarifas em vigor a partir de 24 de janeiro", segundo o relatório divulgado. Só essa redução tirou 0,48
ponto do IPCA. Mesmo assim , a alta acumulada em 12 meses chegou a 6,31 %, bem perto do limite
superior da margem de tolerância .
Energia mais barata é um benefício para o consumidor, principalmente se for sustentável , mas política
anti-inflacionária é assunto muito diferente. Desonerações, mesmo quando bem executadas, afetam os
índices de forma temporária, porque deixam intactos os fatores de pressão (como o aumento do crédito
e o gasto público excessivo, por exemplo).
A Fundação Getúlio Vargas já advertiu ; está-se esgotando, nos indicadores, o efeito da redução da conta
de energia. Isso já se nota no IPC-S, atualizado semanal ; mente e sempre relativo a um período de
quatro semanas . Na primeira quadrissemana de março, o aumento geral foi de 0,52% . Havia ficado em
0,33% no fechamento de fevereiro. A deflação registrada no item "habitação", onde se inclui o custo da
energia, diminuiu de 1,28% para 0,58% entre os dois períodos. Outras desonerações (da cesta básica ,
por exemplo) poderão frear a alta dos índices, nos próximos meses, mas sempre de forma temporária e
sem mudar as condições propícias à inflação. Alguns preços poderão cair, mas a tendência geral, sem
outras ações, será mantida. O pessoal do BC sabe disso e seria injustiça imaginar o contrário. Resta ver
se a próximas decisões serão baseadas nas condições efetivas do mercado, na evolução mais ou
menos benigna de índices administrados ou , mais uma vez, na preferência pela contemplação dos lírios
do campo.
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136- SALVE JORGE E O DRAGÃO
Inflação estará no meio do jogo político dos próximos meses; governo fica à espera de são Jorge

Vinicius Torres Freire

A INFLAÇÃO vai dar pano para a manga política daqui até a campanha eleitoral. Deve ultrapassar o
limite de 6,5% da meta oficial em março, o que saberemos no começo de abril.
Quase em seguida, também em abril, o Banco Central decide se reza (se eleva juros), depois de ter
ajoelhado e prometido combater o dragão da maldade, a inflação.
O estouro decimal da meta de inflação, em si mesmo, não muda muito a cara do bicho. Importa mais a
maquiagem que o governo e seus críticos vão passar no dragão.
A oposição terá oportunidade de fazer chacrinha com o fiasco . A maioria dos economistas rirá nervosa
da desgraça alheia ("Não disse que ia estourar?") . Haverá mais adesões ao clube dos empresários que
andam incomodados com a agitação ativista do governo. Nada grave . Apenas mais azedo.
A esta altura do campeonato político-econômico, o governo, por sua vez, não tem muito mais o que fazer
a não ser mais do mesmo .
Quer dizer, vai "desonerar", reduzir impostos sobre empresas ou bens de consumo, e esperar que as
"desoneradas" de 2012-13 contribuam para conter os preços. Espera ainda que aumentos menores do
salário mínimo (atrelado aos Pibinhos de 2012 e 2013) ajudem a arrefecer a inflação.
Economistas dos maiores bancos e consultorias acham que sim, o dragão fica na jaula : que a inflação
cai abaixo da meta ao final de 2013 . Porém , consideram tanto que o bicho ainda pode fugir como, de
resto, que solta fogo suficiente para chamuscar a economia . A maioria sugere aumento de juros, mas
nem todos acreditam que juros bastantes virão, dados o jeitão da política econômica do governo e a
proximidade da eleição.
Conter a inflação significa aumentar o desemprego, limitar salários, o mínimo inclusive. "Desonerando", o
governo espera empurrar tal problema com a barriga até que passe o efeito de choques sobre os preços,
como o da comida, e, caso de fé, que a capacidade produtiva suba bastante. Se tudo der errado, espera
poder adiar uma decisão até que a campanha de 2014 esteja vencida.
Problema: o Banco Central vai esperar para ver inflação ainda mais gorda? Para alguns economistas, o
BC dá um tapa de leve nos juros, para inglês ver, mas ainda assim suficiente para colocar alguma água
no motor do PIB até 2014.
O crescimento médio no biênio final de Dilma Rousseff ficaria então na média de uns 3% ao ano . Ou
2,5%, na média dos quatro anos, semelhante ao da era fernandina. Pega mal.

É possível manter emprego e consumo no atual ritmo , ou por aí, até 2014, com o que o governo ainda
seria popular, mesmo com o motor da economia fundindo. O povo comum não perceberia o cheiro de
queimado e não faz caso de estatísticas de PIB , mas parte das "elites" não gostaria da poluição no
ambiente.
O país tenderia a ficar mais dividido. Sua capacidade de crescer ficaria reduzida devido aos quatro anos
de improviso .
Quase toda esta conversa é baseada em cenários de economistas e em que "tudo mais fique constante"
(por exemplo, que as Bolsas do mundo não estourem depois de tanto riso , tanta alegria) .
Pode ser que tenhamos a sorte de os economistas errarem tudo de novo.
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137 - O BAÚ DAS BONDADES FEDERAIS
O governo deve cortar mais R$ 18,3 bilhões de tributos , ampliando as desonerações já em vilíatty gore
incluindo entre os beneficiários os consumidores da cesta básica e mais alguns setores empresariais . A
notícia parece positiva, em princípio, mas por enquanto só foi contada uma parte da história. Cortar
impostos pode ser uma ideia muito boa, especialmente num país com. uma tributação bem maior que a .
de outros emergentes e até mais pesada que a de algumas economias desenvolvidas , como a
americana, a japonesa, a canadense e a australiana . Mas, para garantir um final feliz, falta saber como
fechar as contas . A melhor maneira de resolver o problema é racionalizar os gastos, eliminar
desperdícios e aumentar a eficiência do setor público . Nenhuma solução parecida com essa está à vista ,
no Brasil. A saída prevista, por enquanto, é a redução do superávit primário, isto é, do dinheiro
economizado para pagar juros e controlar a dívida oficial. A solução pode até funcionar durante um ano,
mas o governo está assumindo compromissos de longo prazo, alguns permanentes , e o conjunto é muito
maior que as bondades previstas para 2013.
Todo possível candidato à eleição presidencial de 2014, incluída a presidente Dilma Rousseff, deveria
preocupar-se com essa questão, até porque a festa orçamentária depende só em parte do Executivo .
Deputados acabam de aprovar em primeiro turno uma proposta de emenda à Constituição para incluir
parte dos funcionários estaduais do Amapá e de Roraima na folha de pagamentos da União. Essa
facilidade já havia sido concedida a Rondônia por Lei Complementar de 1981 e consolidada por emenda
constitucional de 2009 . Pela Lei Complementar, a facilidade oferecida ao governo de Rondônia teria
acabado em 1991 , mas é muito mais fácil abrir do que fechar as torneiras dos benefícios federais.
A festa orçamentária de 2013 pode até ficar mais quente, mas já está bastante animada. Neste ano, as
desonerações previstas até agora devem atingir R$ 70,7 bilhões. O governo tentará abater até R$ 65,2
bilhões do resultado primário, para compensar as reduções de tributos e alguns aumentos de gastos.
Graças à redução dos juros básicos, argumentam alguns economistas , o governo pode baixar sem risco
o alvo fiscal. A meta de superávit primário oficialmente em vigor, equivalente a 3,1% do Produto Interno
Bruto (PIB), é apontada como excessiva por esses técnicos .
O argumento é perigoso, porque os juros podem novamente subir e isso afetará o custo da dívida,
mesmo se a taxa permanecer abaixo dos níveis de 2011. Além disso, o governo melhorou os números
finais do ano passado por interméd io de maqu iagem. Por meio da famigerada contabilidade criativa, as
autoridades tornaram mais apresentável a situação do Tesouro, mas nenhuma pessoa minimamente
informada se deixou enganar. Mas o ponto mais importante é outro . O disfarce contábil , mesmo quando
funciona por algum tempo, apenas retarda a percepção dos problemas. Em algum momento o País terá
de enfrentar a realidade . Então, a solução dos problemas será mu ito mais penosa.
Falta saber, é preciso insistir, como acomodar, a médio e a longo prazos, as desonerações, o aumento
de gastos e os compromissos vinculados aos programas de investimentos. O Executivo promete
antecipar receita a quem investir em ferrovias , assumir riscos de várias parcerias e transferir dinheiro a
bancos particulares para a infraestrutura. Tudo isso será somado às novas desonerações e àquelas já
em vigor. Ao mesmo tempo, o Tesouro continuará cap italizando e alimentando o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Tem-se falado também sobre socorro a distribuidoras
de eletricidade, forçadas a trabalhar com a energia mais cara das usinas térmicas.
Boa parte dessas operações elevará a dívida bruta do Tesouro . Parte da dívida líquida será disfarçada
com a contabilização de créditos, como até agora, mas só os muito otimistas levam a sério essa
contabilidade . Enfim , até agora, tem -se falado muito sobre bondades fiscais . Falta falar seriamente sobre
como ajustar o orçamento para receber sem um grande estouro todos esses encargos .

159

CONGRESSO EM FOCO

POLITICA

11/03/2013

138- DILMA, PROPAGANDA ENGANOSA É CRIME!
"Infelizmente, os golpes cometidos pelo governo do PT contra os cidadãos brasileiros têm passado impunes, apesar
de virem crescendo assustadoramente a cada dia que passa"
Nilson Leitão *

O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor proíbe toda publicidade enganosa ou abusiva. As
penalidades para esses crimes vão desde a detenção de um a seis meses ou multa até seis meses a
dois anos e multa. Essa proteção ao consumidor é uma conquista da sociedade brasileira que vem
desde setembro de 1990.
Já o país não tem tido, nos últimos dez anos, a mesma sorte de ver punidos os responsáveis por
manobras contábeis e pela propaganda oficial enganosa. Infelizmente, os golpes cometidos pelo
governo do PT contra os cidadãos brasileiros têm passado impunes, apesar de virem crescendo
assustadoramente a cada dia que passa .
Como exemplo de propaganda enganosa ou abusiva, podemos citar a maquiagem feita pelo governo
federal nas contas públicas para fechar 2012 com o superávit primário positivo . Esse artifício financeiro
detona a credibilidade do Brasil ao falsear a realidade, uma marca do governo petista .
Em junho de 2012, Guido Mantega considerou uma "piada" a projeção do Banco Credit Suisse de que a
economia brasileira cresceria 1,5% no ano passado. O ministro insistia que o PIB seria de 4% . O
crescimento não chegou a 1%, uma taxa ainda pior do que o projetado pelos analistas internacionais.
No importantíssimo setor de infraestrutura, o governo do PT também promete uma coisa e entrega outra.
É o caso, por exemplo, das obras de transposição do rio São Francisco com desvios em todos os itens.
O prazo para a conclusão do empreendimento passou do final de 2012 para dezembro de 2015. O
próprio Ministério da Integração Nacional, responsável pelo projeto, indica fraudes em cinco dos 14 lotes
da obra . Entre as irregularidades, estaria o recebimento por serviços não executados . Além disso, o
gasto previsto que era originalmente de R$ 3 bilhões, já passou para R$ 6 bilhões e hoje está em R$ 8
bilhões .
Do mesmo modo, na educação temos um dos exemplos mais assustadores de propaganda enganosa:
das seis mil creches prometidas por Dilma na campanha de 2010, apenas sete unidades haviam sido
entregues até dezembro passado . Isso significa que, com mais da metade do mandato consumido,
menos de 1% da meta havia sido cumprida.
Esses são casos clássicos de propaganda enganosa, mas que não fogem ao padrão desses dez anos
do PT no governo. Um partido que , no poder, suprimiu a ética, maquiou as contas públicas, vendeu uma
coisa e entregou outra, além de cometer crime de estelionato eleitoral, de improbidade administrativa e
de propaganda enganosa.
No caso de prejuízo ao consumidor com publicidade enganosa ou abusiva, o responsável deve ser
punido com detenção de até dois anos e multa, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
Quando o delito resulta em dano aos cofres públicos e lesa o cidadão e o país , a pena justa é a
demissão ou até mesmo cadeia .
*É deputado pelo PSDB de Mato Grosso e líder da Minoria na Câmara dos Deputados.

FOLHA DE SÃO PAULO

TENDÊNCIAS/DEBATES

16/03/2013

160

139- É POSSÍVEL CONTROLAR A INFLAÇÃO SEM SUBIR OS JUROS? NÃO
A maquiagem dos impostos
Fabio Kanczuk

Desonerações tributárias têm efeito provisório sobre o nível de preços . Somente com a elevação dos
juros é possível controlar a inflação.
Antes de elaborar, deixe-me apresentar alguns "caveats" teóricos. Depois analisarei impactos
econômicos e quantificarei minha conclusão.
Mas, antecipando, obtenho que a folga fiscal do governo é tão grande que é possível postergar a
elevação de juros para após as eleições sem deixar a inflação furar o teto da banda, de 6,5% .
Ao responder a pergunta da Folha, decidi assumir que ela se refere ao momento em que vivemos , com
as políticas econômica e monetária atualmente presentes no Brasil. Se estivéssemos sob um regime de
câmbio fixo , em que os juros flutuam livremente, o controle inflacionário se daria pelo câmbio.
Mesmo no regime de metas inflacionárias atualmente em operação, é possível fazer alguns truques
monetários para substituir a alta nos juros. Por exemplo, elevações nos compulsórios bancários,
controles sobre prazos e modalidades de crédito ou outras formas de indiretamente controlar a inflação.
Mas, na prática, elas causam uma elevação nos juros ao tomador de empréstimo, ainda que a Selic fique
parada .
Mas considerei que essas possibilidades não são formas válidas ou pelo menos não as que interessam
na atualidade.
A verdadeira questão é se o governo pode controlar a inflação por meio das desonerações. Como um
corte de impostos afeta a inflação?
O primeiro impacto de uma desoneração é relativamente óbvio. É pontual , rápido e reduz a inflação.
Com menos impostos sobre o produtor, o custo de um bem ou serviço fica menor. Parte disso é
repassado ao consumidor. É claro que os produtores gostariam de usar o evento para simplesmente
aumentar suas margens de lucro. Mas a competição no mercado e a própria demanda dos consumidores
fazem com que boa parte de uma desoneração seja passada para os preços finais.
O segundo efeito de uma desoneração vai em sentido oposto. Atua a longo prazo e eleva a inflação.
Equivale a uma expansão fiscal, causada pela redução de impostos. Quando o governo gasta mais ou,
alternativamente, reduz a quantidade de recursos que está tirando do setor privado, ele está estimulando
a economia por meio de um impulso fiscal. O impacto disso é bem conhecido: a demanda aumenta e os
preços sobem . O difícil é mensurar esse impacto, saber quando ele ocorre e em quanto ele eleva a
inflação.
Uma particularidade desse segundo efeito é que ele é permanente, isto é, ele continua elevando a
inflação para sempre. A razão é um pouco técnica. A piora no superavit primário ocorre só uma vez, mas
há um efeito sobre a dívida e os juros que persiste com o tempo. O governo continua transferindo
recursos para o setor privado, pois paga cada vez mais juros.
Embora pouco intuitivo , esse efeito é quantitativamente relevante mesmo no Brasil, em que somente
uma minoria dos consumidores detém dívida pública .
Para quantificar os efeitos de uma desoneração, utilizei um modelo computacional que simula as atitudes
de famílias e firmas que reagem inteligentemente a choques .
Por meio de uma desoneração típica, o governo pode gerar uma redução instantânea de 0,5% na
inflação, mas piora o resultado fiscal em 0,5% do PIB . Aos poucos , o efeito desinflacionário desaparece
e o governo tem de recorrer a outra desoneração. Contudo, eu obtive que isso só é necessário depois de
alguns trimestres.
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140- STF MAQUIAO MENSALÃO. "DOMÍNIO DO FATO" VAI SUMIR
Os advogados e os historiadores devem requisitar, imediatamente, as gravações da TV Justiça dos votos do
mensalão. O processo de maquiagem está em curso.

O ministro Luiz Fux mandou apagar suas intervenções das notas orais do STF (Supremo Tribunal
Federal) contendo todo o debate em plenário durante o julgamento do mensalão .
. . . o que eu disse
Entre as falas agora apagadas estava uma que contrariou os advogados, por sugerir que caberia à
defesa provar a inocência dos réus. Os ministros estão liberando aos poucos suas notas orais para o
sistema de informática da corte.
Veja bem
A assessoria do ministro afirma que tudo que ele disse durante o julgamento constará no voto, e que
foram excluídas as declarações para evitar um documento muito longo . Além disso, justifica que outros
ministros fizeram o mesmo .
O Conversa Afiada tem a informação de que o emprego da teoria do "domínio do fato", aquele turbante
da Carmen Miranda em que o STF transformou uma tese original alemã, vai desaparecer na hora em
que os votos escritos estiverem publicados .
Foram essa e outras barbaridades que levaram a Hildegarde Angel a chamar a condenação sem provas
do Dirceu e do Genoíno em "Mentirão".
Quanto ao Ministro Fux, marcha a passos acelerados para um processo inexorável de impeachment.
A revelação da conversa com o Ministro Gilberto Carvalho é estarrecedora .
Sem falar que confessou não saber que havia 3.200 vetos na frente da MP dos royalties do petróleo.
E parou o Brasil, até que o Supremo, constrangido, revisse seu erro.
Os advogados e os historiadores devem requisitar, imediatamente, as gravações da TV Justiça dos
votos do mensalão.
O processo de maquiagem está em curso.
Viva o Brasil !
Paulo Henrique Amorim
(*) Folha é um jornal que não se deve deixar a avó ler, porque publica palavrões . Além disso, Folha é
aquele jornal que entrevista Daniel Dantas DEPOIS de condenado e pergunta o que ele achou da
investigação; da "ditabranda"; da ficha falsa da Dilma ; que veste FHC com o manto de "bom caráter",
porque, depois de 18 anos, reconheceu um filho; que matou o Tuma e depois o ressuscitou ; e que é o
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que é, porque o dono é o que é; nos anos militares, a Folha emprestava carros de reportagem aos
torturadores.
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141 -LICENÇA PARA MENTIR
Ruy Castro

RIO DE JANEIRO- Os leitores de "Cinearte" ou "A Scena Muda" devem ter lido na época. Nos anos
1920, Charles Chaplin, no auge, foi a uma festa em Monte Carla em que os convidados tinham de se
fantasiar de ... Carlitos . As caracterizações mais fiéis ganhariam prêmios. Segundo Arthur Koestler, em
cujo livro "The Act of Creation" fiquei sabendo disso, Chaplin, usando a roupa e a maquiagem de
Carlitos, pegou o, adivinhe, terceiro lugar.
Carlos Heitor Cony, em seu magnífico livro "Chaplin", recém-lançado, conta a mesma história, mas diz
que ele ficou em 18° lugar. Não sei em que documentos em capta ou servo-croata Cony se baseou para
quase condenar Chaplin à repescagem , mas com ele é assim. Suas fontes são tão inesperadas que não
estranharei se uma autoridade em Chaplin , como o inglês Kevin Brownlow, vier a público e confirmar a
versão de Cony.
Brownlow é o responsável pela nova edição restaurada de uma das obras-primas de Chaplin , "Em Busca
do Ouro", em DVD pela Criterion Collection (US$ 14,99, pela Amazon). Contém a versão original muda
do filme , de 1925, diferente da sonorizada e narrada por Chaplin em 1942, que era a que sempre
assistimos e amamos . A "nova" versão muda é muito mais delicada, e os extras do DVD revelam que a
sequência em que Carlitos caminha por aquele penhasco gelado, seguido por um urso, era um efeito
especial -ou seja, ele nunca correu o risco de cair no abismo .
O gênio de Chaplin não tinha lugar nem hora. Em outra festa , ou quem sabe a mesma, e para surpresa
geral , ele se levantou e cantou uma ária de ópera , com notável voz de tenor.
Os convidados foram cumprimentá-lo: "Não sabíamos que cantava tão bem, sr. Chaplin!" . "Mas não sei
cantar", ele respondeu . "Estava apenas imitando Caruso ."
Ao contrário dos políticos, o artista pode e deve mentir -para ser fiel à verdade.

CORREIO
BRAZILIENSE- DF

VISTO , LIDO E OUVIDOARI CUNHA

21/03/2013

142 - ÁRVORES PLANTADAS
Ari Cunha e Circe Cunha

Árvores plantadas
Na periferia das cidades-satélites, árvores são retiradas para facilitar a urbanização primária. Só pode
ser falta de planejamento . Vontade própria de mau gosto é difícil admitir. Alguns são conjuntos
residenciais ; e as árvores , a primeira preocupação . Na W3, o pensamento não é diferente. O projeto do
trem suspenso, e dentro de horário, não pode correr sobre pista asfaltada. Por cima, a facilidade de
trânsito é favorável. Há quem reclame do corte de árvores . Em Brasília, o trem aéreo não vai precisar de
sinal luminoso. E, para manter o horário, precisa de pista livre. O que estamos fazendo é conjectura.
Projetos estão em estudos . Alternativas para que as árvores sejam mantidas podem ser estudadas . Por
enquanto, não há verbas para obra desse valor. Melhor é pensar, antes , e planejar. Só assim as coisas
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andam direito; e os trens, nos trilhos .
A frase que foi pronunciada:
"Fiéis querem ouvir a voz de Deus como música".
Ouvida na Praça de São Pedro, como demonstração
de carinho para o papa, simples como um aperto de mão.
Artigo
Feliz ideia do ministro Almir Pazianotto em escrever sobre assunto quase banal. Alcoolismo e trabalho
não se conjugam . Interessante é que cabe à empresa buscar ajuda aos funcionários com esse problema.
A advertência expôs problema social.
Ordem
Um dia, no cinema da Cidade Livre, altos comentários sobre o filme que passava. O coronel da polícia
mineira estava na plateia e gritou para todos ouvirem , depois de acesas as luzes : "O dr. Israel me trou xe
para manter a ordem. E o 'manto"'. A partir daí, só era conhecido como "coronel manto" .
Novidade
Nonato Freitas é o mais novo empresário da cidade . El Camaron é o restaurante do Núcleo Bandeirante,
perto do cartório, para ninguém botar defeito. Cearense da gema, ele é quem escolhe o pescado. Peixe
de rio não entra. Nem de cativeiro. Vale uma visita.
Cem fotos
"A fotografia registrando a marcha da história". Foi assim que Paula Cinquetti, representando todos os
fotógrafos do Senado, explicou a importância da exposição 100 fotos de 2012 . Os senadores presentes
enalteceram o profissionalismo da Casa.
A exposição está aberta ao público até 8 de abril. Fica no túnel do tempo, acesso às alas Tancredo
Neves e Teotônio Vilela.
Morar bem
Imaginem no pinheiral do Paranoá a construção de 6.240 apartamentos de dois quartos. É o que está
para acontecer. Famílias com renda até R$1 ,6 mil mensal serão contempladas . A previsão é que grande
parte da obra seja entregue neste ano.
Definitivo
Quem passa pela Rodoviária do Plano pode atestar a eterna degradação. A impressão que se tem é que
há pouco interesse em se fazer um serviço decente de reforma. Não faltam arquitetos e engenheiros na
cidade. O que fica difícil de entender é a falta de cerimônia de usar verba pública para maquiagem .
Faltam estudos e planejamento para deixar a marca da competência. Até que tudo fique pronto, um
milhão de pessoas que circulam por ali vão ter que se acostumar com as obras por um bom tempo.
Chuvas
Petrópolis , cidade da família imperial, sofre com chuvas . O rio que passa pela avenida transborda e põe
à mostra pneus velhos, móveis usados e tudo que as residências não desejam . Jogando lixo nos rios , a
população não ficará livre deles- o que a água leva se espalha . Verbas emergenciais foram aprovadas
pelo Congresso. O governo federal liberou, mas, pelo visto, foi tudo para o ralo.
Lavagem de dinheiro
Roberto Gurgel, procurador-geral da Repúbl ica, acusou institu ições financeiras contra investimentos dos
bancos. Sua tese diz que vão ser criadas facil idades para permitir a lavagem de dinheiro. Houve revolta
partida de quem defende outros interesses.
Cachaça
No Distrito Federal, não há maior coleção de vinhos do que a do restaurante de Francisco Ansileiro. A
modernidade cresce com garrafas de cachaça, a mais pura . Gole de cachaça boa, normal entre os
apreciadores .
Mudança de hábito
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143- CHEGOU A HORA DAS DECISÕES SOBRE O NOVO PACTO FEDERATIVO
A correção da dívida pública dos municípios, uma nova repartição de recursos entre União, Estados e
municípios e o acesso ao programa de ajuste fiscal são as três prioridades da pauta dos prefeitos de
todo o país, entregue e discutida na reunião sobre um novo pacto federativo com os presidentes da
Câmara, Henrique Eduardo Alves , e do Senado, Renan Calheiros, nesta 4a feira (ontem).
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que o principal para as cidades - capitais
principalmente- será a mudança do indexador da dívida e o Programa de Ajuste Fiscal (PAF) para que
os municípios possam contratar operações de crédito com mais facilidade. "Queremos um PAF
municipal", afirmou Haddad. Atualmente, os Estados têm acesso a este programa. Haddad defendeu a
abertura de linhas de crédito para as prefeituras.
"Precisamos voltar a ter acesso para financiar as obras de infraestrutura. Não estamos pedindo nada de
diferente do que foi concedido aos Estados", afirmou . Haddad considerou , ainda, que atualmente a
dívida dos municípios é "impagável". A correção é feita considerando o IGP mais 9% . "Os atuais
indexadores da dívida são equivocados", disse.
Para ele, a Selic ou o IPCA são dois bons indexadores para a dívida. Ele cobrou a rápida aprovação pelo
Congresso do projeto enviado pelo governo no final do ano passado que troca o indexador pelo IPCA
mais 4% ao ano ou a taxa Sel ic, utilizando a taxa que for mais favorável aos municípios . São Paulo tem
uma dívida superior a R$ 50 bi com a União. Os serviços dessa dívida (juros e outros) chegam a 17% ao
ano.
Estávamos até atrasados nessas revisão
O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, João Coser (PT}, ex-prefeito de Vitória, afirmou que os
prefeitos querem recuperar a capacidade de investimento. Uma das propostas apresentadas prevê o
repasse de parte da CIDE- contribuição compulsória sobre combustível criada para conservação de
estradas- para subsidiar as passagens de ônibus urbanos das regiões metropolitanas. Segundo ele,
cada centavo arredado da CIDE e repassado aos municípios poderia reduzir em três centavos o valor da
passagem .
Já era hora - até estamos atrasados, governo e partidos - dessa revisão do pacto federativo. Os
municípios e Estados têm urgência na revisão dos índices de correção da divida interna, na
redistribuição dos fundos de participação dos estados e municípios (FPE e FPM) e numa correção na
composição destes fundos . Daí a urgência da incorporação das contribuições sociais, da reforma do
ICMS (que será cobrado no destino e não no Estado produtor) e na distribuição do royalties do petróleo,
agora judicializada pelos Estados produtores com várias ações no Supremo Tribunal Federal (STF).
Os prefeitos buscam saídas para a queda da arrecadação e para o aumentos de seus encargos com a
dívida, para a distribuição injusta dos tributos entre as unidades que constituem a federação. Nesse
debate, pelo que vejo, surgem propostas algumas consensuais outras polêmicas, como esta do uso da
CIDE para subsidiar o custo do óleo diesel do transporte urbano. Este é um dos graves problemas de
nossas cidades .
Mas o importante é que estão todos- e aí num consenso- buscando o aumento da arrecadação para
mais investimentos na infraestrutura urbana e nos serviços sociais de nossas deterioradas cidades. Os
prefeitos não aceitam mais a perda de arrecadação por causa das desonerações (necessárias, mas
custosas para a arrecadação dos municípios); a não inclusão das cidades nos fundos das contribuições
sociais; os tetos de endividamento; o alto custo da dívida com a União; e a divisão desigual do bolo
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tributário e dos royalties .
Essa discussão e as reivindicações encontram hoje um campo fértil no Congresso Nacional, como
comprova a votação dos royalties . O fato é que chegou a hora das decisões . Agora, elas devem vir,
também , com leis de responsabilidade social e uma fiscalização que obriguem os prefeitos a investir o
que a Constituição manda em educação e saúde, saneamento e infraestrutura urbana. Sem desvio de
recursos vinculados (estabelecidos pela Constituição) para outras áreas ou maquiagem das contas e do
orçamento municipal.
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144- SENADOR TUCANO PROVOCA MANTEGA EM AUDIÊNCIA NA CAE
Agência Estado

O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) fez uma série de provocações ao ministro da Fazenda, Guido
Mantega, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. "Pelos
números do PIB dos últimos dois anos, percebemos que a bola de cristal de vossa excelência continua
quebrada", disse. Como exemplo, ele citou que as projeções de Mantega para a expansão de 2012 iam
de 4,5% a 5%, mas que, de fato, o crescimento foi de 0,87%.
"Não sabemos se é pior a incompetência ou a mentira deliberada e estamos preocupado com as
consequências", afirmou . O representante da oposição continuou dizendo que, no ano em que o governo
prometeu um "espetáculo do crescimento", o Brasil cresceu apenas acima do Haiti . "O que quero dizer é
que os R$ 478 bilhões (anunciados por Mantega durante apresentação para investimentos em logística),
é, mais uma vez, tentativa de vender ilusões, de gerar falsa expectativa", disse. "Isso não é honesto e o
governo tem que ser, em primeiro lugar, honesto", acrescentou .
O senador salientou que as previsões equivocadas do ministro da Fazenda , consideradas por ele
otimistas em excesso, não contribuem para a credibilidade internacional do País . "O governo promove
anúncios espetaculosos que não se concretizam e frustram em sequência ."
Dias começou seu pronunciamento dizendo que a percepção que o governo passa é de que "está tudo
dominado", mas que faria alguns questionamentos ao ministro "sem nenhuma falta de respeito". O
representante da oposição continuou ainda citando que o governo usou de "ilusionismo estatístico", "kit
de maquiagem", um total de cinco truques contábeis para poder cumprir a sua meta fiscal. Ele citou a
antecipação de recebimento de dividendos, a venda de receita futura de estatais para o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a capitalização de estatais rendendo mais
dividendos, o abatimento dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a
postergação de despesa de R$ 40 bilhões de restos a pagar. Para ele, o governo só precisou usar esses
"truques" porque não tinha como cumprir a meta .
Dias não parou. Continuou dizendo que o governo fazia, ao final , "contabilidade criativa". "O senhor fala
com certo entusiasmo sobre dívida pública e estamos preocupados com o crescimento exorbitante da
dívida do País e com o festival de empréstimo que estamos aprovando semanalmente no Congresso a
pedido do governo", disse.
"A pergunta é: quando conseguiremos chegar a uma dívida bruta de menos de 45% do PIB como em
pa íses vizinhos?" O senador salientou também que o governo tem prometido uma forte desoneração do
setor produtivo para este e os próximos anos . "O que vemos é reforma às avessas, aumentando
despesas correntes ." Ele argumentou ainda que há um "caos na saúde pública" e que o governo não
cumpre, sequer, o compromisso constitucional.
Sobre inflação , o opositor perguntou até quando o governo estaria disposto a tolerar uma taxa de
inflação acima da meta de 4,5%. "Estamos preocupados com o governo sempre vendendo ilusões . É
necessário mais verdade e menos fantasia . Temos que acreditar nas medidas do governo. É preciso
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145- GOVERNO TEM COMO CALCULAR PERDAS DOS ESTADOS COM
UNIFICAÇÃO DO ICMS, DIZ MANTEGA
O governo federal tem como calcular as perdas dos estados com a unificação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), disse nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) que debate o
assunto . "Temos, por exemplo, a nota fiscal eletrônica . Não haverá dúvida [sobre os cálculos]", disse.
Além de reafirmar que a econom ia crescerá entre 3,5% e 4%, Mantega falou também sobre a
importância do fundo de desenvolvimento que será criado para ajudar os estados com mais dificuldades.
Segundo o ministro, esse fundo ajudará a melhorar a infraestrutura nessas regiões . "Dará uma
alavancada e melhorará o nível de infraestrutura, porque barateará os custos e os recursos , com custo
baixo, poderão ser usados em programas de financiamento de estados para empresas [entre outras
coisas] ."
Durante a tramitação da proposta de unificação do ICMS, dois fundos estão sendo negociados. O
primeiro tem montante estimado em R$ 8 bilhões por ano para compensar perdas , mas parte dos
governadores quer até R$ 15 bilhões ao ano . O outro fundo é de desenvolvimento regional.
Na audiência, Mantega rebateu acusações de maquiagem na contas públicas . "Eu gostaria que alguém
mostrasse que fizemos maquiagem . Não tem maquiagem no Ministério da Fazenda . Fizemos tudo de
acordo com a lei", disse o ministro, ao comentar o uso do Fundo Soberano para atingir a meta de
superávit primário no final do ano passado. "Somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e não
foi apontada nenhuma irregularidade", reagiu .
Mantega voltou a defender as desonerações, que só este ano deverão chegar a R$ 50 ,7 bilhões . De
acordo com o ministro, a maioria dos brasileiros é a favor da redução dos impostos que o governo vem
fazendo , inclusive nos produtos da cesta básica . "Se perguntar à população, 100% irão aprovar. No caso
da cesta básica, por exemplo , isso irá em benefício da população" , disse ele, garantindo que o preço dos
produtos da cesta básica já está caindo, embora o processo leve um tempo para surtir efeito. "[A queda]
não é imediata porque tem que haver um ajuste entre a indústria e o comércio, que já está ocorrendo ."
O ministro ressaltou que, embora muitos tenham criticado os incentivos concedidos ao setor
automobilístico, a desoneração, como em outros casos , ajudou a aumentar as vendas , permitindo um
maior repasse de recursos para os estados por meio do fundo de participação . "Não estamos dando
bolsa empresa, estamos dando benefícios aos trabalhadores . Além disso, estamos fazendo grande
transferência de renda . É claro que, se as empresas não crescerem e não tiverem investimentos, não
existirão empregos", disse ele, defendendo a política econômcia do governo . Ele disse ainda que é
possível renegociar os encargos da dívida dos estados retroativamente a janeiro.
Ao deixar a audiência, Mantega evitou comentar o valor do dólar, que chegou a R$ 2 hoje, ressaltando
apenas que "câmbio é flutuante" e que a oscilação da moeda norte-americana pode ser um efeito do que
vem acontecendo em Chipre.
Perguntado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que ontem (20) considerou
inconstitucional a inclusão de ICMS, bem como do PIS/Pasep e da Cofins na base de cálculo dessas
mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços , Mantega informou que
o Ministério da Fazenda pedirá à Corte uma modulação do impacto.
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146- MANTEGA: GOVERNO CALCULA PERDAS DOS ESTADOS COM
UNIFICAÇÃO DO ICMS
O governo federal tem como calcular as perdas dos estados com a unificação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), disse hoje (21) o ministro da Fazenda, Guido Mantega,
durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) que debate o assunto.
"Temos, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Não haverá dúvida [sobre os cálculos]", disse.
Além de reafirmar que a economia crescerá entre 3,5% e 4%, Mantega falou também sobre a
importância do fundo de desenvolvimento que será criado para ajudar os estados com mais dificuldades.
Segundo o ministro, esse fundo ajudará a melhorar a infraestrutura nessas regiões. "Dará uma
alavancada e melhorará o nível de infraestrutura, porque barateará os custos e os recursos , com custo
baixo, poderão ser usados em programas de financiamento de estados para empresas [entre outras
coisas]. "
Durante a tramitação da proposta de unificação do ICMS, dois fundos estão sendo negociados. O
primeiro tem montante estimado em R$ 8 bilhões por ano para compensar perdas , mas parte dos
governadores quer até R$ 15 bilhões ao ano. O outro fundo é de desenvolvimento regional.
Na audiência, Mantega rebateu acusações de maquiagem na contas públicas. "Eu gostaria que alguém
mostrasse que fizemos maquiagem . Não tem maquiagem no Ministério da Fazenda. Fizemos tudo de
acordo com a lei", disse o ministro, ao comentar o uso do Fundo Soberano para atingir a meta de
superávit primário no final do ano passado . "Somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e não
foi apontada nenhuma irregularidade", reagiu .
Mantega voltou a defender as desonerações, que só este ano deverão chegar a R$ 50,7 bilhões. De
acordo com o ministro, a maioria dos brasileiros é a favor da redução dos impostos que o governo vem
fazendo, inclusive nos produtos da cesta básica. "Se perguntar à população, 100% irão aprovar. No caso
da cesta básica, por exemplo, isso irá em benefício da população", disse ele, garantindo que o preço dos
produtos da cesta básica já está caindo, embora o processo leve um tempo para surtir efeito . "[A queda]
não é imediata porque tem que haver um ajuste entre a indústria e o comércio, que já está ocorrendo."
O ministro ressaltou que, embora muitos tenham criticado os incentivos concedidos ao setor
automobilístico, a desoneração, como em outros casos , ajudou a aumentar as vendas, permitindo um
maior repasse de recursos para os estados por meio do fundo de participação . "Não estamos dando
bolsa empresa, estamos dando benefícios aos trabalhadores . Além disso, estamos fazendo grande
transferência de renda. É claro que, se as empresas não crescerem e não tiverem investimentos, não
existirão empregos", disse ele, defendendo a política econômcia do governo. Ele disse ainda que é
possível renegociar os encargos da dívida dos estados retroativamente a janeiro.
Ao deixar a audiência, Mantega evitou comentar o valor do dólar, que chegou a R$ 2 hoje, ressaltando
apenas que "câmbio é flutuante" e que a oscilação da moeda norte-americana pode ser um efeito do que
vem acontecendo em Chipre.
Perguntado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que ontem (20) considerou
inconstitucional a inclusão de ICMS, bem como do PIS/Pasep e da Cofins na base de cálculo dessas
mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços, Mantega informou que
o Ministério da Fazenda pedirá à Corte uma modulação do impacto.
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Além de reafirmar que a economia crescerá entre 3, 5% e 4%, Mantega falou da importância do fundo de
desenvolvimento que será criado para ajudar os estados com mais dificuldades

Brasília- O governo federal tem como calcular as perdas dos estados com a unificação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), disse hoje (21) o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) que debate o
assunto. "Temos, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Não haverá dúvida [sobre os cálculos]", disse.
Além de reafirmar que a economia crescerá entre 3,5% e 4%, Mantega falou também sobre a
importância do fundo de desenvolvimento que será criado para ajudar os estados com mais dificuldades.
Segundo o ministro, esse fundo ajudará a melhorar a infraestrutura nessas regiões. "Dará uma
alavancada e melhorará o nível de infraestrutura, porque barateará os custos e os recursos , com custo
baixo, poderão ser usados em programas de financiamento de estados para empresas [entre outras
coisas]. "
Durante a tramitação da proposta de unificação do ICMS, dois fundos estão sendo negociados . O
primeiro tem montante estimado em R$ 8 bilhões por ano para compensar perdas, mas parte dos
governadores quer até R$ 15 bilhões ao ano. O outro fundo é de desenvolvimento regional.
Na audiência, Mantega rebateu acusações de maquiagem na contas públicas . "Eu gostaria que alguém
mostrasse que fizemos maquiagem. Não tem maquiagem no Ministério da Fazenda. Fizemos tudo de
acordo com a lei", disse o ministro, ao comentar o uso do Fundo Soberano para atingir a meta de
superávit primário no final do ano passado. "Somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e não
foi apontada nenhuma irregularidade", reagiu.
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148 -POLÍTICOS DO PT, PMDB E PSDB DEFENDEM BERNARDO
VERA ROSA • Agência Estado

A polêmica envolvendo oPTe o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, chegou ao Congresso.
Enquanto militantes da extrema-esquerda desferiam ataques a Bernardo nas redes sociais na internet,
parlamentares do PT, PMDB e PSDB saíam em defesa dele. Alvo de radicais que disseram que
Bernardo premiava a "sabotagem" das empresas de telecomunicações ao conceder isenções fiscais
para o setor, ele manteve a posição e discordou das críticas do PT ao pacote de desonerações.
"O serviço 3G cresceu 100% em 2011 e, no ano passado, cresceu mais 80% em cima disso, ou seja,
quase três vezes o que era em 201 O. Os consumidores, com razão , querem qualidade e a única saída é
fazer investimentos", disse Bernardo. "Nós estamos baixando impostos em várias áreas e as
telecomunicações fazem parte desse pacote ."
O governo concedeu alívio fiscal de R$ 6 bilhões às empresas de telecomunicações, mas o PT atacou a
medida em resolução intitulada "Democratização da Mídia é Urgente e Inadiável", aprovada no dia 1.0 .
Ao cobrar do governo a revisão das desonerações- e também a decisão de não enviar ao Congresso o
projeto que regulamenta a mídia-, o partido errou o valor das isenções e citou um número dez vezes
maior, de R$ 60 bilhões .
O erro foi corrigido, a pedido do ministro das Comunicações, mas, desde então, as críticas a ele só
aumentaram na legenda . Bernardo foi chamado de "traidor" e "privatista", entre outros adjetivos. "As
pessoas precisam entender que foram desonerados equipamentos de telecomunicação, como celular, e
não o conteúdo . Não houve incentivo para nenhuma operadora", disse o senador Walter Pinheiro (PTBA) . Apesar do comentário em favor do ministro, Pinheiro não quis entrar no mérito da polêmica. "Isso é
com o PT", esquivou-se. "O meu voto, aqui no Senado, foi favorável à desoneração, assim como fui
favorável quando o governo tirou o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da linha-branca."
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De acordo com o senador Wellington Dias (PT-PI), os incentivos fiscais têm de ser olhados do ponto de •
vista da redução do custo-Brasil. "É uma política estratégica e acertada, que precisa ser vista no
conjunto", disse. "Alguém pode ser contra por uma questão ideológica , para evitar concentração de
renda, mas, nesse caso, não se trata disso. Ao reduzir o custo das indústrias, a medida aumenta o poder
de consumo e dá competitividade aos produtos brasileiros ."
O presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), comparou a medida ao "Proer dos Bancos"
- lançado na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para socorrer instituições
financeiras em apuros - e disse não ter nada contra as isenções fiscais . "Se as teles estiverem no
vermelho, e dependerem da desoneração para não aumentar a tarifa, esse pacote se justifica", afirmou.
Segundo o senador Alvaro Dias (PSDB-PR), o "equívoco" da administração federal consiste em tentar
soluções "a conta-gotas". "O Palácio do Planalto deveria optar por uma reforma abrangente, e não
fatiada", disse. Dias disse não ter estranhado o erro do PT, que citou uma desoneração de R$ 60 bilhões
na resolução , quando o valor correto era de R$ 6 bilhões . "Estamos acostumados com a manipulação
dos números do PT no poder", ironizou, numa referência a "maquiagem" das contas públicas para
cumprir a meta de superávit primário .
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149- POLÍTICOS DO PT, PMDB E PSDB DEFENDEM MINISTRO DAS
COMUNICAÇÕES
Brasília, 21 -A polêmica envolvendo oPTe o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, chegou ao
Congresso. Enquanto militantes da extrema-esquerda desferiam ataques a Bernardo nas redes sociais
na internet, parlamentares do PT, PMDB e PSDB saíam em defesa dele. Alvo de radicais que disseram
que Bernardo premiava a "sabotagem" das empresas de telecomunicações ao conceder isenções fiscais
para o setor, ele manteve a posição e discordou das críticas do PT ao pacote de desonerações.
"O serviço 3G cresceu 100% em 2011 e, no ano passado, cresceu mais 80% em cima disso, ou seja,
quase três vezes o que era em 201 O. Os consumidores, com razão, querem qualidade e a única saída é
fazer investimentos", disse Bernardo . "Nós estamos baixando impostos em várias áreas e as
telecomunicações fazem parte desse pacote."
O governo concedeu alívio fiscal de R$ 6 bilhões às empresas de telecomunicações, mas o PT atacou a
medida em resolução intitulada "Democratização da Mídia é Urgente e Inadiável", aprovada no dia 1. 0 •
Ao cobrar do governo a revisão das desonerações- e também a decisão de não enviar ao Congresso o
projeto que regulamenta a mídia-, o partido errou o valor das isenções e citou um número dez vezes
maior, de R$ 60 bilhões.
O erro foi corrigido, a pedido do ministro das Comunicações , mas, desde então, as críticas a ele só
aumentaram na legenda. Bernardo foi chamado de "traidor" e "privatista", entre outros adjetivos . "As
pessoas precisam entender que foram desonerados equipamentos de telecomunicação, como celular, e
não o conteúdo. Não houve incentivo para nenhuma operadora", disse o senador Walter Pinheiro (PTBA). Apesar do comentário em favor do ministro, Pinheiro não quis entrar no mérito da polêmica . "Isso é
com o PT", esquivou-se. "O meu voto, aqui no Senado, foi favorável à desoneração, assim como fui
favorável quando o governo tirou o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da linha-branca."
De acordo com o senador Wellington Dias (PT -PI), os incentivos fiscais têm de ser olhados do ponto de
vista da redução do custo-Brasil. "É uma política estratégica e acertada, que precisa ser vista no
conjunto", disse. "Alguém pode ser contra por uma questão ideológica , para evitar concentração de
renda, mas, nesse caso, não se trata disso. Ao reduzir o custo das indústrias , a medida aumenta o poder
de consumo e dá competitividade aos produtos brasileiros."
O presidente nacional do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), comparou a medida ao "Proer dos Bancos"
-lançado na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para socorrer instituições
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financeiras em apuros- e disse não ter nada contra as isenções fiscais . "Se as teles estiverem no
vermelho, e dependerem da desoneração para não aumentar a tarifa, esse pacote se justifica", afirmou .
Segundo o senador Alvaro Dias (PSDB-PR), o "equívoco" da administração federal consiste em tentar
soluções "a conta-gotas". "O Palácio do Planalto deveria optar por uma reforma abrangente, e não
fatiada" , disse. Dias disse não ter estranhado o erro do PT, que citou uma desoneração de R$ 60 bilhões
na resolução , quando o valor correto era de R$ 6 bilhões . "Estamos acostumados com a manipulação
dos números do PT no poder", ironizou, numa referência a "maquiagem " das contas públicas para
cumprir a meta de superávit primário.
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150- MINISTRO VOLTA A CRITICAR PT E DEFENDE DESONERAÇÃO ÀS
EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO
Paulo Bernardo afirmou que medida fez serviço 3G crescer 100% em 2011

Vera Rosa - O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA- A polêmica envolvendo oPTe o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, chegou ao
Congresso . Enquanto militantes da extrema esquerda desferiam nesta quinta-feira, 21 , ataques ao
ministro nas redes sociais, parlamentares do PT, do PMDB e do PSDB saíam em sua defesa. Alvo de
radicais que chegaram a dizer que ele premiava a "sabotagem" das empresas de telecomunicação ao
conceder isenções fiscais para o setor, Bernardo voltou a discordar das críticas do PT ao pacote de
desonerações.

"O serviço 3G cresceu 100% em 2011 e, no ano passado, cresceu mais 80% em cima disso, ou seja,
quase três vezes o que era em 20 1O. Os consumidores , com razão , querem qualidade e a única saída é
fazer investimentos", disse Bernardo ao Estado. "Nós baixamos impostos em várias áreas e as
telecomunicações fazem parte desse pacote. Estamos fazendo um grande esforço para reduzir tributos
no País ."
O governo concedeu alívio fiscal de R$ 6 bilhões às empresas de telecomunicações, mas o Diretório
Nacional do PT atacou a medida em resolução intitulada "Democratização da Mídia é Urgente e
Inadiável", aprovada no último dia 1.0 . Ao cobrar do governo a revisão das desonerações- e também a
decisão de não enviar ao Congresso o projeto que regulamenta a mídia-, o PT confundiu o valor das
isenções e citou um número dez vezes maior, de R$ 60 bilhões.
O erro foi corrigido, a pedido de Bernardo, mas , desde então, as críticas a ele só aumentaram no partido .
Em entrevista ao Estado, publicada na quarta-feira, o ministro disse achar "incompreensível" que o PT
"misture" regulação da mídia com investimentos e deflagre uma ofensiva contra as isenções fiscais
concedidas pelo governo Dilma . Nas redes sociais , Bernardo foi chamado de "traidor" e "privatista",
entre outros adjetivos .
"As pessoas precisam entender que foram desonerados equ ipamentos de telecomunicação, como
celular, e não o conteúdo . Não houve incentivo para nenhuma operadora", disse o senador Walter
Pinheiro (PT -BA) .
Apesar do comentário em favor de Bernardo, Pinheiro não quis entrar na polêmica nem mexer no
vespeiro da regulamentação da mídia. "Isso é com o PT", esquivou-se . "O meu voto, aqui no Senado, foi
favorável à desoneração, assim como fui favorável quando o governo tirou o IPI dos produtos da linha
branca", insistiu.
Para o senador Wellington Dias (PT-PI), os incentivos fiscais têm de ser olhados do ponto de vista da
redução do custo Brasil. "É uma política estratégica e acertada, que precisa ser vista no conjunto", disse
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o petista . "Alguém pode ser contra por uma questão ideológica, para evitar concentração de renda ,
nesse caso, não se trata disso. Ao reduzir o custo das indústrias, a medida aumenta o poder de
consumo e dá competitividade aos produtos brasileiros ."
O presidente do PMDB, senador Valdir Raupp (RO), comparou o pacote de desonerações ao "Proer dos
Bancos"- lançado no governo Fernando Henrique Cardoso para socorrer instituições financeiras em
apuros- e disse não ter nada contra as isenções fiscais. "Se as teles estiverem no vermelho, e
dependerem da desoneração para não aumentar a tarifa, esse pacote se justifica", afirmou Raupp.
Na avaliação do senador Álvaro Dias (PSDB-PR), o "equívoco" do governo consiste em tentar soluções
"a conta-gotas". "O Palácio do Planalto deveria optar por uma reforma abrangente, e não fatiada",
comentou ele . Dias disse não ter estranhado o erro do PT, que se referiu a uma desoneração de R$ 60
bilhões na resolução aprovada pelo Diretório Nacional , quando o valor correto era de R$ 6 bilhões.
"Estamos acostumados com a manipulação dos números do PT no poder", ironizou o tucano, numa
referência à maquiagem das contas públicas para cumprir a meta de superávit primário.
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151- DESONERAÇÃO DA CESTA É "ILUSIONISMO GROSSEIRO"
Afirmativa é do deputado baiano Jutahy Magalhães Jr. , do PSDB; em discurso nesta quinta, o tucano disse bateu
duramente no anúncio de desoneração da cesta básica feito pela presidente Di/ma Rousseff; "O governo se
apropriou de uma matéria aprovada pelo Congresso Nacional há pouco mais de seis meses e agora lança como
iniciativa própria por meio de uma escancarada propaganda eleitoral"

Opositor afiado ao governo da presidente Dilma Rousseff, o deputado baiano Jutahy Magalhães Jr., do
PSDB, disse nesta quinta-feira na Câmara que a chefe da nação já cumpre agenda de campanha . O
tucano qualificou como "ilusionismo grosseiro" o pronunciamento em rede nacional de televisão para
anunciar a desoneração da cesta básica.
"O governo se apropriou de uma matéria aprovada pelo Congresso Nacional há pouco mais de seis
meses e agora lança como iniciativa própria por meio de uma escancarada propaganda eleitoral" .
O parlamentar baiano ainda criticou declaração recente de Dilma em evento que ele definiu como
"comício" em João Pessoa-PB , de que se pode "fazer o diabo, mas só na hora da eleição". "É a
presidente misturando de forma diabólica, como de hábito, o interesse público, com o marketing
eleitoreiro que agora domina sua agenda", disparou o tucano .
O tucano atacou também a gestão da equipe econômica brasileira, a quem acusa de "manipular"
informações para tentar passar controle da inflação . "A passividade do Banco Central deu lugar ao
ativismo na errática e assombrosa maquiagem de números".
Jutahy lembrou que na semana passada, quando divulgou resultados da última reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom), o presidente do Banco Central , Alexandre Tomibini , alertou que a inflação
poderia estar mudando de patamar e que a onda de aumentos de preços "poderia não ser temporária" .
"A primeira reação à declaração do presidente do Banco Central foi mercadológica : prenúncio de
aumentos na taxa de juros Selic. Entretanto , muito mais importante do que a sinalização de aumento da
Selic foi o Banco Central anunciar o fracasso da política de controle da inflação do governo . Com sua
autonomia minada, o Banco Central , nesse caso, errou e persiste no erro de aceitar passivamente o
intervencionismo popul ista da chefia", disse Jutahy.
Segundo o deputado, para "maquiar a realidade dos números", o Banco Central alterou a metodologia de
cálculo de calotes das pessoas físicas , que mede o índice de inadimplência. "O nome dessa prática é
man ipulação. O banco Central comete uma fraude que irá dificultar o trabalho de analistas , acadêmicos
e historiadores no futuro".
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O parlamentar baiano ainda criticou declaração recente de Dilma em evento que ele definiu como
"comício" em João Pessoa-PB, de que se pode "fazer o diabo, mas só na hora da eleição". "É a
presidente misturando de forma diabólica, como de hábito, o interesse público, com o marketing
eleitoreiro que agora domina sua agenda", disparou o tucano.
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152- ÍNDIOS PARALISAM OBRAS DE BELO MONTE
Manifestação contou também com a participação de colonos e ribeirinhos. Força Nacional foi convocada
Bruno Rosa

As obras em um dos quatro canteiros da usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída às
margens do Rio Xingu , em Altamira do Pará, foram paralisadas ontem . Indígenas, colonos e ribeirinhos
se juntaram e invadiram o chamado Sítio Pimenta!. Os manifestantes alegam que as cond icionantes
prometidas pela Norte Energia, responsável pela construção do empreendimento, um dos principais do
governo de Dilma Rousseff, não estão sendo cumpridas.
A Norte Energia afirmou , em nota, que cerca de 60 pessoas, sendo a maior parte colonos e ribeirinhos ,
ocuparam o canteiro por toda a quinta-feira. Mas, segundo informações da ONG Movimento Xingu Vivo
para Sempre, o número é maior, de cerca de 150 pessoas.
Devido ao impasse durante todo o dia, a Norte Energia convocou uma reunião na noite de ontem em
Altamira, no Pará, com as lideranças locais e representantes dos órgãos do governo federal, como o
Ministério do Meio Ambiente. Mas, segundo pessoas presentes no encontro, não se chegou a uma
solução.
Advogada é retirada de reunião
De acordo a ONG Movimento Xingu Vivo, a manifestação começou na madrugada de ontem, quando
cerca de 150 pessoas bloquearam a estrada de acesso ao canteiro. Rapidamente, a Força Nacional de
Segurança foi acionada ao local para tentar impedir a invasão ao canteiro de obras.
- A reunião no fim do dia foi mais uma maquiagem da Norte Energia. Eu fui proibida de participar da
reunião e ainda recebi um mandado proibitório da Justiça, dizendo que, se eu voltar a participar das
manifestações, terei de pagar uma multa de R$ 50 mil e ainda posso ser presa- disse a a advogada de
direitos humanos Maira lrigaray, que acompanhava a manifestação a pedido dos índios da região.
No centro da manifestação de ontem está a comunidade do Jericoá, que reúne diversas etnias
ind ígenas, como Xipaia, Curuaia e Canel, além dos índios Juruna da aldeia Muratu. Eles alegam , de
acordo com a ONG Movimento Xingu Vivo, que, por serem afetados pela barragem , não tiveram a
demarcação das terras nem esclarecimento da situação legal de algumas áreas do local. Além disso,
dizem , não receberam as compensações prometidas pela Fundação Nacional do Índio (Funai) . Os
integrantes da comunidade, diz a ONG , reclamam que não há peixes para a pesca, já que a água do
local estaria contaminada pelas obras .
Ao mesmo tempo, ribeirinhos e colonos não conseguem usar as terras para plantação, já que os índios
alegam serem deles as terras. Por isso, pedem definição sobre a situação fundiária .
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Norte Energia procura diálogo
Por outro lado, a Norte Energia afirmou que está aberta ao diálogo, mas "utilizará todas as medidas e
instrumentos legais cabíveis para a continuidade do trabalho e desocupação da área". O consórcio disse
ainda que os outros três canteiros de obra, Belo Monte, Canais e Diques, não tiveram as atividades
afetadas .
Segundo uma fonte, outro motivo para a manifestação teria sido ocasionado pelo acordo firmado entre a
liderança da aldeia Muratu e a Norte Energia, o que teria desagradado outros índios, além dos colonos .
Mas os detalhes do acordo não foram divulgadas pela Norte Energia .
A paralisação das obras contou com o apoio dos funcionários do canteiro, segundo a ONG.
A Funai não retornou as ligações do GLOBO. Já os Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente
não quiseram se pronunciar.
Essa é a oitava paralisação das obras da usina hidrelétrica Belo Monte desde o início de sua construção,
em 2011 . A expectativa é que a usina- que tem entre os acionistas a Eletrobras, os fundos de pensão
Petros e Funcef, Neoenergia, Cemig e Light- entre em operação em 2015 e tenha capacidade para
gerar de 11 mil megawatts (MW).
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153- MANTEGA DIZ QUE DESONERAÇÕES SOMARÃO R$ 106 81 ATÉ 2014
Valor para turbina r o PIB superará, só este ano, R$ 55 bilhões

Martha Beck

As desonerações feitas para turbinar o Produto Interno Bruto (PIB) somarão R$ 106 bilhões até 2014,
informou ontem o ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante audiência pública na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado . Em 2013, o valor chegará a R$ 50,7 bilhões . Já em 2014, será
de R$ 55,45 bilhões. Segundo Mantega, o governo vai incluir mais setores na desoneração da folha de
pagamentos, incentivo que já beneficiou 42 segmentos da economia brasileira.
-A desoneração da folha começou, mas não terminou- disse o ministro Mantega.
Durante a audiência, o senador Cristovam Buarque (PDT-DF) disse ao ministro que algumas
desonerações parecem bolsa empresa, pois acabam servindo para que a indústria aumente seus lucros,
sem repassar a queda de tributos para a população. Um exemplo seria a redução do PIS/Cofins e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos produtos da cesta básica, que ainda não chegou
totalmente aos preços cobrados dos consumidores .
- Ainda teremos uma ou duas semanas para a adaptação - rebateu Mantega.
Discussão com senador
O ministro destacou que o governo continuará trabalhando para combater a inflação:
-Continuaremos agindo de modo que a inflação não atrapalhe a vida do país e venha trazer alguma
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intranquilidade.
Mantega disse que a guerra fiscal já não vale a pena para os estados, pois cria insegurança jurídica e
faz com que as empresas reduzam seus investimentos . Segundo o ministro, uma das metas do governo
é aprovar a reforma do ICMS.
O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) irritou Mantega ao afirmar que suas previsões para a economia têm
sido equivocadas.
- Não sei o que é pior, a incompetência ou a mentira deliberada. A bola de cristal do senhor continua
quebrada. O senhor não tem sido bem-sucedido como pitonisa - disse Dias .
"bola de cristal pode ter tido defeito"
O ministro rebateu, afirmando que a crise internacional afetou as previsões de crescimento não só do
governo, mas dos economistas do mercado. Em 2012, Mantega trabalhava com um crescimento de 4%,
mas a taxa fechou o ano em 0,9%.
- Numa crise, ninguém consegue fazer previsões corretas da economia. Em 2012, não esperávamos um
agravamento da crise europeia, que pegou todo mundo de calça curta. Muitos erraram , mas não sei se
todos vão cair no limbo da desonestidade. Até agora, não sei o que o senador quis dizer com
desonestidade . A minha bola de cristal pode ter tido alguns defeitos passageiros, mas costuma
funcionar. Não é um pecado mortal não acertar uma previsão quando a economia está conturbadadisse o ministro.
O senador criticou ainda a condução da política fiscal , dizendo que o governo usou maquiagem para
fechar suas contas no ano passado . Dias também perguntou a Mantega quanto tempo o governo iria
continuar tolerando uma inflação alta . O ministro rebateu novamente.
-Não costumamos usar maquiagem no ministério, pelo menos que eu saiba. Fazemos tudo de acordo
com a lei orçamentária e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu gostaria que alguém demonstrasse
que fizemos isso (usar maquiagem)- afirmou Mantega .
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154 - DIGA QUEM ACERTOU? VOU DAR O NOBEL
Renata Veríssimo, Adriana Fernandes e Ce/ia Froufe

Os baixos resultados da economia devem servir de munição para a oposição na campanha eleitoral de
2014 . A primeira demonstração veio ontem do senador tucano Álvaro Dias (PR), que criticou duramente
o ministro da Fazenda, Guido Mantega, pelos erros nas suas previsões e pela "contabilidade criativa"
nas contas públicas . O embate deixou o ministro constrangido, mas ele não perdeu a chance de levantar
a bandeira mais popular do governo : emprego e renda .
"Pelos números do PIB dos últimos dois anos , percebemos que a bola de cristal de vossa excelência
continua quebrada", disse Dias, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado . "Não sabemos se é pior a incompetência ou a mentira deliberada e estamos preocupados
com as consequências", afirmou o tucano. "É preocupante o País ser gerido por um governo que vende
ilusões . Dilma precisa de mais verdades e menos fantasias ."
Mantega reagiu com ironia, afirmando que as previsões dos economistas "caíram por terra" em 2012 por
causa da crise global. Disse que não é pecado mortal não acertar previsões quando a economia está
conturbada. "Diga quem acertou? Eu vou dar o Prêmio Nobel de Economia", ironizou. O ministro se
vangloriou por ter acertado as previsões de expansão nos primeiros anos à frente da pasta. Segundo
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"Kit maquiagem" . Dias acusou o governo de usar "truques", "manobras contábeis" e "kit maquiagem"
para chegar ao superávit primário do. ano passado . "Não costumamos usar maquiagem no ministério,
pelo menos que eu saiba . Fazemos tudo de acordo com a Lei Orçamentária e com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF)", rebateu Mantega.
O ministro afirmou que o governo tem conseguido cumprir os seus projetos e não tem faltado ousadia.
"Prometemos emprego para a população. Ela olha menos o PIB e mais as condições de vida e a renda",
disse. "Inclusive quando a economia teve desempenho mais fraco, continuamos gerando emprego: 6%
no ano passado. A economia brasileira, desse ponto de vista, está muito bem." Mantega, porém, não
arriscou uma previsão de crescimento em 2013 . Rindo , disse que estava com receio de fazer estimativa
na frente do senador.
Mantega avaliou que 2013 começou com condições externas e internas mais favoráveis para a
economia brasileira. "O PIB tem sido maior a cada trimestre do que o trimestre anterior, e essa trajetória
vai ser mantida na economia brasileira. Isso será mantido o ano inteiro", afirmou .
Competitividade . O ministro disse que a crise internacional ainda não foi debelada, o que exige
providência no País para o aumento dos investimentos , que já dão sinal de retomada e devem ser o
indutor do crescimento . Mas, para ; isso, segundo ele, é imperativo um aumento da produtividade e da
competitividade . Mantega prometeu novos programas para infraestrutura.
O ministro aproveitou para mandar um recado ao mercado, que tem dado sinais de que não acredita no
comprometimento do governo em trazer a inflação para o centro da meta, de 4,5% . Segundo ele, os
limites da meta de inflação não serão ultrapassados.
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155- SETENTA E OITO CASAIS PARTICIPAM DE CASAMENTO COLETIVO NESTE
SÁBADO
Essa é a 5a edição do evento que faz parte do projeto Alma Gêmea, promovido pela Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania do Distrito Federal (Sejus)

Setenta e oito casais participarão do primeiro casamento coletivo de 2013 no próximo sábado (23/3).
Essa é a 5a edição do evento que faz parte do projeto Alma Gêmea, promovido pela Secretaria de
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal (Sejus). O evento ocorre a partir das 18h no
Museu da República, na Esplanada dos Ministérios.
As noivas participantes ganharam o vestido de presente e passarão o dia na sede da Secretaria de
Justiça para receber o "Dia da Noiva", com direito a massagens corporais, cabelo e maquiagem .
A iniciativa do governo local conta com parcerias da iniciativa privada para cobrir os custos do
casamento, tais como cerimonial , decoração , vestidos e taxas de cartório. O orçamento é de R$ 30 mil.
O projeto já atendeu 175 casais em quatro cerimônias, desde a primeira edição, em 2012 . Na última
edição do ano passado, cem casais se uniram em plena Praça dos Três Poderes .
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156 - ERROS E MEIAS-VERDADES
Entre as obrigações que, no seu entender, o cargo que ocupa lhe impõe, o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, citou a de "tentar viabilizar" projeções otimistas. Postas assim as coisas, como fez o ministro
durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, parecem
justificadas todas as suas previsões, mesmo as mais disparatadas, como a feita no início do ano
passado, quando previu que, apesar do quadro de grandes dificuldades da economia mundial , a
economia brasileira cresceria 4%. O resultado apurado pelo IBGE, como se sabe, foi uma expansão de
apenas 0,9%.
Cioso do que diz ser sua obrigação, Mantega continua a fazer projeções otimistas. Agora, depois de
reconhecer que o desempenho da economia mundial em 2012 foi bem pior do que tem sido nos últimos
anos, o ministro diz que haverá melhoras em 2013. Na sua análise, a União Europeia, já combalida, não
deverá ter grande desempenho, mas "o risco de uma ruptura financeira está afastado em 2013". Parece
que a situação de Chipre, que tanto preocupa as autoridades econômicas e financeiras no resto do
mundo, não chega a incomodá-lo.
No plano interno, a seu ver, as medidas de estímulo ao crescimento começam a produzir efeitos e, por
isso, a economia já mostra um crescimento maior. "Estamos numa trajetória gradual de aceleração da
economia, enfrentando as dificuldades que continuam na economia internacional", afirmou. E foi um
pouco além , ao dizer que acredita que a economia pode crescer 4% , mais do que os 3%, em média, que
os economistas privados estão prevendo. Tomara que acerte desta vez.
Mas o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) apontou razões para duvidar. "Pelos números do PIB dos últimos
dois anos, percebemos que a bola de cristal de V. Exa. continua quebrada", disse o senador ao ministro.
"Não sabemos se é pior a incompetência ou a mentira deliberada, e estamos preocupados com as
consequências ."
Em resposta, o ministro reconheceu que "minha bola de cristal pode ter tido alguns defeitos, mas
costuma funcionar" . Às vezes, reconheça-se, até acerta .
A despeito dos prejuízos que erros grosseiros de projeção, deliberados ou não, causam à imagem das
autoridades, eles são menos graves para a credibilidade da política econômica do que meias-verdades
que essas autoridades transformam em argumentos para defender suas ações. Em pelo menos dois momentos o ministro da Fazenda utilizou esse recurso durante a audiência na CAE do
Senado.
Um dos momentos foi quando tratou da política fiscal , cuja execução se tornou mais difícil por causa da
estagnação da arrecadação tributária em decorrência do mau desempenho da economia. Para atingir o
superávit primário sem cortar despesas de custeio nem reduzir o ritmo em que vem concedendo
benefícios tributários a setores escolhidos, sob a justificativa de estimular a atividade econômica, o
governo vem lançando mão de recursos contábeis . Entre eles estão a apropriação antecipada de
dividendos de estatais e a exclusão de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
do cálculo do superávit primário .
O senador paranaense disse que esse procedimento equivale a "truque", "manobra contábil" e "kit
maquiagem". Em resposta, o ministro afirmou que tudo está de acordo com a lei orçamentária e com a
Lei de Responsabilidade Fiscal. De fato , está . Mas esse tipo de artifício torna obscura a política fiscal, o
que corrói sua credibilidade .
Outro momento em que usou a meia-verdade foi quando tratou da inflação, para garantir que não há
risco de ela ficar acima da margem de tolerância da política de meta inflacionária . Também neste caso
ele está certo. Mas é preciso observar que a meta, mantida há vários anos, é alta, se comparada à
inflação média dos países ricos , e sua margem de tolerância é ampla demais, o que dá grande folga ao
governo . Mesmo assim, o governo vem agindo de maneira atabalhoada, tentando conter preços e tarifas
por meio de acordo políticos ou de seguidas reduções de tributos , o que torna sua política econômica
ainda mais questionável. Em cortes de despesas, nem pensar.
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MÔNICA BERGAMO

26/03/2013

157 - MICROFONE NA CARA
Mônica Bergamo

A lurd (Igreja Universal do Reino de Deus) foi condenada a pagar indenização de R$ 25 mil por danos
morais a um operador de som . O pastor de uma igreja de Belo Horizonte agrediu o homem com um
microfone em sua cara . A Universal recorreu ao TST (Tribunal Superior do Trabalho), mas a decisão foi
mantida.
MICROFONE 2
O religioso teria reclamado que o microfone estaria sujo e descascando. Quando o funcionário explicou
que era por excesso de lavagem , o pastor pediu para ele cheirar o aparelho . E empurrou o equipamento
em seu nariz. Após a agressão, outros pastores passaram a fazer piada dizendo: "Cheira aqui".
ECO
No processo, o trabalhador conta que, em rituais de exorcismo, um bispo apontava para ele e dizia:
"Queima esse demônio aí em cima . Mande ele embora, pois ele é o demônio que está estragando a
nossa reunião" . A lurd afirma "que inexistiu a configuração do dano[ .. .] e que não houve prova de
qualquer dano psíquico- emocional do autor".
CINQUENTINHA NA LIDA
Xuxa não terá folga , amanhã, dia em que completa 50 anos. A apresentadora participará da
apresentação da nova programação da Globo, na capital paulista .
SEM OBSTÁCULOS
São Paulo terá no próximo dia 14 a primeira corrida contra homofobia, preconceito religioso e étnico,
bullying, violência à mulher e outras formas de discriminação. O evento da Secretaria de Esporte do
Estado terá um percurso de 5 km em torno do vale do Anhangabaú .
PRETO E BRANCO
Ronaldinho Gaúcho deu uma camisa do Atlético Mineiro autografada para o poeta Ferreira Gullar,
torcedor do time. O presente foi entregue por três atleticanos -o cartunista Paulo Caruso e os jornalistas
José Maria Rabêlo e Petrônio Gonçalves . Gullar pretende retribuir a gentileza com um livro de poemas ,
"para inspirá-lo".
FAZENDO CARÃO
Famosa por fazer biquinho e jogar o cabelo durante os desfiles, a modelo lzabel Goulart virou motivo de
brincadeira na rede social lnstagram . Pessoas que circulavam pela São Paulo Fashion Week postaram
fotos imitando a top , identificadas com o tópico #guesswho (advinha quem , em inglês). "É uma marca
minha . Sempre tive muito cabelo. Então, para não sumir nas fotos , eu jogava os fios", diz lzabel.
SALADA VERDE
O ator Sergio Marone e o apresentador Cazé Pecini estrelam campanha de divu lgação do mapa de
feiras orgânicas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O projeto quer estimular o consumo de
alimentos orgânicos , favorecendo pequenos produtores e dando ao consumidor produtos de qualidade
mais baratos.
SUPINO E FLEXÃO
A Bodytech do shopping lguatemi, que será inaugurada em maio, terá sala exclusiva de maquiagem para
as alunas e aulas coletivas dadas em um palco.
E os donos da academia acabam de comprar a Pelé Club do ltaim Bibi . O investimento é de R$ 9
milhões.
PARABÉNS SEM FIM
Passados dois meses do aniversário de 50 anos de Fernando Haddad (PT), uma faixa felicitando o
prefeito de São Paulo continua na fachada de um prédio ocupado na avenida São João. A mensagem é
assinada pelos "seus amigos do MMPT [Movimento Moradia para Todos]".
VIVA NAOMI!
A modelo britânica Naomi Campbell foi homenageada com um coquetel no Baretto, na sexta-feira,
realizado pela revista "Vogue" . Participaram da festa o estilista Valdemar lódice, o modelo Yuri Campos ,
o arquiteto Paulus Magnus, o produtor David Jensen e Donata Meirelles, diretora de estilo da publicação .
DESPEDIDA FASHION
Roberta Sá cantou no desfile da grife Têca , no último dia da São Paulo Fashion Week, na sexta. A atriz
Giselle ltié e a cantora Wanessa Camargo estiveram na Bienal.
ESTANTE
A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin foi inaugurada no sábado , na USP. A ministra da Cultura,
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A galeria Paralelo inaugura exposição da fotógrafa inglesa Deborah Anderson, às 19h, em Pinheiros.
Paulo Herkenhoff lança livro sobre Manabu Mabe, às 19h30, na Pinakotheke, na Vila Tramontana .
Ronaldo Fraga autografa o livro "Caderno de Roupas , Memórias e Croquis" na Livraria da Vila, no Jardim
Paulista, às 18h30.
Pedro Sabie toca no lançamento de coleção de sapatos para noivas na loja da Carmen Steffens da
Oscar Freire, às 20h .
O Oi Futuro abre hoje no Rio a mostra "Game Lover" .

O GLOBO

NEGÓCIOS E CIA

28/03/2013

158 - PROJETO VAI REGULAMENTAR CRUZEIROS MARÍTIMOS
Texto do PL 44912012 foi retirado da pauta do Congresso para sofrer ajustes de redação, a pedido do Sindmar
FLÁVIA OLIVEIRA

Saiu da pauta do Congresso Nacional o Projeto de Lei 449/2012, que regulamenta o trabalho dos
tripulantes de embarcações na costa brasileira. A pedido do Sindmar, dos oficiais de Marinha Mercante,
o senador Paulo Paim (PT-RS) retirou o projeto da pauta para ajustes de redação. Há preocupação, em
particular, com a regulamentação dos cruzeiros marítimos, segmento que cresceu muito no país nos
últimos anos . A atividade enfrenta uma espécie de vácuo regulatório, uma vez que não foi incluída na Lei
9.432/1997, que trata da navegação no Brasil. A expectativa é que o projeto sofra alterações e seja
reapresentado em um mês. A principal reivindicação do Sindmar é a isonomia entre empresas brasileiras
e estrangeiras. Hoje, as principais companhias de cruzeiros que atuam no país são do exterior. Mas elas
não estão obrigadas a cumprir as mesmas regras impostas às de bandeira nacional. "Não submetem
suas rotas previamente às autoridades brasileiras, nem cumprem normas ambientais e de segurança
locais", afirma o Sindmar em nota. A brecha regulatória estaria relacionada à série de incidentes e
problemas sanitários de cruzeiros marítimos na costa brasileira .
900 mil PASSAGEIROS
Por ano, quase um milhão de pessoas fazem cruzeiros no Brasil. A temporada vai de novembro a abril.
Há 280 roteiros de viagens disponíveis. As cinco principais companhias são estrangeiras .
Design do Brasil em vitrine italiana
O Salão Internacional do Móvel , em Milão, será vitrine para produtos fabricados no Brasil. A multimarcas
A Lot of lançará linha própria, batizada de A Lot of Brasil , no evento, que será realizado de 9 a 14 de
abril. O objetivo é apresentar peças com preços competitivos produzidas com matérias- primas nacionais
e sustentáveis. Serão 17 produtos criados por 12 designers, Fabio Novembre, Nika Zupanc, entre eles.
O italiano Vanni Pasca assina a curadoria. "Nosso objetivo é aumentar o faturamento em 800% e chegar
a 11 O pontos de vendas no Brasil e no exterior", diz o designer Pedro Paulo Franco, sócio da marca. O
investimento total no projeto deve bater os R$ 5 milhões . Já a Secretaria estadual de Desenvolvimento
do Rio levará, pela quinta vez, a mostra Rio + Design à cidade italiana . Vai reunir 27 expositores e mais
de 60 produtos em espaço de 230 metros quadrados, na Via Tortona. Entre os lançamentos, está a linha
para casa do designer Gilson Martins, que inclui relógio e porta- objetos para parede. A curadoria do
projeto, aporte de R$ 700 milhões, é de Guto lndio da Costa, Cláudio Magalhães e Zanini de Zanine .
Deve receber 25 mil visitantes. O designer carioca Rafael Miranda também estará em Milão no período .
Vai participar da Brazil S/A. Ele procura parceiros para produzir a linha de relógios de borracha
Copacabana. Quer arrecadar US$ 50 mil através de site de crowdfunding .
FRIOZINHO
A Monnalisa, italiana de roupa infantil, lança hoje campanha de inverno. As imagens, assinadas pelo
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Ganho real1
O Sinduscon Rio fechou o acordo salarial de 2013 . Trabalhadores da construção civil fluminense terão
reajuste de 9%, a partir de 1° de março. É o quarto ano seguido de correção acima do IN PC, índice de
inflação que é referência nos acordos coletivos . Este ano, o ganho real chegou a 2,27%.
Ganho real 2
O piso salarial dos trabalhadores passa a R$ 1.045. É o que ganham serventes e contínuos. Em 2012,
também houve reajuste de 9%; em 2011, de 7,5%; em 201 O, de 7% .
Má ideia
Pesquisa do Conselho Mundial de Turismo colocou o Brasil em 51 ° lugar em ranking de competitividade.
Dois pontos merecem atenção, aponta Paulo Senise, superintendente do Rio Convention & Visitors
Bureau : a malha terrestre e as tarifas aéreas .
Fidel idade
O ltaú assinou termo de ajustamento de conduta (TAC) com o MP do Rio ontem . Passará a comunicar
sobre mudanças em programa de fidelidade por telefone e e-mail. Clientes reclamavam de não ter
recebido carta com aviso sobre as alterações .
Em Minas
A Partage inaugura, em abril , o Metropolitan Shopping Betim (MG). Aporte de R$ 250 milhões , terá 278
lojas.
'Top ten '
O Porto de ltaqui, em São Luís (MA), deve receber aporte de R$ 1,4 bilhão para ampliação de
armazenagem e infraestrutura nos próximos três anos . Quer estar entre os dez mais importantes do
mundo até 2031 , movimentando 150 milhões de toneladas de cargas. Ano passado , foram 15,7 milhões.
Seguro em alta
Saltou 154% a carteira de seguros de cascos de navios do Grupo BB e Mapfre em 2012 . Ficou com
19,4% de participação no mercado. O volume em prêmios foi de R$ 254 milhões. Este ano, prevê
crescimento puxado pelo setor off-shore.
SORVETE CARIOCA
O Sorvete Itália estreia hoje a campanha "Rio é uma delícia". Quer chamar atenção para as belezas da
cidade com vídeo para web e ação no lnstagram. A DPZ assina, em parceria com Grito, Aquarela Filmes
e Sonido. A sorveteria investiu R$ 330 mil e prevê faturar 30% mais .
DE PETRÓPOLIS
A cerveja Bohemia volta à mídia em campanha assinada pela AlmapBBDO . O comercial , que estreia
hoje, foi filmado na Cervejaria Bohemia, em Petrópol is. A ideia é aliar os conceitos de tradição e
qualidade. A marca , líder do mercado premium , existe desde 1853.
Livros 1
O Clube de Autores , plataforma de publicação de livros independentes, recebeu aporte do Fundo SC, da
FIRCapitaiBZPian . Prevê dobrar o número de livros vendidos para 350 mil/ano.
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Livros 2
A Alta Books investiu mais de R$ 2 milhões para modernizar a área editorial. Prevê vender R$ 1O
milhões este ano, alta de 25%.
Livre Mercado
A clínica Otolife será inaugurada na Barra, na próxima terça . É aporte de R$ 800 mil.
A grife Wollner reabre hoje loja no Shopping Leblon. Investiu R$ 500 mil em reforma . Espera aumento de
35% nas vendas .
A MOB vai distribuir mil kits da Océane Femme para cliente mês que vem . Terá cosméticos como lenço
para tirar maquiagem.

O ESTADO DE S . PAULO- SP

EDITORIAL

01/04/2013

159 - O BALANÇO DO BNDES
O uso de manobras contábeis pelo governo federal para a obtenção de um superávit primário mais
aceitável já se tornou costumeiro, mas esse "truque" pode estar sendo levado longe demais. No ano
passado, para cumprir a meta reduzida de 2,38% do PIB - a meta anterior era de 3,1 % -, o governo
utilizou R$ 12,4 bilhões do Fundo Soberano e se apropriou antecipadamente de parte dos R$ 28 bilhões
de dividendos das empresas estatais, alegando que, para isso, há previsão legal. Pode ser, mas, no caso dos dividendos , eles devem ser pagos de acordo com os lucros apurados de forma confiável , o que
não ocorreu , pelo menos com relação ao balanço do BNDES do segundo semestre de 2012.
Na ânsia de fazer a conta chegar ao resultado prometido, o Conselho Monetário Nacional, às vésperas
da virada do ano, permitiu que o BNDES lançasse em seu balanço um quarto das ações que possuía em
carteira sem atualizar o seu valor de referência, isto é, sem levar em conta as grandes oscilações das
cotações desses papéis no mercado. Isso inflou o lucro do BNDES em R$ 2,38 bilhões, o que foi útil
para o governo, mas pode ter consequências negativas para a instituição. Essa prática lança dúvidas
sobre a correção de seu balanço e pode limitar a sua capacidade de captar recursos no exterior. Com o
mercado externo menos acessível , o Tesouro Nacional poderá ser obrigado a repassar um volume ainda
maior de recursos para a instituição, que no ano passado recebeu nada menos do que R$ 55 bilhões.
O truque não passou despercebido pela auditora independente, que, em seu parecer sobre o balanço do
banco, fez constar uma ressalva sobre essa forma de contabilização desigual do valor das ações . De
fato, os lançamentos deveriam obedecer a um só critério, de acordo com os padrões contábeis
internacionalmente aceitos, isto é, todas as ações que representam participação do banco em outras
empresas deveriam ser lançadas pelo seu valor de mercado no momento de fechamento do balanço,
independentemente da oscilação de suas cotações. A abertura de exceção para que um quarto dos
papeis seja contabilizado de outra maneira é inteiramente discrepante das melhores práticas contábeis .
Não por acaso, as ações contabi lizadas de "forma especial" são as mais afetadas pela desvalorização
das cotações na Bovespa . Com a duplicidade de critérios, o banco pode pagar mais dividendos ao
Tesouro, engordando o superávit primário.
Essas circunstâncias foram levadas em conta pela agência de classificação de risco Moody"s, que reba ixou a nota do BNDES e do BNDES-Par em dois degraus , passando-a de A3 para Baa2. Como motivos
para sua decisão, a Moody"s mencionou a "deterioração da qualidade de crédito intrínseca e,
particularmente, o enfraquecimento de suas posições de capital de nível 1". Essas razões podem ser
discutíveis, mas inegavelmente criam um obstáculo a tomada de crédito no mercado internacional.
Procurado pela reportagem do Estado , o BNDES , por meio de sua as-sessoria de imprensa, negou que
a ressalva feita pela auditora independente represente "qualquer impedimento para a emissão externa",
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Fontes do mercado e do próprio governo admitem que a maquiagem do balanço torna mais difícil a colocação de papéis do BNDES . Além disso, há restrições regulamentares que investidores institucionais ,
como fundos de pensão, devem obedecer para a aquisição de papéis de institu ições cujos resultados
sejam colocados em dúvida.
Ainda que os obstáculos venham a ser superados em negociações com investidores externos, o custo
para o banco tende a ser maior. O mais lamentável em tudo isso é a ligeireza e a irresponsabil idade com
que o governo agiu para obter um resultado a curto prazo, desprezando normas fundamentais para
assegurar a credibil idade do balanço de uma instituição do porte e da importância do BNDES .

FOLHA DE SÃO PAULO

MERCADO ABERTO

03/04/2013

160- CAMEX REABRE CONSULTA PÚBLICA PARA ALTA DE TARIFA
MARIA CRISTINA FRIAS

A Camex (Câmara de Comércio Exterior) reabriu a consulta pública relativa a pedidos de alta temporária
do Imposto de Importação. Foram recebidos 262 pedidos e o prazo dado será para a contestação de
setores contrários, segundo o órgão.
A decisão, considerada inédita por muitos advogados , foi bem recebida , mas causou alguma estranheza
nos bastidores .
Para alguns , a iniciativa sinaliza uma possível mudança na política comercial do governo Dilma , que
vinha priorizando a proteção da indústria , e demonstra preocupação com a inflação.
O aumento do Imposto de Importação de produtos variados foi aprovado em setembro de 2012 e
apoiado por países do Mercosul.
"Mas o movimento foi muito criticado nos Estados Unidos e na Europa", lembra Adriana Dantas , do
BM&A.
"A reabertura do prazo deve ser elogiada , mas demonstra receio do governo em autorizar novos
aumentos, com a inflação crescente", diz.
A iniciativa contraria interesses de importantes setores da indústria, como a química e a de
transformação .
"Apenas cem produtos serão contemplados e a escolha é complexa . Onerará a cadeia produtiva desses
produtos . É positiva, portanto, a decisão da Camex", afirma Renê Medrado, do Pinheiro Neto.
"Há o interesse em obter mais informações porque a lista é controversa", diz José Dias , do Demarest e
Almeida .
Sem crise
O resultado econômico do Brasil no ano passado não mudou , pelo menos até agora, o modo de os
investidores verem o mercado imobiliário do país.
A avaliação é da CEO da consultoria imobiliária Jones Lang LaSalle para as Américas , Lauralee Martin.
"A economia global está mais lenta . Não é apenas o Brasil [que teve um crescimento baixo] , China e
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O interesse dos investidores em adquirir imóveis no país não se alterou entre 2012 e 2013 , segundo a
Afire (associação de investidores estrangeiros de imóveis).
"A indústria do setor no Brasil está começando a ficar mais transparente, o que é bastante atrativo para o
dinheiro internacional. Receber os eventos esportivos também coloca o país em um patamar global", diz
Martin.
Lucro materno
As vendas das lojas de varejo nos shoppings para o Dia das Mães deste ano devem crescer
aproximadamente 9% ante o mesmo período de 2012, segundo a Abrasce (Associação Brasileira de
Shoppings Centers).
A previsão é considerada excelente pelo presidente da entidade, Lu iz Fernando Pinto Veiga, mesmo que
seja inferior ao aumento de 11 % registrado na mesma data do ano passado ante 2011.
"Com a economia do país patinando do jeito que está, será um ótimo resultado ."
Os artigos de perfumaria, maquiagem , moda feminina e calçados deverão ser os líderes em vendas,
conforme a associação.
Já o mercado de shoppings terá 48 novos empreendimentos neste ano. Serão 31 em cidades do interior
e outros 17 em capitais . No ano passado, foram abertos 27 em todo o território nacional.
"Fecharemos 2013 com 505 shoppings e, para o ano que vem , outros 30 vão entrar em operação", diz
Veiga .
Salários de brasileiros do setor de óleo e gás caem 7,2%
Os salários do setor de óleo e gás para trabalhadores locais tiveram queda de 7,2% no país no ano
passado, segundo pesquisa da empresa de recrutamento Hays.
O atraso em leilões para exploração de campos de petróleo é apontado como um dos responsáveis pela
retração.
A remuneração dos estrangeiros no Brasil, porém , cresceu 23% no mesmo período.
"Isso mostra que o fato de o país ter um número limitado de trabalhadores qualificados está atraindo
pessoas de fora e elevando os salários delas", diz Keith Jones, da área de óleo e gás da Hays.
Quando comparado com outros países, o Brasil aparece em 16° lugar na lista dos que melhor
remuneram funcionários estrangeiros .
"O setor no país vai precisar de mais pessoas de outros países . Para atrair esses trabalhadores, os
salários devem crescer ainda mais", diz.
No mundo todo, a alta nas remunerações foi de 8,5%. A Austrália aparece no topo dos que melhor
pagam os profissionais do setor. No país , também há falta de trabalhadores .
Caloria de gravata
Executivos estão comendo menos carne vermelha, mas consomem mais gorduras . Esse é o resultado
de um estudo da Omint, empresa de assistência médica, sobre hábitos alimentares da classe.
Foram entrevistados 4.093 executivos em 2011 e 2012 . Desses, 51% declararam ter ingerido carne
vermelha com frequência no ano passado ante 66% em 2011 .
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Pelo levantamento, a maior renda dos pesquisados não garante melhor alimentação.
"Hábitos simples, como diminuir a ingestão de manteiga, já ajudam bastante a evitar as doenças
coronarianas", diz Caio Soares, diretor médico da Omint.
Câmbio sem telefonema
Depois de usar por cinco anos no Brasil a plataforma de negociação cambial FXGO , da Bloomberg, a
Volkswagen irá adotá-la na Argentina.
A montadora estuda utilizar o sistema eletrônico em outras de suas subsidiárias na América do Sul.
A plataforma permite que profissionais de investimento vejam, ao mesmo tempo, a cotação de moedas
em mais de uma corretora.
"Estamos encontrando mais corporações interessadas em negociar divisas eletronicamente, pois é mais
eficiente fazer isso do que pegar o telefone e ligar para vários bancos até obter o melhor preço", diz Tod
Van Name, chefe global de câmbio estrangeiro, economia e commodities da Bloomberg.
O sistema é usado por bancos e empresas de diferentes setores, segundo Van Name.
A Bloomberg tem hoje clientes em 174 países . Em 106 deles, a plataforma é usada. No Brasil, o serviço
existe desde 2005 e mais de cem empresas o utilizam.

O GLOBO ONLINE

PAÍS

06/04/2013

161- APÓS 100 DIAS, PSOL TEM AJUDA DO DEM PARA GOVERNAR MACAPÁ
Prefeito Clésio Luís encontrou salários atrasados

SÃO PAULO- Partido radical de esquerda, o PSOL conta com ajuda de políticos ligados ao PSDB e ao
DEM em sua primeira gestão à frente de uma capital. Mas nos cem primeiros dias no comando da
prefeitura de Macapá, no Amapá, Clésio Luís não conseguiu, segundo admitem até aliados, mudar a
situação de caos administrativo pela qual passa a cidade de 415 mil habitantes . O titular da pasta de
Administração, justamente responsável por reverter esse panorama, inclusive já foi trocado .
O novo prefeito não chegou a nomear secretários filiados aos dois partidos, que o apoiaram no segundo
turno da eleição. Apenas PCdoB, PPS, PV e os nanicos PCB e PRTB foram contemplados na formação
do primeiro escalão, mas o ex-deputado estadual Jorge Amanajás, presidente do PSDB por cinco anos
no Amapá e que no final do ano mudou para o PPS, indicou o secretário de Educação, Saul Peloso da
Silva.
-Ele não é filiado. É um técnico que eu conheço e indiquei ao prefeito- admite .
O deputado federal Davi Alcolumbre (DEM), derrotado no primeiro turno da eleição para prefeito, ano
passado, nega ter indicado secretários, mas admite que colabora com a pasta de Obras porque ocupou
o posto na gestão passada .
-Destinei R$ 1O milhões da minha cota de emendas para a secretaria de Obras.
A ajuda tem causado desconforto dentro do PSOL. A ex-deputada federal Luciana Genro não se
entusiasma com a gestão do colega de partido em Macapá.
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- Não tenho recebido muitas informações, o que não é bom porque indica que não estão sendo
tomadas medidas de impacto em Macapá.
Luciana critica as indicações políticas, mas diz que, pelo menos, foram evitadas nomeações de filiados
aos partidos que apoiaram o PSOL no segundo turno, o que, na sua visão, seria "o pior dos mundos" .
-A pressão interna evitou que fosse formado um governo de coalizão .
No segundo turno da eleição, 35 membros da sigla- muitos deles integrantes da Executiva Nacionaldivulgaram nota repudiando a adesão de políticos do DEM e do PSDB à candidatura de Clésio. O grupo
também tentou levar o prefeito eleito ao conselho de ética por causa dos apoios , mas a Executiva
Nacional rejeitou o pedido numa votação apertada .
O presidente nacional do PSOL, o deputado Ivan Valente (SP), contemporiza o desconforto e defende a
gestão do prefeito da legenda na capital do Amapá .
- Não tem nada que está acontecendo na prefeitura de Macapá que contrarie a orientação do partido diz Valente.
Independentemente da ajuda de outros partidos , a população de Macapá sofre. Por exemplo, as
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), paradas na cidade desde
novembro, só voltaram a funcionar quase três meses depois de iniciado o mandato .
- O governo está com dificuldade de engrenar. A população não consegue ver grandes mudanças . As
ruas continuam muito esburacadas- diz o aliado Amanajás, que reconhece, porém, o empenho do
novo prefeito para colocar as contas nos trilhos.
Clésio culpa a gestão antecessor, Roberto Góes (PDT), seu adversário no segundo turno da eleição,
pelo caos. Afirma que encontrou a prefeitura com salários atrasados . Ele reconhece que a população
ainda não sentiu a diferença.
-Não foi feita a maquiagem que os prefeitos comumente fazem quando entram .
O ex-prefeito Góes foi procurado, mas não retornou a ligação.
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162- ORGANIZAÇÕES PAULOOCTAVIO
Hoje, 80 trabalhadores da construção civil estão formados no nível básico do curso de informática
Operários chegam ao mundo virtual
As organizações PauiOOctavio, conhecidas pelas novidades e tendências lançadas no mercado,
empreenderam , dessa vez, na área da educação. Em maio de 2012, a empresa lançou o primeiro curso
de informática em um canteiro de obras do país . Hoje, o projeto tem quatro turmas, que totalizam 80
profissionais formados no nível básico da disciplina.
O empreendimento escolhido para receber as aulas foi o espaço destinado à construção do JK
Shopping , em Ceilândia . João Herman, um dos engenheiros responsáveis pela obra, contou que, no
início, era uma aula por semana . O sucesso entre os operários foi tão grande que, após a primeira
formatura , a empresa reorganizou a grade de estudo e passou a oferecer dois dias de aulas por semana .
"Assim que souberam da novidade, vários profissionais ficaram interessados e preencheram uma lista
fornecida pela empresa . Quase 50% do nosso pessoal participou, aprendeu e se formou, com
certificação do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)" , disse João Herman .
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Com 14 anos de serviços prestados às organizações PauiOOctavio, Samuel Dias da Silva, 63 anos,
ressaltou as técnicas e atalhos oferecidos pelo teclado. "Não sabia que as teclas podiam fazer tanta
coisa. Gosto muito do Word , passo horas escrevendo", afirmou .
De acordo com João Herman, a iniciativa possibilitou maior integração entre os operários, melhorou a
autoestima deles, além de possibilitar ao funcionário maior controle, por exemplo, sobre os conteúdos a
que os filhos têm acesso na internet.
Agora , a estrutura segue, com cerca de 1O computadores, para outro canteiro das organizações ,
localizado no Setor de Rádio e TV Norte. Os instrutores e os certificados são oferecidos e atestados com
a qualidade do Senac.
"Eu já tinha computador em casa, mas as eram crianças as que mexiam mais . Quando asaulas
começaram , entrei em um novo mundo. Tive a mesma sensação de como se estivesse aprendendo a
ler"
José Inácio Dias, 46 anos, trabalhador
Os dermatologistas Maria Cristina e João Mansur anunciaram que a próxima unidade será em
Taguatinga ainda este ano (Arquivo Pessoal)
Os dermatologistas Maria Cristina e João Mansur anunciaram que a próxima unidade será em
Taguatinga ainda este ano
Glas- Redução Definitiva de Pelos
Gás protege a pele na depilação a laser
As empresas do Grupo Glas- Redução Definitiva de Pelos Gás-Laser, marca criada em Juiz de Fora,
nasceram da experiência adquirida por dois dermatologistas: Maria Cristina Mansur, 61, e João Mansur,
63, que também é cirurgião plástico. Em 1976, os sócios passaram no concurso norte-americano do
ECFMG, o que possibilitou uma temporada de estudos na Universidade da Califórnia, onde ambos
fizeram doutorado.
A partir dessa experiência, eles conheceram o grande diferencial da marca : a utilização do gás, que
resfria a pele em até 4 graus Celsius , anestesiando e garantindo a proteção da pele para a aplicação do
laser. Dessa forma, a fotodepilação pode ser feita com mais energia, mais velocidade e mais segurança.
Outro aspecto importante é o tratamento feito com supervisão médica . A máquina com a tecnologia
somente é vendida com a apresentação de um CRM . "Em 1999, compramos nosso primeiro aparelho e,
depois de cinco anos, o procedimento ainda não havia chegado a Brasília", contou João Mansur.
Enquanto os tratamentos comuns somente queimam o que é marrom, ou seja, tem o pigmento chamado
melanina, encontrado nas hastes dos pelos, a eficácia desta tecnologia empregada nas unidades da
Glas, é capaz de destruir células das matrizes ao redor destas hastes, o que garante uma diminuição
definitiva dos indesejáveis pelos.
A unidade de Brasília recebe cerca de mil pacientes por mês, o que proporcionou o investimento para
adquirir novas máquinas, capazes de tratar as manchas comuns da gravidez e o hemangioma .
"As máquinas chegarão no início de maio . Ainda para este ano, teremos a inauguração do espaço em
Taguatinga . Queremos estar próximo do público, inclusive o masculino, que cresceu muito nos últimos
anos. Nossa tecnologia também auxilia os homens que sofrem com pelos inflamados na barba, por
exemplo", completou o médico .
Bruno:
Bruno: "Esperamos aumento de 15% nas vendas este ano"
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Perfil
Bruno Prudente, gerente de Marketing do Alameda Shopping
Promoção premiará duas mães em maio
O publicitário Bruno Prudente, 28 anos, trabalhou em agências , inclusive como proprietário, desde a
época de faculdade . Em setembro de 2011 , Bruno começou a sua carreira profissional no Alameda
Shopping. Com a dedicação exig ida pelo cargo de coordenador de marketing , em cerca de cinco meses,
Bruno assumiu a Gerência de Marketing do centro de compras . De acordo com ele, como o mall foi o
primeiro a ser construído em Taguatinga, a relação entre o espaço e o cliente é afetiva . "Queremos
crescer, mas o foco é fazer com que a cidade cresça junto. Valorizamos muito a cultura , os artistas, os
monumentos e as pessoas que vivem o dia a dia do shopping", disse.
Como foi o planejamento para a Páscoa?
Fizemos uma comemoração simples, mas aconchegante . A promoção fez sucesso entre as crianças ,
que decoravam bolinhos de chocolate com tipos variados de guloseimas. Depois , fotos eram publicadas
na nossa página do Facebook. A mais curtida, ganharia um ovo de chocolate com cerca de 3kg. A
repercussão foi tanta, que o segundo lugar também foi agraciado. Isso foi mu ito legal.
Qual será o investimento do Alameda para o Dia das Mães?
Nossa verba chegou a R$ 80 mil. Este ano será especial. Desenvolvemos uma campanha cheia de
surpresas. A partir de R$ 50 em compras, os clientes poderão fazer a troca pelo cupom promocional. O
prêmio será a transformação das duas vencedoras, que vão ganhar R$ 2,5 mil para fazer compras com a
ajuda do estilista brasiliense Tarcísio Brandão; tratamento estético e dentário ; cabelo e maqu iagem. A
promoção começará no próximo dia 26, e esperamos um aumento de até 15% nas vendas deste ano .
Patriota :
Patriota : "A Agência 100% oferecerá um trabalho de impacto"
Mídias
Agência 100%
Empresas se unem para ampliar atendimento
Em janeiro deste ano, Geraldo Patriota e Eliane Nascente uniram suas experiências de mercado, e
acertaram a fusão das agências Patriota e 100%. A primeira, especializada no mercado do varejo, e a
segunda com foco no segmento institucional. De acordo com Patriota , a sociedade trará benefícios
significativos para os clientes de ambas as empresas.
Hoje, com a fusão , foi adotado o nome Agência 100%. "Agora , temos uma bagagem de conhecimento
importante. Somado o tempo de existência de cada uma das empresas, são mais de 30 anos de
trajetória. Nos unimos para oferecer ao cliente soluções rápidas, com planejamentos estratégicos amplos
e detalhados", contou Geraldo.
Para ele, as expertises se completam , o que possibilitará a Agência 100% oferecer um trabalho de
impacto, com vantagens para o cliente. "Estamos nos moldando às novas mídias . Oferecemos formas de
interação entre cliente e consumidor. São inúmeras as vantagens da internet, mas toda essa informação
precisa ser trabalhada com certeza e convicção para gerar conteúdos ágeis e positivos", ressaltou .
A Agência 100% tem clientes nos segmentos de ótica , construção civil , autoescola , restaurante e
shopping. Além disso, também trabalha com a comunicação e a divulgação de grandes eventos, como o
Maior São João do Cerrado, que acontece, em agosto, em Ceilândia.
Quando analisa o mercado da comunicação na capital , Patriota acredita que os próximos três anos serão
decisivos. "Os grandes acontecimentos previstos em território nacional originarão um fluxo grande de
público, garantindo um retorno para o comércio . Começamos este ano com o pé direito, e nosso intuito é
prospectar e fidelizar clientes. É provável que o empresariado conquiste melhor desempenho em 2013,
2014 e 2015", disse.
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Notas
Endividamento
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic}, divulgada pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), mostrou que o percentual
de famílias brasilienses endividadas em março de 2013 foi de 84,5%. Essa porcentagem equivale a
625 .553 famílias com algum tipo de dívida. O índice é superior ao registrado em fevereiro , que foi de
83,6%. Na comparação entre março e fevereiro , o número de endividados aumentou em mais de 6 mil.
(Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)
Comércio
O Índice de Confiança do Comércio (lcom), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), dim inuiu 2,3%
no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2012 . Essa é a terceira queda
consecutiva do indicador, que teve redução de 0,9% no trimestre encerrado em fevereiro deste ano. Os
principais segmentos apresentaram queda na confiança do empresário , com destaque para materiais de
construção, que teve recuo de 8%.
Alimentação
A Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador (Assert) divulgou
o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto Análise: os brasileiros gastam cerca de R$ 28 para
almoçar fora de casa . Foi apurado o valor médio da refeição, composta por prato principal, bebida não
alcoólica, sobremesa e o tradicional cafezinho. A refeição mais cara é a da Região Norte, que custa
cerca de R$ 30,45, e a mais barata, a do Nordeste, em média, fica em R$ 23,74 .
Medicamentos
Os medicamentos vendidos no Brasil terão aumento de até 6,31 %. A autorização para o reajuste foi
dada, na última quinta-feira, pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed}, e
publicada no Diário Oficial da União. As primeiras variações de preço deverão ocorrer em junho ou julho,
quando começam as reposições de estoques . De acordo com a resolução , a categoria de medicamentos
com maior participação de genéricos, como o omeprazol a amoxicilina , tem reajuste autorizado de até
6,31 %.
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163- DÍVIDA BRUTA DO PAÍS É MOTIVO DE DESCONFIANÇA
O fraco arrocho fiscal e a forte injeção de capital nos bancos federais desde os primeiros dias do
governo Dilma Rousseff já produziram pelo menos um efeito indesejado na economia brasileira: a
relação entre o endividamento total do setor público e o Produto Interno Bruto (PIB), importante
parâmetro de solidez da economia, saltou preocupantes 5,05 pontos percentuais . Em janeiro de 2011 ,
esse indicador batia a casa dos 54,06%. Em fevereiro de 2013, último dado disponível , marcou 59,11%.
Diante do quadro de deterioração, há quem aposte que o endividamento público saltará para a casa dos
60% do PIB ainda este ano- patamar registrado somente em 2009, quando o Brasil entrou em
recessão e o PIB caiu 0,3%, e característico de país em crise. "A dívida bruta é um bom termômetro para
avaliar o tamanho do setor público na economia. Quanto maior for a participação estatal , menor será o
espaço do setor privado, que, aos poucos, vai sendo expulso do país" , avisa o econom ista Felipe Salto,
especialista em finanças públicas da Consultoria Tendências.
O Brasil tem a segunda maior relação dívida bruta/PIB do Brics (Brasil , Rússia, China e África do Sul},
perdendo apenas para a Índia, com 67,6%. Em seguida, nesse ranking, aparecem África do Sul (39,9%),
China (22%) e Rússia (8,4%). "Não basta olhar se a dívida é grande ou pequena . Tem de observar se a
trajetória cresce ou não", pondera Salto. Nesse caso, mesmo que a Índia tenha endividamento maior que
o brasileiro, pesa a favor dos asiáticos o fato de o passivo indiano estar em rota de queda. Em 2005 , por
exemplo, a relação dívida/PIB na Índia era de 81 %, 13,4 pontos percentuais acima do patamar atual.
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Ao mesmo tempo em que tem gastado muito, o governo enfrenta dificuldades para economizar recursos
e saldar os encargos da dívida. Há três anos , o país não consegue bater a meta do chamado superavit
primário . O problema se tornou tão grave que obrigou o Ministério da Fazenda a adotar diversos
mecanismos contábeis, nada ortodoxos, para cumprir as metas definidas pelas leis de Responsabilidade
Fiscal (LRF) e de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Ao fazer o que o mercado tachou de manobras contábeis, o Palácio do Planalto deu brecha para que a
oposição criticasse o governo. Há três semanas, ao falar a senadores na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, entrou em rota de colisão com o
senador Álvaro Dias (PSDB-PR). Ao pedir a palavra, o parlamentar usou termos como "truques",
"manobras contábeis" e "kit maquiagem" para criticar ações do ministério para fechar as contas públicas.
Irritado, Mantega vociferou contra o tucano, e avisou que "na Fazenda não usamos maquiagem.
Fazemos tudo como manda a LRF e a LDO".
Improvisos
Por conta dessas improvisações , bancos e consultorias passaram a estabelecer cálculos próprios para
medir a real situação do quadro fiscal brasileiro. A Tendências criou dois índices : o superavit primário
efetivo e a dívida líquida efetiva. Cada um considera os efeitos das manobras feitas pelo governo e
considera apenas o número que julgam ser o mais correto para avaliar contas públicas.
Algo parecido fez o ltaú Unibanco, que passou a usar regras específicas para dimensionar o gasto
público . "Minha função é tentar definir conceitos que ajudem na análise da política fiscal. Temos
observado que o mercado inteiro está tentando criar um conceito de endividamento para o Brasil que
faça bastante sentido", explica o economista Maurício Oreng, um dos responsáveis pelos cálculos que a
instituição financeira passou a adotar.
Fora do Brasil , o questionamento não é diferente. Nos últimos meses, choveram críticas na imprensa
estrangeira sobre a forma de apresentação das contas públicas brasileiras . Doutor em ciências sociais
pela Universidade de Bruxelas, na Bélgica, o diplomata Paulo Roberto de Almeida credita essa
desconfiança a improvisações na condução das políticas econômicas do atual governo. "Basicamente, o
Brasil abandonou o tripé que balizou o crescimento durante anos : câmbio flutuante , metas de inflação e
superavit primário", menciona.
Questionado pelo Correio sobre o tema, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, recusou-se a
comentar.
Risco de rebai xamento
Atualmente vivendo em Hartford, no estado norte-americano de Connecticut, o diplomata Paulo Roberto
Almeida diz acompanhar de perto as notícias vindas do Brasil , e se mostra preocupado com a onda de
desconfiança ocasionada pela postura cons iderada por ele intervencionista da gestão Dilma Rousseff na
economia. "Percebo uma nítida deterioração da imagem da política de governo do Brasil, tanto para os
mercados quanto para as instituições internacionais", analisa. Apesar da disparada do endividamento
bruto, o governo prefere alardear a relação entre a dívida líquida , que desconta as reservas cambiais ,
em relação ao PIB como sinal de saúde- o ind icador está 35%.
"O mercado internacional não percebeu que o Brasil está abusando da capacidade de enganar a todos .
Em algum momento, porém , as agências de classificação de risco reverterão o grau de investimento que
recebemos a duras penas".
Paulo Roberto de Almeida,
diplomata, doutor em ciências sociais
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164- APÓS 100 DIAS, PSOL TEM AJUDA DO DEM PARA GOVERNAR MACAPÁ
Prefeito C/ésio Luís encontrou salários atrasados

Sérgio Roxo e Erich Macias

Fogo amigo. Clésio Luís e o senador Randolfe Rodrigues foram criticados por colegas de partido por
apoio do DEM e PSDB
SÃO PAULO Partido radical de esquerda, o PSOL conta com ajuda de políticos ligados ao PSDB e ao
DEM em sua primeira gestão à frente de uma capital. Mas nos cem primeiros dias no comando da
prefeitura de Macapá, no Amapá, Clésio Luís não conseguiu, segundo admitem até aliados , mudar a
situação de caos administrativo pela qual passa a cidade de 415 mil habitantes. O titular da pasta de
Administração, justamente responsável por reverter esse panorama, inclusive já foi trocado.
O novo prefeito não chegou a nomear secretários filiados aos dois partidos, que o apoiaram no segundo
turno da eleição. Apenas PCdoB, PPS, PV e os nanicos PCB e PRTB foram contemplados na formação
do primeiro escalão, mas o ex-deputado estadual Jorge Amanajás, presidente do PSDB por cinco anos
no Amapá e que no final do ano mudou para o PPS, indicou o secretário de Educação, Saul Peloso da
Silva.
- Ele não é filiado . É um técnico que eu conheço e indiquei ao prefeito- admite.
O deputado federal Davi Alcolumbre (DEM), derrotado no primeiro turno da eleição para prefeito, ano
passado, nega ter indicado secretários, mas admite que colabora com a pasta de Obras porque ocupou
o posto na gestão passada .
- Destinei R$ 1O milhões da minha cota de emendas para a secretaria de Obras.
A ajuda tem causado desconforto dentro do PSOL. A ex-deputada federal Luciana Genro não se
entusiasma com a gestão do colega de partido em Macapá.
- Não tenho recebido muitas informações, o que não é bom porque indica que não estão sendo tomadas
medidas de impacto em Macapá.
Luciana critica as indicações políticas , mas diz que, pelo menos, foram evitadas nomeações de filiados
aos partidos que apoiaram o PSOL no segundo turno, o que, na sua visão, seria "o pior dos mundos".
-A pressão interna evitou que fosse formado um governo de coalizão .
No segundo turno da eleição, 35 membros da sigla- muitos deles integrantes da Executiva Nacional divulgaram nota repudiando a adesão de políticos do DEM e do PSDB à candidatura de Clésio. O grupo
também tentou levar o prefeito eleito ao conselho de ética por causa dos apoios, mas a Executiva
Nacional rejeitou o pedido numa votação apertada .
O presidente nacional do PSOL, o deputado Ivan Valente (SP), contemporiza o desconforto e defende a
gestão do prefeito da legenda na capital do Amapá.
- Não tem nada que está acontecendo na prefeitura de Macapá que contrarie a orientação do partido diz Valente.
Independentemente da ajuda de outros partidos, a população de Macapá sofre. Por exemplo, as
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), paradas na cidade desde
novembro, só voltaram a funcionar quase três meses depois de iniciado o mandato .
-O governo está com dificuldade de engrenar. A população não consegue ver grandes mudanças. As
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Clésio culpa a gestão antecessor, Roberto Góes (PDT), seu adversário no segundo turno da eleição,
pelo caos . Afirma que encontrou a prefeitura com salários atrasados. Ele reconhece que a população
ainda não sentiu a diferença.
-Não foi feita a maquiagem que os prefeitos comumente fazem quando entram.
O ex-prefeito Góes foi procurado, mas não retornou a ligação.
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165 - MORRE MARGARET THATCHER, SÍMBOLO DE UMA ERA
Primeira e única mulher a governar a Inglaterra, a "dama de ferro" foi o símbolo do neoliberalismo, que viveu seu
apogeu nas décadas de 80 e 90; privatizações começaram com ela; poria-voz da família informou que Thatcher
morreu "em paz", aos 87 anos, após sofrer um derrame nesta manhã

247- Os neoliberais perderam sua musa. Nesta segunda-feira, morreu Margaret Thatcher, a primeira e
única mulher a governar a Inglaterra, de 1979 a 1990. Durante esse período, ela privatizou várias
empresas, como a British Telecom, a British Gas e a British Petroleum, que atuavam em antigos setores
monopol izados pelo Estado .
A ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha morreu aos 87 anos após sofrer um derrame, conforme informou
um porta-voz da família . "É com grande tristeza que Mark e Caro! Thatcher anunciaram que sua mãe, a
baronesa Thatcher, morreu em paz após um derrame nesta manhã, disse o lord Tim Bell .
Ela liderou os conservadores a três vitórias eleitorais, governando por quase 12 anos , o maior período
contínuo no governo para um premiê britânico desde o início do século 19.
Suas reformas sacudiram a Inglaterra e, até hoje, provocam discussões acaloradas. Para os liberais, ela
foi a mais importante primeira-ministra do século XX e restaurou a competitividade do país. Para os
trabalhistas, apenas aprofundou um quadro de recessão , alto desemprego e baixo crescimento.
Em 2011, ela foi vivida no cinema por Meryl Streep, que levou o Oscar de melhor atriz no filme A Dama
de Ferro no ano passado. A produção, um retrato íntimo da mulher que foi ouvida em meio a um
ambiente político repleto de homens, também levou o prêmio de melhor maquiagem .
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166 -UMA DAMA DO LADO DIREITO DA HISTÓRIA
Margaret Thatcher salvou a Inglaterra do declínio econômico e político. O conjunto de suas ideias ganhou um nome,
thatcherismo, algo que nenhum outro premiê britânico alcançou- nem Winston Churchi/1
Com reportagem de Tatiana Gianini e Nathalia Watkins

Margaret Thatcher morreu na última segunda-feira, dia 8. vítima de derrame . Ela tinha 87 anos . Andou
esquecida até que Merryl Streep a representou no cinema, em um filme espetacular que se fixou mais no
outono de sua vida, quando Thatcher. viúva e senil, conversava com Denis, o marido morto havia anos ,
como se ele estivesse tomando café da manhã com ela . Comovente e triste. Mas Thatcher. feita
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baronesa depois de deixar o posto de primeira-ministra, se permitia raras demonstrações públicas de
emoção. Ela estava com os olhos marejados de lágrimas quando diante da imprensa se despediu do
cargo, ocupado por ela por onze anos, entre 1979 e 1990. Nesse período, transformou a política na
Inglaterra, ajudou a enterrar o moribundo comunismo soviético e criou uma doutrina de política
econômica, o thatcherismo. que, em diferentes gradações, dominou o período áureo da globalização na
década de 90, dando racionalidade aos políticos no poder e tirando milhões de pessoas da miséria em
países tão díspares quanto o Vietnã e o México. Foi chamada pela primeira vez de Dama de Ferro por
um jornal oficial soviético, que julgou estar ofendendo-a . Ela adorava o apelido. Fez jus a ele na vida
pública. Mostrou que governo e povo não são a mesma coisa. Governo é uma gigantesca burocracia
cujos interesses só em alguns poucos casos, aqueles em que há ganho político, coincidem com os do
povo. Por isso é preciso vigiar os governantes, cobrar eficiência deles e diminuir seus poderes.
Thatcher foi demonizada pelas esquerdas retrógradas por ter obtido sucesso em suas políticas e tê-las
imitadas em quase todas as panes do mundo . Com razão, pois o salvacionismo insurrecional das
esquerdas só tem , na cabeça de seus seguidores, alguma chance quando tudo dá errado em um país e
a miséria se instala. Tolice . Se fizessem uma pequena pesquisa histórica, descobririam que, no
Ocidente, os parados de esquerda crescem mesmo é nos momentos de bonança econômica, quando o
capitalismo produz excedentes econômicos bastantes para sustentar a imensa turma de socialistas e
assemelhados que invariavelmente ganham a vida sem trabalhar. Foi assim nos Estados Unidos.
Durante a dura recessão dos anos 30, o partido comunista do país praticamente desapareceu. Foi só no
esplendor econômico do pós-guerra, quando a classe média enriqueceu e os pobres viraram classe
média, que as ideias socialistas e comunistas ganharam maior projeção nos Estados Unidos. Não é por
outra razão que o esquerdismo no Ocidente tem sempre um quê de esnobismo, um ar de superioridade
moral , intelectual e de classe. Isso vem da certeza de que, enquanto derrubam o sistema nos bares e em
ambientes chiques, o capitalismo continua firme produzindo o excedente econômico que permite aos
militantes viver sem trabalhar e aos ricos dizer-se de esquerda sem o temor de perder tudo para os
revolucionários. O esquerdismo no Ocidente é apenas um estado de espírito . Quando passa disso, cobra
um alto preço.
Na Inglaterra deu-se um fenômeno semelhante. O conservador Winston Churchill, vencedor na li Guerra
Mundial, não foi apeado do poder pelos socialistas no alvorecer da paz por causa das penúrias impostas
ao povo. Livres da guerra e da pobreza pela ajuda dos Estados Unidos, os eleitores ingleses sentiram-se
confortáveis o bastante para embarcar na experiência socializante que afundaria a Inglaterra- até que
Thatcher salvasse o país . Entre 1945 e 1951, praticamente todas as grandes companhias de bens e
serviços foram estatizadas e passaram a se pautar por aquela dinâmica antiprogresso, antitecnologia e
antieficiência que caracteriza a esquerda no poder. A British Telecom, por exemplo, conseguiu bloquear
a entrada do fax na Inglaterra. A empresa temia que o aparelho fosse uma ameaça ao uso do telefone
para falar. Em quadro muito familiar aos brasileiros antes das privatizações do governo Fernando
Henrique Cardoso, um telefone na Inglaterra podia ficar mudo seis semanas antes que aparecesse um
técnico da estatal para tentar resolver o problema. Sem concorrência. sob a proteção do monopólio, as
estatais tripudiavam sobre os usuários e o público . Prejuízos? O governo cobria. Mas de onde tirar tanto
dinheiro? Ora, aumentando os gastos públicos e deixando a inflação devorar o poder de compra das
pessoas . Somados todos os sindicatos, os dias de trabalho eliminados por greves na Inglaterra antes de
Margaret Thatcher se contavam em dezenas de milhões por ano. Thatcher chegou e acabou com o
processo de destruição do país . "A Inglaterra antes de Thatcher era como a Argentina de hoje, mas sem
a maquiagem dos índices", resume o economista Maílson da Nóbrega, que vivia em Londres naquele
período.
Na campanha para as eleições de 1979, o Partido Conservador sagrou-se vitorioso e Margaret Thatcher
assumiu como primeira-ministra. Suas convicções, formatadas no liberalismo, foram fortalecidas por
valores morais e religiosos (ela era metodista e converteu-se ao anglicanismo após se casar). A inflação,
segundo ela, era um "mal moral traiçoeiro". A liberdade individual, um valor moral a ser defendido em
sua totalidade. O governo Thatcher teve um começo difícil. Para combater a alta dos preços, ela elevou
os juros e passou a faca nos gastos governamentais . Como resulta o imediato, a atividade econômica
esfriou e o desemprego triplicou. A popularidade dela afundou , mas suas convicções não se abalaram.
Em 1982, um fator inesperado contou a seu favor . Em abril, o ditador argentino Leopoldo Galtieri
ordenou a invasão das Ilhas Malvinas (Falklands para os britânicos), governadas pelos ingleses desde o
início do século XIX. Em defesa dos kelpers, a população local, Thatcher mandou reconquistar as ilhas,
o que ocorreu dez semanas depois. O retomo dos soldados vitoriosos foi uma festa. "As Malvinas
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Em seu segundo mandato, Thatcher comprou briga com os sindicalistas, a maioria deles agraciada e
controlada pelo Partido Trabalhista. Os mineradores estavam entre os mais paparicados. As minas de
carvão, que sustentaram a Revolução Industrial do século XVIII, estavam mais profundas e eram de
difícil exploração. Com isso, o produto importado da China custava 25% menos. Antes de Thatcher, a
pressão dos funcionários garantia o monopólio do carvão nacional e obrigava o governo a pagar
pesados subsídios ao setor. Proteger um setor ineficiente não fazia sentido para Thatcher. "Você não sai
de casa para comprar um paletó quatro vezes mais caro só para manter as pessoas no trabalho", disse
ela. O Sindicato Nacional de Mineradores convocou uma greve e Thatcher chamou policiais de outras
cidades para combater os piquetes, para que não tivessem dó de usar o cassetete . Um ano depois, a
paralisação acabou e a Justiça multou o sindicato.
Com os sindicatos enfraquecidos , inflação controlada e previsibilidade na política econômica, a Inglaterra
atraiu investidores estrangeiros . Um deles foi a montadora japonesa Nissan, que instalou uma fábrica na
cidade de Sunderland , no norte do país . Em 1987, cinquenta indústrias japonesas já haviam se
estabelecido na Inglaterra. O investimento externo triplicou. "Se Thatcher não tivesse existido, a
Inglaterra seria hoje mais pobre, mais influenciável por outras nações e estaria totalmente afundada na
crise europeia", diz o historiador Timothy Knox. diretor do Centro de Estudos Políticos, em Londres,
fundado por ela . "E suspeito que a Guerra Fria teria durado mais."
Não por acaso, os detratores de Thatcher são os mesmos reacionários que tentam recompor a barreira
que dividia Berlim em duas. Gente mais sensata vê no liberalismo de Thatcher parte da explicação para
as crises financeiras recentes. Pode até ser, mas ela não tinha como prever o surgimento dos subprime
e dos derivativos, mecanismos de alto risco que maquiaram a bolha especulativa. Seu legado é
altamente positivo, a começar pela conversão dos socialistas do Partido Trabalhista inglês ao sistema
produtivo de mercado, o capitalismo. Thatcher dizia ter sido essa sua maior conquista . Em 1995, o
Partido Trabalhista alterou o seu programa, eliminando a cláusula que previa a socialização dos meios
de produção. Disse o chefe de estratégia do premiê trabalhista Tony Blair: "Somos todos thatcheristas ,
agora".
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167- ROYALTIES SOB CONTROLE
Jonas Lopes de Carvalho Jr

Como órgão de defesa dos cofres públicos, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem
combatido o mau uso dos recursos dos royalties , apontando como utilização indevida despesas com
pagamento de shows, eventos pretensamente culturais, obras de "maquiagem" etc. Mais do que ser
órgão de controle externo da administração pública, o TCE tem buscado cumprir seu papel de
fomentador do controle social.
Por sua natureza finita e de compensação financeira pela exploração do petróleo, os royalties devem ser
utilizados para promover a transformação e a evolução dos municípios, dando condições para um salto
de qualidade de vida e a conquista da autossuficiência quando os recursos se extinguirem . Por isso, eles
devem ser pagos aos estados produtores .
Muito já tem sido dito sobre os efeitos nocivos da alteração na distribuição dos royalties das áreas já
licitadas. Mudar as regras no meio do jogo prejudica a segurança jurídica e a confiança dos mercados
interno e externo . Esta redução do repasse afetará a autonomia dos municípios do Estado do Rio e
inviabilizará diversos programas de governo. Como consequência, haverá aumento do desemprego,
cortes de despesas no meio privado e, principalmente, nos serviços públicos à disposição dos cidadãos.
Não é válido utilizar argumentos sobre o mau uso dos recursos para justificar a mudança das regras , já
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A legislação deveria dar mais instrumentos para que se pudesse cobrar dos gestores públicos o uso
adequado dos recursos dos royalties. Os órgãos de controle, a sociedade e suas entidades organizadas ,
assim como a imprensa livre, têm o papel de acompanhar a destinação desses recursos, e cada um em
sua esfera de atuação pode exigir a gestão públ ica responsável.
A Medida Provisória 592/2012 vincula 100% dos recursos oriundos dos contratos de concessão firmados
a partir de 3 de dezembro de 2012, assim como 50% do Fundo Social , à aplicação obrigatória em
programas da área de educação, em acréscimo aos recursos mínimos exigidos pela Constituição .
Deixando à parte a discussão jurídica, devemos nos perguntar se os recursos devem ser integralmente
destinados à educação.
Discute-se que o problema da educação no Brasil não é mera falta de recursos , e sim da correção e
eficiência na aplicação deles. A sociedade deve questionar se a escolha feita pela presidente Dilma é ou
não a mais adequada . A saúde é outra área de extrema importância, que em todo o Brasil não está
atingindo o nível desejável de atendimento, qualitativa e quantitativamente. Após o fim da CPMF, a
saúde não teve a reposição de verbas revista e planejada .
Se os recursos dos royalties devem ou não ter destino definido em lei e qual deve ser este destino são
temas que precisam entrar na pauta de discussões de toda a sociedade. Afinal , sem esse tipo de
participação, o controle social não pode ser efetivamente exercido.
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168- FIFA REABRE SELEÇÃO
Mesmo que as inscrições para trabalhar como voluntário da Fifa estejam encerradas , ainda é possível
participar da Copa das Confederações. Isso porque a entidade reabriu a seleção para quem quiser
trabalhar especificamente nas cerimônias de abertura e de encerramento do evento . O caminho está
aberto para moradores de Brasília e do Rio de Janeiro, que devem se inscrever pela internet até 22 de
abril. Só para a cerimônia de abertura, serão selecionados 2,6 mil voluntários .
O show ocorrerá em 15 de junho, antes da partida de Brasil e Japão, no Estádio Nacional de Brasília
Mané Garrincha. Quem comandará a festa será o carnavalesco Paulo Barros , responsável pelos dois
últimos títulos do carnaval da escola de samba Unidos da Tijuca. "A principal diferença é preocupação
com o gramado. Não podemos estragá-lo, por isso não vamos usar carros alegóricos, por exemplo",
destaca o carnavalesco.
Ainda assim , a marca dele será deixada em campo . "Vou explorar mais uma característica que sempre
uso nos desfiles, que é o lado humano", explica . Ele se mostra empolgado com a ideia de fazer parte do
evento e sonha alto. "Pretendemos que a cerimôn ia tenha uma cara brasileira e que a Copa das
Confederações não seja lembrada apenas pelos jogos e gols , mas pelas festas de abertura e de
encerramento."
Não é necessário ser dançarino nem cantor de chuveiro para participar, e todos os perfis estão entre as
possibilidades de Paulo Barros, inclusive pessoas com deficiência , que podem se inscrever para
participar dos bastidores da festa. As únicas exigências do Comitê Organizador Local (COL) é que os
candidatos sejam maiores de idade, com bom condicionamento físico , alegria, bom humor e vontade . A
informação faz parte do pouco que se sabe sobre a celebração. Os planos da cerimônia continuam em
segredo absoluto.
Já selecionado como voluntário, o funcionário público Carlos Moura, de 26 anos , conta que não tem
dons artísticos, mas está ansioso para o dia da apresentação. "Pelo que a gente conhece de cerimônias
de Copa do Mundo e de Olimpíadas, acho que será uma apresentação bem grandiosa", comenta. Quem ,
como ele, se cadastrou no Programa de Voluntários do Comitê Organizador Local (COL) e selecionou a
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opção "Cerimônias" não precisa fazer uma nova inscrição.
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Funções
Também estão abertas as inscrições para apoio operacional , pessoas que trabalharão com produção de
elenco, figurino , alegorias, gerência de palco e auxiliar de produção.
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169- "OS PRAZOS DE ENTREGA DO MANÉ VÃO SER CUMPRIDOS"
A garantia foi dada pelo governador Agnelo Queiroz um dia depois do anúncio de adiamento da inauguração do
Estádio Nacional de Brasília; o petista recebeu representantes da FIFA, do GOL e do Ministério do Esporte; o
adiamento, segundo o GDF, foi uma decisão técnica, tomada por conta da impossibilidade de se colocar o gramado
em meio às fortes chuvas que têm caído na capital

Brasília 247- O governador Agnelo Queiroz garantiu nesta terça-feira (16) que o GDF vai cumprir os
prazos para que sejam realizados os eventos-teste já programados para o Estádio Nacional de Brasília
Mané Garrincha. Ele deixou claro que a nova data de inauguração não representa atraso que irá
comprometer os eventos já marcados. A garantia foi dada depois que ele se encontrou com
representantes da FIFA, do COL, do Ministério do Esporte.
O governador explicou aos presentes que a decisão de adiar a inauguração, do dia 21 de abril para o dia
18 de maio , foi baseada em avaliação técnica dos fornecedores do gramado. O motivo foram as fortes
chuvas que estão ocorrendo em Brasília nos últimos dias e que prejudicaram a etapa da drenagem, que
antecede a colocação do gramado. Portanto, haveria risco ao campo, caso a grama fosse instalada nos
próximos dias.
"Não vamos colocar em risco a entrega de um estádio, que é uma conquista da nossa cidade e do nosso
país, em função do problema com o gramado. Não colocaremos a grama sem que haja condições ideais
para isso . Foi uma decisão política nossa. Não faremos nada mal feito ou apenas para dar satisfação.
Entregaremos nosso estádio, que é o melhor do Brasil e um dos mais modernos do mundo, no dia 18
para a população de Brasília e, consequentemente, faremos essa inauguração", afirmou Agnelo Queiroz.
De acordo com o governador, todos os presentes na reunião compreenderam os motivos apresentados
pelo governo, porque sabem do comprometimento do GDF com o sucesso dos eventos internacionais.
"Quando se desmarca uma data, sempre há um desconforto. Mas eles estão confiantes e
acompanhando o nosso trabalho e o nosso esforço para entregar um estádio que orgulhe a todos nós.
Não vou admitir nenhum tipo de maquiagem ou faz de conta. Vamos entregar quando ele estiver pronto .
Eles reconhecem que Brasília está construindo um grande templo do futebol", continuou o petista.
Agnelo Queiroz ainda falou sobre o projeto de revitalização do entorno do Estádio Nacional , que será
executado até a Copa do Mundo de 2014 e vai melhorar o acesso de turistas e da população da cidade .
E garantiu que, já para a Copa das Confederações, Brasília será motivo de orgulho.
** Com informações da Agência Brasília
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Os que ainda não possuem cadastro devem fazê-lo no site da Fifa, exclusivamente. Todos passarão por
uma pré-seleção e receberão um convite para participar de um processo de triagem . Entre as opções
estão: elenco, produção de elenco, figurino, maquiagem, alegorias, gerência de palco, suporte de
produção .
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170 - EMPRESA DESONERADA PODE TER DUPLA COBRANÇA
MARIA CRISTINA FRIAS

Além de desagradar a alguns segmentos da economia, a desoneração da folha de pagamentos
estabelecida pelo governo federal gera reclamação também pelo risco trabalhista que pode causar.
Para parte dos 56 setores que entraram na lista, a nova regra, que é compulsória, onerou muitas
empresas com pouca mão de obra, em vez de beneficiá-las .
O objetivo era ter uma economia fiscal com a troca da contribuição previdenciária por uma alíquota de
um percentual sobre o faturamento , que varia conforme o setor.
O governo não pensou que em caso de processos trabalhistas poderá ocorrer a duplicidade de
cobrança, de acordo com advogados .
Pela regra anterior, um processo que concedesse verbas, como bônus ou horas extras, a um exempregado, gerava a obrigação da empresa de recolher ao INSS a contribuição previdenciária patronal
de 20%.
Com o novo modelo , haverá casos em que o empresário já terá recolhido as contribuições sobre o
faturamento da empresa, e não deverá arcar com os 20% sobre o valor da condenação judicial.
"Cobrar esse percentual , que o empresário já recolheu sobre o faturamento , representa cobrança em
duplicidade", afirma Eduardo Soto, sócio do Veirano Advogados.
"O mais ágil seria a Receita Federal editar uma regra que possa resolver a questão", diz Luiz Roberto
Peroba, sócio do Pinheiro Neto. "Por jurisprudência, será um caminho mais longo e caro ."
PONTUALIDADE NÁUTICA
"Falta uma outra boa localização , mas pensamos em ir para o Rio de Janeiro também", diz Angelo
Bonati, o CEO da Panerai, do grupo Richmond .
A grife italiana de alta relojoaria que produz na Suíça, abriu sua primeira loja própria em junho passado
em São Paulo e já busca um bom ponto carioca .
Quanto à disputa no Brasil pelos mesmos (e poucos) consumidores de alto luxo, Bonati, que não informa
números por estar em período de silêncio, afirma encará-la com tranquilidade. "É assim no mundo todo",
diz.
"Aqui temos preços apenas cerca de 15% superiores aos dos Estados Unidos e da Europa."
A grife vende relógios a partir de R$ 15 mil.
Fundação
No ano de 1860, em Florença
Até 1992
a Panerai era fornecedora de instrumentos de precisão para a Marinha da Itália
Em 1993
a empresa passou a vender relógios para consumidores
Na Suíça
são feitas as peças e o design é italiano
MAQUIAGEM NO ASTRO DO ROCK
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O plano se justifica pelo crescimento de 60% da companhia no país em 2012.
Fora dos Estados Unidos, o Brasil já é o quarto maior mercado em vendas, atrás de Rússia, México e
China.
"O Brasil é o nosso grande astro do rock", brinca Sheryl Adkins-Green , diretora global de marketing da
empresa. "Esperamos crescer outros 50% ou 60% também neste ano", acrescenta.
Uma parcela dos produtos vendidos no país é feita por parceiros locais , mas a maior parte vem de
Dallas, nos Estados Unidos .
A expansão no mercado brasileiro não estimula a empresa a mudar a sua fórmula de negócios e abrir
lojas, segundo Adkins-Green.
A executiva veio ao Brasil para o lançamento de uma linha de produtos para a pele da marca, que
completa 50 anos de atuação no mundo e 15 no país .
Com uma estrutura de consultoras mais complexa do que a de concorrentes nacionais, em que ao
crescer na carreira a vendedora pode virar uma "líder" de outras recrutadas, o aumento das vendas
ainda se dá mais pelo "boca a boca".
"A maior parte das nossas vendas continua a ocorrer em encontros entre as consultoras e suas amigas,
familiares e conhecidas. Em festinhas e aulas de maquiagem, elas unem o social aos cuidados
pessoais", diz Adkins-Green.
US$ 3 bilhões
foi o faturamento em 2011
2,4 milhões
de consultoras no mundo
35
são os países onde atua
Bancos gastam mais de R$ 20 bi em serviços eletrônicos
Os investimentos tecnológicos do setor bancário no Brasil já estão próximos dos de países
desenvolvidos como a França e a Alemanha, segundo um levantamento feito pela Febraban, que será
divulgado hoje.
Em 2012, os desembolsos em tecnologia para melhorar os serviços eletrônicos ultrapassaram os R$ 20
bilhões.
"A quantidade de transações feitas através da internet e do celular foi maior que as realizadas em
agências e pelo telefone no ano passado", diz Luis Antônio Rodrigues, diretor da comissão de tecnologia
bancária da Febraban .
O internet banking já representa 39% das transações, conforme a pesquisa. Pelo celular, as
movimentações significam 2,3% do total.
"As instituições financeiras aplicam cerca de 20% a mais, anualmente, em novos softwares que
melhorem os serviços e garantam maior segurança aos clientes", afirma Rodrigues.
Escola ... A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net) já formou 50 mil empresários
desde 2003 . Os cursos abordam "webmarketing", pagamento seguro e como montar uma loja virtual.
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Na gôndola A Apas 2013 (feira do setor de supermercados) terá 70 empresários internacionais trazidos
ao Brasil por entidades setoriais . Eles vão negociar com 21 empresas, além de 550 expositores.
Analgésico De cada R$ 1 investido contra a gripe, uma empresa tem retorno de R$ 3,50, segundo dados
da Brasken. A companhia já imunizou 4.400 funcionários .
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171 - GDF RECEBE COMITIVAS NA ARENA
Governador se reúne com integrantes da Fifa, do GOL e do Ministério do Esporte:

Um dia depois de confirmado o adiamento da data de entrega do Estádio Nacional de Brasília Mané
Garrincha, o governador do Distrito Federal , Agnelo Queiroz, recebeu representantes da Federação
Internacional de Futebol (Fifa), do Comitê Organizador Local (COL) e do Ministério do Esporte em
reunião, na manhã de ontem.
Ao fim do encontro, os integrantes da Fifa e do COL não deram entrevistas aos jornalistas presentes à
arena, mas, em nota, o governador Agnelo Queiroz disse que o GDF vai cumprir os prazos para que
sejam realizados os eventos testes programados para o Estádio Nacional e que a nova data de entrega
- 18 de maio- não significará atraso nas duas partidas que antecederão a abertura da Copa das
Confederações .
"Não vamos colocar em risco a entrega de um estádio , que é uma conquista da nossa cidade e do nosso
país, em função do problema com o gramado", disse Agnelo . "Não colocaremos a grama sem que haja
condições ideais para isso. Foi uma decisão política nossa. Não faremos nada malfeito ou apenas para
dar satisfação."
O governador do DF reforçou o que havia dito o secretário extraordinário da Copa, Claudio Monteiro, no
dia anterior. O excesso de chuvas impediu que o gramado fosse instalado na arena e prejudicou a etapa
da drenagem , que antecede a colocação do gramado . A previsão é de que o gramado seja instalado três
dias antes da inauguração. Atualmente, ele está sendo cultivado em uma fazenda no Sergipe, a 121 km
de Aracaju , como mostrou com exclusividade o Correio Braziliense . Para que o tapete seja instalado,
ainda é preciso que estejam completos os serviços de terraplanagem e drenagem do espaço .
Agnelo disse ainda que "quando se desmarca uma data, sempre há um desconforto. Mas eles estão
confiantes e acompanhando o nosso trabalho e o nosso esforço para entregar um estádio que orgulhe a
todos nós. Não vou admitir nenhum tipo de maquiagem ou faz de conta. Vamos entregar quando ele
estiver pronto. Eles reconhecem que Brasília está construindo um grande templo do futebol" .
Entre os presentes , estiveram o secretário Extraordinário da Copa, Claudio Monteiro; o CEO do COL,
Ricardo Trade; o diretor-geral do escritório da FIFA no Brasil, Ron De! Mont; o secretário executivo do
Ministério do Esporte e membro do governo federal no COL, Luis Fernandes; a diretora de Obras
Especiais da Novacap, Maruska Lima e o coordenador da secretaria Extraordinária da Copa, Sérgio
Graça , além de representantes do Consórcio Brasília 2014.
Jogos
Antes de Brasil x Japão pela Copa das Confederações , o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha
recebe a segunda partida da final do Campeonato Candango, em 18 de maio, e a estreia de Santos e
Flamengo no Brasileirão, no domingo, 26 de maio.
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172- MÁS NOTÍCIAS PARA A PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF DURANTE VISITA
A MINAS
Más notícias acompanharam a presidente Dilma Rousseff durante os dois dias de visita a Minas, sua
terra natal. A primeira veio dos Estados Unidos, na segunda-feira: duas bombas explodem em Boston,
próximo do ponto de chegada da mais tradicional maratona realizada no país . Três pessoas morrem e
176 ficam feridas, 17 delas gravemente.
A tragédia terá repercussão no Brasil , pois aumentará ainda mais o gasto do governo com a organização
da Copa do Mundo no ano que vem e das Olimpíadas em 2016 . É previsível a pressão por mais
investimentos na segurança dos atletas e do público nos dois eventos esportivos internacionais.
A presidente Dilma Rousseff tem grande interesse, sobretudo, que a Copa do Mundo se realize em
clima de tranquilidade . Ela termina no dia 13 de julho, menos de três meses das eleições. Uma tragédia
como a de Boston poderia repercutir nas urnas. Ninguém vai esquecer que foi o presidente Lula o
responsável pela vinda do evento para o Brasil e que sua candidata, Dilma Rousseff, é a responsável
maior para que o país se prepare para não dar vexame internacional.
E então a segunda má notícia. A mais importante, depois da tragédia de Boston , para o maior jornal
brasileiro, nesta terça-feira, foi esta : O presidente da CBF, José Maria Marin, assinou um negócio
superfaturado na compra da futura sede da entidade no Rio . Um negócio de R$ 70 milhões, e o
superfaturamento chegaria a R$ 31 milhões .
O problema, para Dilma, é que Marin é também presidente do comitê organizador da Copa de 2014, e
essa denúncia de corrupção não é um caso isolado . Na eventualidade de uma tragédia, tais casos
podem tomar uma dimensão bombástica durante a campanha eleitoral.
A terceira má notícia é a manchete do Hoje em Dia, no segundo dia da visita presidencial a Minas:
"Imóvel popular em Minas é 'maquiado' para receber Dilma ." Os responsáveis pela construção do
conjunto habitacional do programa "Minha Casa, Minha Vida", do governo federal , capricharam no
acabamento do apartamento 103 do bloco 8 do Residencial Alterosa. É o único dos 1.640 apartamentos
com piso de cerâmica. Exatamente o apartamento que seria mostrado a Dilma, durante a visita.
Recentemente, a presidente determinou que a Caixa exigisse pisos de cerâmica nas moradias
financiadas , em vez de cimento . A maquiagem do apartamento visitado foi desnecessariamente
constrangedora, pois o contrato do Residencial Alterosa foi assinado antes da nova norma.
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173- APÓS DENÚNCIA DE APARTAMENTO "MAQUIADO", DILMA ANUNCIA PISO
DE CERÂMICA NO "MINHA CASA, MINHA VIDA"
A presidente Dilma Rousseff (PT) anunciou terça-feira (16) a colocação de piso de cerâmica em todas
as unidades habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida". A medida foi tomada ao inaugurar
1.640 apartamentos em Ribeirão das Neves, na Grande BH .
Na edição de terça-feira (16), o Hoje em Dia denunciou a "maquiagem" nas unidades. Apenas uma
delas , a que receberia a presidente, contava com piso de cerâmica. As outras tinham chão de cimento.
"O governo decidiu que todas as casas , se as pessoas quiserem, terão piso", garantiu.
Segundo Dilma, são 1 milhão de unidades habitacionais sem piso . Elas fazem parte da primeira leva de
construções inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Portaria publicada na terça-
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A petista ainda prometeu anunciar, "daqui a uns dias", um novo programa da Caixa para os oriundos do
"Minha Casa, Minha Vida". "É para dar mais conforto dentro da casa de vocês", disse.
Benesses
Além de entregar as unidades habitacionais, a presidente aproveitou a viagem a Minas Gerais para
anunciar um pacote de benesses a mais de 100 prefeituras. Acompanhada de uma claque de sete
ministros, a petista distribuiu 108 máquinas a 102 municípios e ainda entregou 19 ônibus escolares a 12
prefeituras . O pacote, somando as casas populares entregues, chega a R$ 120 milhões .
A liberação do dinheiro foi feita pouco menos de uma semana após o senador Aéc io Neves (PSDB)
acompanhar o governador mineiro Antonio Anastasia (PSDB) em um anúncio de convênio com
prefeituras do interior.
"Filho natural"
Na terça-feira (16), Dilma alfinetou os tucanos ao dizer que Minas era seu "filho natural", por ser sua
terra natal. Coube ao presidente do PSDB estadual , Marcus Pestana , rebater a presidente. Ele disse
"estranhar" a visita de Dilma "vestida do vermelho do PT" .
"Não sei qual é a Dilma verdadeira: a que enviou uma carta para o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso reconhecendo sua contribuição ao país , ou essa que deu a declaração fora da liturgia do
cargo. Tenho que concordar com o FHC, que a class ificou como ingrata", disse.
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174- CAMPOS DIZ A SENADORES QUE CRISE NO BRASIL É QUESTÃO DE
TEMPO
Para governador, centralização excessiva de Di/ma emperrao país

BRASÍLIA- Se houve um certo desconforto no almoço com apenas seis dos 12 senadores do bloco
governista União e Força, o presidente do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos ,
sentiu-se à vontade no jantar que varou a madrugada com 14 senadores do PMDB , DEM, PDT e até do
PSDB na casa do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), na terça-feira. Numa exposição de cerca de
uma hora e, depois, em conversas que só terminaram às 3h da manhã de quarta-feira, ele disse que a
gestão centralizadora da presidente Dilma Rousseff está emperrando o país e que é uma questão de
tempo o estouro de uma crise maior diante de um cenário internacional em que os investimentos estão
voltando aos Estados Unidos.
Usando imagem feita pelo senador Jayme Campos (DEM-MT) em relação à sua determinação de bater
chapa com Dilma em 2014 , Eduardo Campos deixou muito claro que seu carro não tem mais marcha a
ré .
-Há um mundo moderno lá fora . O Brasil passou de bola da vez para o descrédito. A presidente Dilma
foi eleita como uma grande especialista em gestão, principalmente na área energética. Ela acha que tem
credibilidade, mas na prática faz uma administração extremamente centralizadora e o governo não anda.
Vai emperrar. Faz uma política econômica equivocada e isso vai estourar. Só não sei se vai estourar
este ano ou em 2014- avaliou Campos , segundo relatos detalhados pelos presentes .
Os senadores saíram impressionados com a segurança com que Eduardo Campos discorreu sobre
temas que foram dos riscos do aparelhamento do Estado pelo PT, principalmente agências reguladoras ,
ao perfil "trucu lento" de Dilma e do PT para esvaziar pré-candidaturas adversárias, inclusive nos
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Campos ainda criticou a proposta do governo de reduzir o esforço fiscal este ano e em 2014, como
proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada esta semana ao Congresso. O governador
disse que faria diferente:
-Se precisasse mexer na fórmula de cálculo do superávit, diria de forma transparente que era preciso
fazer isso para manter os investimentos . O recurso da maquiagem não é bom . O governo pegou U$ 100
bilhões lá fora e foi para onde? Distribuiu aqui e ali em investimentos de retorno incerto em empresas
como a JBS, Marfrig e outras. E na hora de pagar esses empréstimos , o cenário internacional é
complicado.
Segundo senadores presentes , o único momento em que o socialista se exaltou e ficou emocionado foi
quando relatou as ações do PT e de governistas para esvaziar suas articulações políticas e candidaturas
adversárias . Mais do que indignado, um dos senadores disse que Campos está surpreso com o
comportamento da presidente Dilma e da cúpula do PT .
-Fui criado numa casa onde meu avô (Miguel Arraes), com a metralhadora no peito , não fez acordo .
Não vão me intimidar- avisou .
Sobre as chances de uma candidatura vitoriosa, ele avaliou que tem sido muito bem recebido por vários
setores, do político ao empresarial , mas que precisa construir apoios de partidos que lhe garantam pelo
menos quatro minutos de tempo de TV, para brigar com os 20 minutos de Dilma .
-A ultima campanha, de 2010 , teve um debate pobre, sem propostas para avançar o país. Dilma foi
apresentada como a mulher do Lu la e o grande debate foi sobre aborto. Agora pode ser diferenteavaliou , segundo os relatos .
No mapa de palanques que começa a desenhar, Campos não desistiu de ver o ex-governador José
Serra como candidato ao governo em suas fileiras . Sobre a pré-candidatura de Aécio Neves (PSDBMG), elogiou muito o potencial do provável adversário, mas acha que ele pode ser prejudicado por um
fator: O PT já aprendeu a derrotar o PSDB .
-O Aécio é o melhor cand idato. Jovem, articulado . Tem dificuldades com Serra. Azar do Aécio e sorte
minha- brincou .
Os senadores Luiz Henrique e Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina , que tinham encontro na
mesma noite com a ministra ldeli Salvatti e eram dúvida no jantar, compareceram .
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175 - CAMPOS DIZ A SENADORES QUE CRISE NO BRASIL É QUESTÃO DE
TEMPO
Pa ra governador, centralização excessiva de Di/ma emperra o país

Maria Lima

BRASÍLIA Se houve um certo desconforto no almoço com apenas seis dos 12 senadores do bloco
governista União e Força, o presidente do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos,
sentiu-se à vontade no jantar que varou a madrugada com 14 senadores do PMDB, DEM , PDT e até do
PSDB na casa do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), anteontem . Numa exposição de cerca de
uma hora e, depois, em conversas que só terminaram às 3h da manhã de ontem , ele disse que a gestão
centralizadora da presidente Dilma Rousseff está emperrando o país e que é uma questão de tempo o
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estouro de uma crise maior diante de um cenário internacional em que os investimentos estão vo l'lili"Hilo~.....-::.
aos Estados Unidos .
Usando imagem feita pelo senador Jayme Campos (DEM-MT) em relação à sua determinação de bater
chapa com Dilma em 2014, Eduardo Campos deixou muito claro que seu carro não tem mais marcha a
ré .
-Há um mundo moderno lá fora . O Brasil passou de bola da vez para o descrédito. A presidente Dilma
foi eleita como uma grande especialista em gestão, principalmente na área energética . Ela acha que tem
credibilidade, mas na prática faz uma administração extremamente centralizadora e o governo não anda .
Vai emperrar. Faz uma política econômica equivocada e isso vai estourar. Só não sei se vai estourar
este ano ou em 2014- avaliou Campos, segundo relatos detalhados pelos presentes .
Os senadores saíram impressionados com a segurança com que Eduardo Campos discorreu sobre
temas que foram dos riscos do aparelhamento do Estado pelo PT, principalmente agências reguladoras ,
ao perfil "truculento" de Dilma e do PT para esvaziar pré-candidaturas adversárias , inclusive nos
palanques estaduais. O PSB vai costurar esses palanques até setembro, quando deve reunir seu
Diretório Nacional para oficializar ou não a decisão de candidatura presidencial e, se for o caso, entregar
os cargos do governo .
Campos ainda criticou a proposta do governo de reduzir o esforço fiscal este ano e em 2014, como
proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada esta semana ao Congresso. O governador
disse que faria diferente:
-Se precisasse mexer na fórmula de cálculo do superávit, diria de forma transparente que era preciso
fazer isso para manter os investimentos. O recurso da maquiagem não é bom. O governo pegou U$ 100
bilhões lá fora e foi para onde? Distribuiu aqui e ali em investimentos de retorno incerto em empresas
como a JBS, Marfrig e outras . E na hora de pagar esses empréstimos, o cenário internacional é
complicado.
Segundo senadores presentes, o único momento em que o socialista se exaltou e ficou emocionado foi
quando relatou as ações do PT e de governistas para esvaziar suas articulações políticas e candidaturas
adversárias . Mais do que indignado, um dos senadores disse que Campos está surpreso com o
comportamento da presidente Dilma e da cúpula do PT .
-Fui criado numa casa onde meu avô (Miguel Arraes), com a metralhadora no peito, não fez acordo. Não
vão me intimidar- avisou.
Sobre as chances de uma candidatura vitoriosa, ele avaliou que tem sido muito bem recebido por vários
setores, do político ao empresarial , mas que precisa construir apoios de partidos que lhe garantam pelo
menos quatro minutos de tempo de TV, para brigar com os 20 minutos de Dilma .
-A ultima campanha, de 2010, teve um debate pobre, sem propostas para avançar o país . Dilma foi
apresentada como a mulher do Lula e o grande debate foi sobre aborto. Agora pode ser diferenteavaliou , segundo os relatos .
No mapa de palanques que começa a desenhar, Campos não desistiu de ver o ex-governador José
Serra como candidato ao governo em suas fileiras . Sobre a pré-candidatura de Aécio Neves (PSDBMG), elogiou muito o potencial do provável adversário, mas acha que ele pode ser prejudicado por um
fator: O PT já aprendeu a derrotar o PSDB .
-O Aécio é o melhor candidato. Jovem , articulado . Tem dificuldades com Serra . Azar do Aécio e sorte
minha- brincou .
Os senadores Luiz Henrique e Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que tinham encontro na
mesma noite com a ministra ldeli Salvatti e eram dúvida no jantar, compareceram.
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176- PBH VAI FAZER MAQUIAGEM NA LAGOA DA PAMPULHA PARA COPA DO
MUNDO
Técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (lphan) desembarcam nesta quinta-feira
()em Belo Horizonte para avaliar se o complexo da Pampulha pode ser alçado a Patrimônio Cultural da
Humanidade. Mas talvez o melhor período para que fizessem essa visita fosse próximo à Copa do
Mundo, quando as águas da lagoa da Pampulha estarão limpas e inodoras.
Para isso, a Prefeitura de Belo Horizonte planeja fazer uma "maquiagem" para limpar o espelho d'água.
A administração municipal pretende contratar uma empresa para oxigenar a lagoa mas, para que isso
aconteça, a Copasa tem , antes, que cumprir o cronograma de retirar todo o esgoto que é despejado por
lá até o fim deste ano.
A ideia é injetar o gás e jogar microorganimos nas águas para acelerar a biodigestão da matéria orgânica
acumulada. O processo, realizado meses antes do início do Mundial de futebol , garantiria que as águas
ficassem limpas visualmente e sem cheiro .
Vale lembrar que a lagoa da Pampulha é apenas um dos locais que sofrem com o despejo de esgoto em
Belo Horizonte, já que a prefeitura admitiu que 33% do esgoto da cidade é jogado em cursos d'água.
Porém, o resultado da intervenção é temporário. A proposta chegou a ser apresentada para entidades
ambientalistas que discutem a revitalização do espaço.
"A prefeitura chegou a apresentar essa proposta para nós mas , quando vieram as audiências públicas na
Câmara e na Assembleia, não apresentou mais", disse o coordenador do Projeto Manuelzão, Marcus
Vinícius Polignano.
O ambientalista lembra que só a retirada dos esgotos e a dragagem do assoreamento é insuficiente para
garantir a limpeza e a balneabilidade.
"Não basta remover a sujeira. É preciso um processo claro, com etapas, metas", avalia Polignano.
O professor de Química da UFMG, Eduardo Mortimer, acredita que a retirada do esgoto pela Copasa
não é suficiente. "As intervenções até agora foram feitas no afogadilho. Já se consumiu muito dinheiro
com paliativos", aponta.
Ambos afirmam que não dá para estimar em quanto tempo a lagoa se recuperaria sozinha após a
retirada dos esgotos, mas destacam que não serão em seis meses .

CORREIO BRAZILIENSE - DF
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21/04/2013

177 - MULTIPLICAÇÃO DE ELEITORES
Lilian Tahan e Ana Maria campos

O deputado federal Geraldo Magela (PT) está na torcida pela pacificação entre o governador Agnelo
Queiroz (PT) e o suplente de deputado Augusto Carvalho, ex-PPS e agora no Movimento Democrático
(MD). O tiro que acerta Augusto resvala em Magela. Há 1O dias, o governo determinou o retorno do
petista à Câmara para tirar a vaga do suplente . Magela agora conta os dias para retornar ao posto de
secretário de Habitação . Na função , entregará, até 2014, 50 mil escrituras de regularização fundiária e
100 mil casas . São 400 mil eleitores .
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0 presidente do Supremo Tribunal Federal , Joaquim Barbosa , virou estampa de camiseta vendida no ~--·-·Conic. É opção entre personalidades como o rapper Tupac Shakur, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz
Nelson Mandela, o jogador Garrincha e até São Jorge. A loja Negoblue vende cada peça a R$ 40 .
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Olhos
nos olhos
Na última terça-feira , Joaquim Roriz (sem partido) e sua mulher, Weslian (PSC), foram os anfitriões da
missa de aniversário da caçula , a distrital Liliane Roriz (PSD). Ao sair da Igreja Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, o ex-governador disse que se sente disposto para concorrer mais uma vez a um
mandato no Buriti , mesmo com a ajuda de bengala e em tratamento de saúde. Se não puder, investirá
no time familiar.
Proibida para menores
Publicação no Diário Oficial da União do último 27 de março é de vexar os mais desinibidos burocratas
que acompanham atos do Executivo. Trata-se de edital de intimação que aplica multa e sanção para
uma produtora de filmes . Todos fora, digamos, do circuito cult e da disputa pelo Oscar ...
Enquanto isso .. .
Na sala de Justiça
Nesta quarta-feira, o ex-presidente do STF Ayres Britto participa de debate no Ministério Público do DF
com o procurador de Justiça Luiz Streck, do Rio Grande do Sul , e os parlamentares Randolfe Rodrigues
(PSoi-AP) e Alessandro Molon (PT-RJ). O assunto é o polêmico debate sobre a PEC 37, que dá às
polícias poder exclusivo de investigações criminais. O jornalista Heraldo Pereira vai mediar o encontro.
Memórias
O senador Cristovam Buarque (PDT) chamou a atenção nos últimos dias com o tom usado nas críticas
sobre a gestão da Saúde, durante inserções no rádio e na tevê. Seis gestores que hoje compõem o
primeiro escalão da pasta tinham cargos estratégicos na Saúde durante a administração de Cristovam.
Então tá, né
A deputada federal Jaqueline Roriz (MD) não gostou das "boas-vindas" do novo correligionário Augusto
Carvalho. Ambos agora pertencem ao recém-criado Movimento Democrático, com a fusão do PMN e do
PPS . Augusto diz que o problema com ela não é o processo no STF que responde por peculato, mas sim
diferenças de ordem política . Ironicamente, Jaqueline rebateu ao dizer que também não se importa com
as suspeitas levantadas na época da Pandora contra o colega . "Dizem que o problema é que ele
responde por pagamentos de um contrato de informática quando era secretário de Saúde . Mas não é
isso ... Para mim , a questão é política."
Discurso universal
O Palácio do Buriti adotou uma prática politicamente correta. Todos os discursos são acompanhados por
intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). Assim, o governador não perde ninguém.

111
Apareceu
Roberto Policarpo virou presidente da Câmara dos Deputados ... Por alguns minutos, na última sextafeira. Comandante do PT no DF, o político integra um pequeno grupo de parlamentares que faz questão
de ir ao expediente na sexta . É quando os novatos têm a chance de um up grande, pres idir a sessão .
Quórum baixíssimo, claro .

111
Cruz vermelha
Cláudio Abrantes nem ingressou nas fileiras do PT e já pegou o jeitão petista : "Quero cumprimentar a
todos e a todas ... ". Livre para escolher o partido depois de deixar o PPS, ele optou pela legenda de
Agnelo . Vai enfrentar concorrência e fogo amigo nas próximas eleições . Confia, no entanto, na
popularidade de Jesus, papel que durante anos interpretou no Morro da Capelinha.
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Brasília é algo assim
Sem cobrar cachê, vários artistas do DF participam da campanha promovida pelo governo local como
celebração pelos 53 anos de Brasília . Os músicos gravaram um clipe com a música Você, de Tim Maia.
Entre os que se dispuseram a participar estão Ellen Oléria, em sucesso nacional desde a vitória no
programa The Voice Brasil , Dih Ribeiro, Renata Jambeiro, a dupla sertaneja Pedro Paulo e Matheus, a
banda Trampa Sinfônica, o rapper Gog, a Orquestra Sinfônica de Brasília, entre outros .
O diretor de Criação da Propeg, Maurício Passarinho, responsável pelo projeto, diz que todos toparam
sem hesitar. "É uma homenagem para Brasília , a cidade que representa todo o DF e todo o nosso país",
acredita . Além de ser veiculada na programação da tevê aberta, a campanha pode ser vista pela internet
(www.gdfdiaadia .df.gov .br).
Só papos
"Tenho dúvidas do envolvimento de Raad na fraude. A responsabilidade da aplicação de emendas é do
Executivo. Qualquer um aqui corre risco. Não há como o deputado ficar fiscalizando as emendas"
Olair Francisco (PTdoB)
Vice-presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Legislativa . Votou contra a
abertura de processo para investigar o colega Raad Massouh (PPL)

"Se eu tivesse certeza da participação de Raad , já o estaria acusando e pedindo a cassação dele. A
investigação na Comissão de Ética é justamente para mostrar se ele é culpado ou inocente."
Dr. Michel (PEN)
Presidente da Comissão de Ética da Câmara Legislativa. Votou pela a abertura de processo.

À QUEIMA-ROUPA
Samanta Sallum
Secretária da Coordenadoria Extraordinária de Comunicação para a Copa
O governo vai conseguir cumprir a nova data de inauguração do Estádio, em 18 de maio?
Sim . Em 18 de maio haverá uma inauguração muito mais bonita e marcante do que seria em
21 de abril , pois o estádio estará sendo entregue diretamente aos torcedores, aos brasilienses que vão
poder usufruir desse espaço, já que teremos a final do Candangão. Nada melhor do que futebol para a
inauguração de um estádio .
Houve falha no planejamento da obra?
Não houve falha. Houve chuva ininterrupta nos primeiros 15 dias de abril , o que não deu trégua para a
preparação do campo essencial para receber o gramado . O governador Agnelo Queiroz disse que não
admitia maquiagem no estádio para fazer inauguração a qualquer custo, por isso a marcação de nova
data. Poderíamos ter feito uma inauguração mais modesta em 21 de abril, em solenidade apenas
política, nos moldes do que foi feito em outros estádios . Mas o governador preferiu uma inauguração
definitiva, já com a arena em operação .
Sediar um evento do porte de uma Copa do Mundo não depende só de estádio . A cidade está pronta?
A cidade ainda não está pronta, mas em ritmo acelerado de preparativos para receber os megaeventos .
A preparação da cidade vai muito além da entrega da obra do estádio. Passa pela melhoria do transporte
público e investimentos de infraestrutura da cidade, especialmente a recuperação do sistema de
abastecimento de energia, sucateado nos últimos anos . Como reflexo desse investimento, aumentou-se
em 35% a capacidade de energia no DF só no último ano .
O atentado em Boston é um elemento que cria um clima de insegurança mundial. O governo está
preparado para lidar com os riscos?
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Para o governador Agnelo, o estádio é um meio de atrair investimentos internacionais, incrementar o
turismo e a cultura. Para a oposição, um monumento da gastança .
O investimento vai valer a pena?
Com certeza vai valer à pena. O legado está garantido para a população. O governador tem a convicção
do poder transformador que esses megaeventos têm para Brasília. A nossa capital será uma antes da
Copa e outra, com certeza melhor, depois da Copa . A festa do campeonato não é a meta ou a finalidade
de todo o esforço que tem sido feito . É apenas um meio, um instrumento potencializador de políticas
públicas que vão melhorar a qualidade de vida na capital, pois esses eventos aceleram os investimentos
federais na cidade. Projetos que demorariam cinco, 1O anos para serem implementados se tornarão
realidade em menos de quatro anos.
Por que criar uma Coordenadoria Extraordinária de Comunicação para a Copa? Há muito incêndio a
apagar?
De certa forma, sim . O volume de demandas da imprensa e a preparação da cidade para receber os
milhares de jornalistas que virão de outros estados e especialmente de outros países exigem uma
comunicação pública e institucional que abasteça essa imprensa com informações principalmente de
utilidade pública. Brasília nunca viveu esse momento tão especial , e estará exposta aos olhos do mundo
inteiro por meio da imprensa .

FOLHA DE SÃO
PAULO

VINICIUS TORRES
FREIRE

21/04/2013

178- PICADINHO DE PARTIDOS
Partidos maiores estão cada vez menores, novas legendas estão no fomo e tucanos podem ser fatia dos

Vinicius Torres Freire

A DECISÃO judicial que na prática proibiu o troca-troca partidário, em 2007, acabou por incentivar a
criação de mais partidos. A fragmentação vinha de antes e foi influenciada pelas vitórias do PT, mas
ganhou impulso desde então.
Além de vítima de seu reacionarismo, o DEM foi fatiado na cozinha do picadinho partidário . O DEM é o
velho PFL, que em 2007 passou maquiagem para tentar esconder suas rugas de coronel velho.
Entre 1994 e 2002, o PFL fez em média 92 deputados federais por eleição. Em 2006, elegeu apenas 65
deputados, muitos dos quais migraram para partidos da boquinha (coalizão governista). Em 2013,
sangrado pelo PSD criptogovern ista de Gilberto Kassab, o PFL-DEM tem 43 cadeiras na Câmara .
O PSDB corre risco semelhante ao do compadre DEM . Está cada vez mais reacionário, sem quadros e
sem programa . Pode ser amputado pela máquina de fragmentação partidária.
Os tucanos nunca foram tão exuberantes quanto os pefelês, mas fizeram em média 77 deputados entre
1994 e 2002. Agora, estão com 53.
Podem levar uma facada se José Serra aderir à Mobilização Democrática, MD, mistura do PPS com o
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nanico PMN. Podem levar um talho menorzinho se Marina Silva fundar de fato sua "Rede" .
O número de cadeiras da Câmara controladas pelos quatro maiores partidos decresce desde 1998. A
fatia dos 6 ou 8 maiores partidos também cai . Os deputados mais e mais migram para a periferia
partidária.
É uma hipótese razoável dizer que isso tem a ver com três vitórias seguidas do PT . Os deputados pulam
do barco dos partidos oposicionistas para barqu inhos agregados ao governismo, pois não têm jeito ou
gosto de petistas .
Trata-se do arroz com feijão da política partidária do Brasil. A decisão do TSE que na prática proibiu a
troca de partidos em 2007 criou um incentivo para a criação de legendas . Para mudar de partido sem
perder o mandato, basta criar um novo.
Ainda assim , a explicação é insuficiente.
Por que antes de 2007 os deputados não migravam para o PMDB, o veículo maior e tradicional do
adesismo? O PMDB é o partido grande mais estável do país . Mais inflado, seu apoio sairia mais caro.
Por que o PMDB é incapaz de organizar até um programa tão oportunista quanto esse?
Por que nenhum partido maior é incapaz de manter ou incorporar um movimento político mais novo (ou
menos velho) como o de Marina Silva (verdes , sustentáveis e outros)?
Por que gente politicamente tão parecida ou sem gosto quanto Aécio Neves (PSDB) e Eduardo
Campos (PSB), ou até Kassab (PSD, ex-DEM-PFL), não está no mesmo partido?
Sim , o início das histórias políticas de Aécio, Campos e Kassab foi bem diferente . Hoje em dia, são a
mesma farinha em sacos diferentes. Sim , são de regiões diferentes, o que faz muita diferença no Brasil.
Sim , são caciques que precisam de carro próprio para suas candidaturas vazias de ideias .
Sim , o custo de ter um partido para chamar de seu é menor do que organizar a disputa interna em um
partido maior.
Sai barato fazer salada partidária . Que sociedade é essa em que isso é possível? Enfim , faria diferença
se os partidos fossem estáveis?

ÉPOCA

OPINIAO

21/04/2013

179- O FILTRO
Menos palavrório, Dilma
Ao transformar a taxa de juros numa bandeira política , a presidente mina a credibilidade do BC
Depois de quase dois anos, o Banco Central voltou a subir, na semana passada, a taxa de juros básica
da economia, de 7,25% para 7,5%. Foi uma reação à persistência da inflação num patamar
incomodamente alto. Em março, a taxa acumulada em 12 meses chegou a 6,59% e estourou o teto da
meta estabelecida pelo BC. Como nos velhos tempos da hiperinflação , a alta dos preços do governo
Dilma Rousseff ganhou até um símbolo: o tomate . A alta na taxa de juros era esperada, mas foi
modesta. Pelo tempo que o BC levou para tomar a decisão, alguns analistas argumentavam que a
medida mais acertada era uma elevação de, pelo menos , 0,5 ponto percentual para mostrar ao mercado
a firmeza do governo no combate à inflação.
O BC justificou a medida cautelosa. Em nota, afirma que "incertezas internas e, principalmente, externas
cercam o cenário prospectivo" para a inflação . Há mesmo várias incertezas em relação ao
comportamento da econom ia internacional. Mas há outras explicações, todas menos benevolentes para
a imagem do BC , para a tímida decisão da semana passada . Na condução da política monetária , o BC
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tem agido como um menino obediente do governo Dilma. A alta de 0,25% parece uma tentativa de dar
algum sinal de reação à inflação, mas sem contrariar o Palácio do Planalto. Nos últimos dois anos, o
governo Dilma procurou alavancar o crescimento do PIB com expansão do crédito, aumento de gastos
públicos e medidas para todos os gostos, embora tenha alcançado, até aqui, resultados modestíssimos .

Nesse esforço, a presidente Dilma não tem economizado palavrório sobre a taxa de juros, cuja redução
transformou em bandeira política. Há cerca de um mês, durante viagem à África do Sul , ela deu uma
declaração interpretada como uma tentativa de frear a alta de juros e causou rebuliço no mercado. Na
semana passada, voltou a falar sobre o assunto em Belo Horizonte. Desta vez, admitiu a alta, mas disse
que qualquer elevação, por necessidade de combate à inflação, seria possível "num patamar menor".
A presidente Dilma se comporta como se soubesse tudo. Na questão dos juros, ela deveria conter seus
arroubos voluntaristas . Toda vez que ela fala sobre o assunto, mina a credibilidade do BC em seu papel
de condutor das expectativas da inflação. O ideal seria que o BC, à semelhança de seus similares nas
nações desenvolvidas, tivesse, assegurada em lei, independência para exercer seu papel de guardião da
moeda. Como o Brasil não amadureceu a esse ponto, o melhor seria que Dilma se mirasse no expresidente Luiz Inácio Lula da Silva . Lula, na prática, deu autonomia ao então presidente do BC,
Henrique Meirelles, para tomar as medidas necessárias para controlar a inflação . Os resultados de Lula
foram, em todos os indicadores , muito superiores aos obtidos por Dilma até aqui.
O massacre do Carandiru ainda merece justiça
Em 1992, 111 presos foram mortos a tiros pela Polícia Militar de São Paulo dentro da Casa de Detenção
do bairro paulistano do Carandiru. Mais de 20 anos depois, finalmente os acusados de participar dos
homicídios são levados à Justiça. Os primeiros 26 policiais, de um total de 79 acusados, começaram a
ser julgados na semana passada.
O massacre do Carandiru, como ficou conhecido o episódio, é uma das maiores vergonhas da história
recente brasileira . Homens mantidos sob a guarda do Estado - aparentemente desarmados -foram
assassinados sem chance de defesa. A entrada da polícia no Pavilhão 9 do presídio foi autorizada sob a
justificativa de conter uma perigosa rebelião de detentos. Nenhum indício até hoje corroborou tal versão.
Inúmeros testemunhos, como o do perito Osvaldo Negrini Neto, sustentam que o Batalhão de Choque
entrou no pavilhão antes de qualquer negociação com os presos, que não haviam tomado reféns .
Testemunha de defesa, Luiz Antônio Fleury Filho, então governador de São Paulo, disse que a entrada
da polícia foi necessária. Mesmo que tenha sido, por que usar metralhadoras em vez de bombas de
efeito moral? "Logo que a polícia entrou, eles metralharam presos que estavam se rendendo", afirmou
Moacir dos Santos, na época diretor de segurança e disciplina. Segundo Negrini Neto, detentos foram
"executados dentro de suas celas".
A Casa de Detenção foi demolida em 2002 . O comandante da operação da PM, coronel Ubiratan
Guimarães, foi assassinado em 2006. Ainda há tempo de fazer alguma justiça e condenar não apenas os
policiais que dispararam suas armas de forma criminosa e cruel, mas também os que ordenaram a
execução covarde . É o mínimo que a memória brasileira, manchada pelo episódio, exige.
As lições de uma moça chamada Katia Vega
Vestindo uma roupa de super-heroína preta justinha e uma capa também negra, a estudante Katia Vega,
de 29 anos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), apresentou uma inovação
tecnológica bonita e prática . Ela criou uma forma de acionar um controle remoto usando o piscar dos
olhos. Ao piscar com o olho direito , fazia uma maquininha voadora -semelhante a um pequeno
helicóptero- subir e descer. Piscando com o olho esquerdo, trocava as imagens de um projetor na sala.
Para fazer isso, Katia desenvolveu cílios postiços e uma maquiagem , condutores de impulsos elétricos,
alimentados por baterias embutidas numa tiara. Seus movimentos eram captados e decodificados por
um controle no bolso, que transmitia as instruções ao helicóptero e ao projetor de imagens.
Por sua ideia inovadora, Katia recebeu o prêmio Design Challenge, promovido pela Universidade
Pompeu Fabra, de Barcelona, na Espanha. A invenção poderá ter aplicações médicas e cosméticas .
Independentemente das evoluções futuras, as pesquisas de Katia já fornecem algumas lições para o
Brasil. A primeira delas diz respeito ao grupo de estudos a que ela pertence, o Beauty Technology. Ele
conduz suas pesquisas pensando em gerar soluções para a indústria. Faz parte do Centro de Tecnologia
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da PUC-Rio que desenvolve produtos de ponta para várias empresas, como Petrobras, Oi , Usimina~~f~·{'~--Íl
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professores, sem conexão com as necessidades do mercado e das empresas. E sem aplicação prática
em vista .
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A indústria nacional investe menos em inovação tecnológica do que seus concorrentes internacionais.
Num mundo onde a riqueza é destruída ou gerada por inovações , o Brasil precisa aproveitar mais seu
potencial para criar. Num país que vê as universidades federais e estaduais como fonte prioritária de
conhecimento para a sociedade , e sorvedouro de subsídios governamentais, é uma lição importante
notar que uma instituição privada, como a PUC-Rio, pode produzir ciência de forma eficaz, sem as
amarras da gestão pública .
A vitória de Katia também é inspiradora para as mulheres . Embora elas sejam maioria nos cursos
superiores do país, representam apenas 32% nas áreas de exatas . Muitas vezes ignoram suas próprias
aptidões e se afastam das carreiras tecnológicas. Ainda são assombradas por uma noção antiga, que
atribui a essa área um caráter mais masculino por natureza . Enquanto não tivermos mais Katias nas
carreiras de exatas, perderemos o talento feminino numa área em que o Brasil precisa
desesperadamente de pessoas qualificadas de ambos os sexos .
Finalmente, a última lição de Katia está em seu passaporte. Ela é peruana. Mora no Rio desde 2008.
Mostra como o Brasil ganha quando se abre para a chegada de talentos estrangeiros . Embora nos
consideremos um país receptivo, só 0,5% de nossa população é de imigrantes legais. Bem abaixo dos
2% do Chile, ou dos 4% da Argentina e dos Estados Unidos . Sem falar em 18% no Canadá ou 25% na
Austrália . A legislação brasileira complica a vida de um empregador que tenta trazer um talento de fora .
Enquanto não conseguirmos formar nossos jovens para ocupar as posições técnicas que o país exige
para crescer, trazer mão de obra estrangeira é uma boa alternativa para o país.

FOLHA DE S. PAULO- SP

CI ÊNCIA+SAÚ DE

23/04/2013

180- MANOBRA DO GOVERNO ELEVA NÚMEROS DE PROGRAMA DE BOLSAS
NO EXTERIOR
Ciência sem Fronteiras está computando alunos de doutorado de outros programas como seus Segundo estatal de
incentivo à pesquisa, objetivo da migração é dar tratamento igual a todos os beneficiados
TA/ NALON

O Ministério da Educação passou a computar entre os alunos do Ciência sem Fronteiras, programa de
estudo no exterior, os bolsistas regulares da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), órgão de incentivo à pesquisa.
A maquiagem ocorre há pelo menos um mês e meio, mas, na sexta-feira passada, a Capes informou aos
bolsistas de seus programas regulares que eles seriam oficialmente migrados para o Ciência sem
Fronteiras se fossem "elegíveis", isto é, se estivessem dentro dos critérios de seleção do programa .
No comunicado, a Capes diz que a migração é para "fins operacionais", "com o objetivo de oferecer
isonomia no tratamento dispensado aos seus beneficiários".
O PROGRAMA
Lançado em 2011 , o Ciência sem Fronteiras é a menina dos olhos da presidente Dilma, que estabeleceu
a meta de enviar 101 mil bolsistas para o exterior até 2015 . O objetivo é considerado irrealista,
reservadamente , por envolvidos em sua execução .
A Capes mesmo já disse ter dificuldades estruturais para cumpri-lo : antes do programa, tinha cerca de
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4.000 bolsistas . Até fevereiro , já haviam sido concedidas 22.646 bolsas do Ciência sem Fronteiras, das
quais 19.601 começaram a ser pagas.
O programa está sob responsabilidade de Aloizio Mercadante (Educação), que o lançou quando era
titular do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele aspira concorrer ao governo paulista ou assumir a Casa
Civil em 2014.
As bolsas regulares e o Ciência sem Fronteiras oferecem remuneração semelhante, mas a seleção e a
aceitação internacional são diferentes . O programa também engloba uma parcela menor das áreas de
conhecimento, ao praticamente excluir as ciências humanas.
Parte expressiva das 19.601 bolsas implementadas pelo programa até agora pode ser de alunos que
não foram selecionados por meio dele.
A Folha cruzou nomes de estudantes aprovados nos editais de doutorado regular da Capes no exterior
com a lista de alunos do Ciência sem Fronteiras disponível no site oficial do programa.
Em 2012, foram 280 aprovados no programa regular de doutorado fora do país . Pelo menos 60 desses
estudantes constavam da lista de bolsistas do Ciência sem Fronteiras sem que estivessem efetivamente
dentro dele.
A Folha entrou em contato com 25 desses bolsistas em oito países . As respostas revelaram surpresa por
parte dos alunos. Alguns nem sequer tinham se inscrito no programa. Três relataram terem sido
reprovados no Ciência sem Fronteiras.
Estudante de doutorado na Freie Universitat Berlin, na Alemanha, Grégori Romero chegou a tentar o
Ciência sem Fronteiras . Quando se inscreveu, conta, não tinha preferência entre os programas .
"Mas, agora que tenho a da Capes/Daad , acho que é uma vantagem, pois mesmo recebendo o auxílio
do Brasil, sou aluno Daad , que é um órgão alemão com fama internacional. É um programa mais
tradicional , com critérios de seleção mais elaborados ."
André Hallack, doutorando na Universidade de Oxford (Reino Unido), conta que foi aprovado por ambas
as bolsas, "que são praticamente iguais". "Quando saiu o resultado do Ciência Sem Fronteiras, eu já
estava bem fechado com a bolsa da Capes, então ignorei o processo dele."
Alguns dos estudantes ouvidos relataram ter questionado a Capes por e-mail. Eles receberam como
resposta que a manobra é "para dar estatística" e cumprir "metas do governo federal" .
A distorção pode ser ainda maior, já que a Folha observou também , em outros editais de doutorado
pleno e doutorado-sanduíche, mais nomes repetidos.
Foi solicitada à Capes a lista de bolsistas regulares , mas a instituição alegou falta de estrutura para
entregá-la, para saber quantos de fato são eles e se também estavam no Ciência sem Fronteiras.
O pedido foi feito novamente via Lei de Acesso à Informação, mas o governo ainda não respondeu .

FOLHA DE S . PAULO- SP

PRIMEIRA PÁGINA

23/04/2013

181- PRIMEIRA PÁGINA: FOLHA DE SÃO PAULO
Govemo maquia dados de bolsa de estudo no exterior

O Ministério da Educação passou a computar entre os alunos do Ciência sem Fronteiras, programa de
estudo no exterior, os bolsistas regulares da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), órgão de incentivo à pesquisa .
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A maquiagem ocorre há pelo menos um mês e meio, mas , na sexta-feira passada, a Capes informou aos
bolsistas de seus programas regulares que eles seriam oficialmente migrados para o Ciência sem
Fronteiras se fossem "elegíveis", isto é, se estivessem dentro dos critérios de seleção do programa .
No comunicado, a Capes diz que a migração é para "fins operacionais", "com o objetivo de oferecer
isonomia no tratamento dispensado aos seus beneficiários".

FOLHA. COM

PODER

23/04/2013

182- PROGRAMA DE BOLSAS É BEM-INTENCIONADO MAS "PIROTÉCNICO", DIZ
EX-MINISTRO
TA/ NALON DE BRASÍLIA

O ex-ministro da Educação Cristóvam Buarque (PDT-DF) disse nesta terça-feira que o programa Ciência
sem Fronteiras é "bem-intencionado", mas peca em ser "pirotécnico".
O Ministério da Educação passou a computar entre os alunos do Ciência sem Fronteiras, programa de
estudo no exterior, os bolsistas regulares da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior), órgão de incentivo à pesquisa.
A maquiagem ocorre há pelo menos um mês e meio, mas, na sexta-feira passada, a Capes informou aos
bolsistas de seus programas regulares que eles seriam oficialmente migrados para o Ciência sem
Fronteiras se fossem "elegíveis", isto é, se estivessem dentro dos critérios de seleção do programa .
No comunicado, a Capes diz que a migração é para "fins operacionais", "com o objetivo de oferecer
isonomia no tratamento dispensado aos seus beneficiários". Alguns dos estudantes ouvidos relataram ,
no entanto, ter questionado a Capes por e-mail. Eles receberam como resposta que a manobra é "para
dar estatística" e cumprir "metas do governo federal" .
"As metas são irrealistas. Se não estamos conseguindo mandar um número maior de alunos para fora,
estamos perdendo a chance de reduzir a meta dos que saem e aumentar os que vêm para cá", disse
Cristóvam. "O programa é melhor do que nada. Mas deveria-se pensar que trazer cientistas para o Brasil
seria mais eficiente."
A Folha entrou em contato com o MEC e com a Capes na manhã desta terça-feira e questionou por que
o governo decidiu migrar os bolsistas regulares no exterior para o Ciência sem Fronteiras . Também
perguntou se o governo tem tido dificuldades para cumprir metas estipuladas pelo programa e por que os
alunos só foram informados depois de terem sido computados como bolsistas do programa.
Até a última atualização desta reportagem, porém , ainda não havia obtido respostas a seus
questionamentos.

O ESTADO DE S. PAULO- SP

NACIONAL

27/04/2013

183- DEPUTADO PROMETEU EMITIR NOTAS FISCAIS A ACUSADO DE FRAUDE
Grampos revelam que Roque Barbiere (PTB) também combinou com empreiteiro maquiagem de obra em Birigui.

Fernando Ga/lo e Fausto Macedo
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Escutas telefônicas da Polícia Federal revelam que o deputado estadual Roque Barbiere (PTB), autor d~···
denúncia, feita em 2011 , sobre venda de emendas parlamentares por colegas seus na Assembleia
Legislativa de São Paulo, combinou com o empresário Olívio Scamatti -acusado de chefiar a quadrilha
que fraudava licitações em prefeituras paulistas - que um assessor seu iria procurá-lo para pegar os
dados da construtora para poder emitir notas fiscais a ele. O diálogo não deixa claro a que se refere essa
transação, mas para os investigadores mostra o grau de proximidade entre o parlamentar e o empreiteiro
que está preso há oito dias .

Os documentos indicam que Barbiere foi quem efetuou a ligação, flagrada em 3 de agosto de 2010, às
211123.0 trecho da conversa foi resumido pela polícia : "Olívio pede a Roque que diga a seu assessor
ligar para Olívio, para terminarem de organizar aquela situação, pois só está esperando ele mandar os
documentos para Olívio. Roque diz que o assessor vai organizar e vai procurar Olívio pessoalmente, que
ele vai pedir os dados da empresa para poder emitir as notas. Olívio pede para ele ligar amanhã, para
poderem resolver e matar isso. Roque diz que aí já leva as notas feitas" .
Barbiere também combinou com Olívio a maquiagem de uma obra que a construtora Demop estava
fazendo na rodovia SP-461 , em Birigui , base eleitoral do petebista. O motivo: uma visita de campanha
eleitoral que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), à
época candidatos , fariam à cidade do deputado três dias depois do diálogo.
As tratativas contradizem o que Barbiere afirmou ao Estado em 1O de abril, quando declarou que o único
contato que teve com Scamatti e pessoas relacionadas à Demop foi quando Alckmin já assumira o
posto, em 2011 . Ele disse que Alckmin mandou revisar os contratos e os empreiteiros ficaram
preocupados e o procuraram, razão pela qual ele teria batido à porta da Secretaria dos Transportes .
A polícia sustenta que o deputado pediu a Scamatti que "meta o cacete lá no que estiver parado" .
"Roque liga para Olívio e pergunta se ele está sabendo que o governador e o Aloysio vem a Birigui na
sexta-feira. Olívio diz que Não. Roque diz que eles vão chegar uma hora em Araçatuba e vão pegar uma
van e se dirigir para Birigui. Roque diz que eles vão dar uma olhada na obra e depois andar no centro de
Birigui com eles. Roque diz que gostaria de pedir a Olívio que, mesmo que não possa estar lá, na sextafeira meta o cacete lá no que estiver parado, ponha máquina, ponha o c .... Olívio diz que pode deixar
com ele. Roque diz que já está impressionado, mas que é preciso impressionar eles (governador e
Aloysio) também" .
A Demop venceu a licitação para fazer um dos dois lotes da SP-461 . Assinou com o governo do Estado
um contrato de R$ 31 ,5 milhões pela obra.
Licença. A assessoria de Barbiere informou que o deputado tirou licença médica de duas semanas e
disse que ele estava "incomunicável" e só falaria com a imprensa na próxima semana.
Em 10 de abril , ele disse ao Estado que intercedeu em favor da Demop no governo por se tratar da obra
"mais importante da história de Birigui", e disse ter sido procurado por Scamatti porque era "o pai
político" da duplicação da rodovia . O advogado de Scamatti, Alberto Zacharias Toron, disse que
"acredita plenamente que as acusações, uma a uma, serão refutadas".
Chefe da quadrilha
De todas as pessoas presas na Operação Fratelli , o empreiteiro Olívio Scamatti é o único que continua
preso . Os demais integrantes do grupo foram soltos por determinação da Justiça.

212

J

•

MPF
\·1 hr\st~ ri{) Pú bfü.·1} 'Feder.~ 1
Prc1cur;;H.lorüt d:a H..,..públkà no Panmâ
FOR(:,_\ .:f,iR f.f,\

EXCf.LENTiS~lMO Jt:rz [)A
.ll![)JCr ÁRrA OE ClllUTIHAIPR

lP

VARA

FEDERAL

Autos. n~s 5001438-85.2014.40.J. 7000 {Operaç:lô
62. 2014.404. 7000: (O p.c nt\'ã o ll idon e)

Clas.!;ífk.-.ção no

~-,.,-,.:prpt.mrf.x,J 1·. ri,.

La"3

f)A

StB~FÇÃO

Jato}

e SOO l-*4(1-

e"Proc~ Re~trito .Jui7.

Cl.ass ificaç:i o no li!'\ 1CO ~ Cun flderrçi<11

O i'oHN IST~:RJO
PlJ HJ .lCO FEDF.H.AL. pi:l\)S
p roe tLrad\ )ít:'S d.. Rt:púhl i i.: ti sign :.J rúri os. nti \:xi:ri:ic i l1 de .s Ll<l:--. ;,~ri h LLf\'.c)i..."s cn11~1i Lll i.: ion<l i:-. .,. kga i "'· wm b" ~i.'.' nü.o; ;m to'.'\ I..! m cpigrak t.:' çom fu nd i.Hrlt:'ll M rH.) an. l 29. L cfa
Co11s1iLt1içfür h::dt:rnl. ofá4-Tl' llENlJ.\(:IA i:m ch.::Sfo~·c)I' (li.!;

Rf,NE LlilZ PE'~l{f.rn:A ("lU:~-1:'~"). hrnsiJL!;w_ rni:-;cid~)
J•k7.-· [·Lfóti. iuscriw no ( 'Pf· ..f 76.232.0%-0·L i.:ü111
CJHkn'\'() ]);) Ru:.i o~ \:orti:. l .üh!' o1. <lpto 1JO:!. RL,"!'~1.knêi(1I
( hú:rro üi: ~t1r~('s_ Ãg11;1s Cbt•js, Brn:..;iJi,t.. l)L at•.•-~.lm('nt~
l!'tn

~

pr{!Ml na Supc_dnlc-nt.lê.!lda R{!~if;md da PF/PR,;

SLErM A.'i NA~:Sl:'f1 EL KOUHOSS\' {"SLJt:lMA~" ou
"SA LO M 1\ O").
1Ms<.:: id~}
i.:1 n
~( p:' Jtl: [ ';166.
l.' PJ;
i09.60~ .o 1 r-20. i..!t''ltn c11dcrt:'Çl) ll~ QJ. 102. ~ ,l. m:. Praça
Pt.:'l'c.frr.. Blot'.ü i\. ap . l 202. lks . Mf..)fl1p('liii:.."r. Aµu<l:o; Clurn:-:...
Bn•:-: il iai[} l... ~ t 1rn 1me nJt for.li.e iíh,~;
MA.1.UA OF. FÁT[M1\ ~TOCKF.H (" EVI"). 11u~i.:tdíl l'.m
JO. ICJ: 1972. t'PI' 625. l }t0, l W- 72. ço111 1·~:-;id0nri<l rM
[ riflt! i:rra. ~m loi::iI c.k:o;1..·~rnl1 i;.,; i dt). !.t.u.~ 1me n t~_pn•:sa_ll.::l
f.~.J.ID n h a ( ... i n ft)rHHl'f ~Lc1 110 rç l;aúrit1 da <HiWri<kHk rol ici;) 1

!l1pico trMccn Ji: drn~•·~- fü1(1 rKÍli mt.: 11!.c1 p1.1 rn o 1rii fico ('
la1;,"1.g~m <k dinhi.!srn rrovçni~nté dn tnifi-Lo);

CARi ,OS HA HlB CU i\TEU ("HAl::U H"). brn:-;iJi..:irn.
1rnst:idc) c,;m 2.'.'i.-·,2:]96K i1lsçriw Jh} CPJ-' -tf6 . ~0J . '!:.1-n.
1.:11m .;.' nd..:ri;:i.;()~ lla OTR Ml.-:-\, rn.:-cho 1o. c')n,iumn 1. c;.b :~

,,r\
1"1\

1IJ
1

11~
.

]

r.
'.

•

MPF
\l[ni~t~rio

P L-1 b lirn Federal
Pro"uradnri~ da Rí!(HH,lka no Paraná
!'URL·\.T:\f:l •:.f A.

2. S ctor de \hrl:-.()i,; s. L\gL ~ ;...: c.r1k. 1ki ~LI Üli JW; e.: na SJ rs.
{l~l;~dm Íl, ~on.iunln /\' loti.~ r. 1:-ilot'I)
up. 1 l-L Tr; p
(." rn1 V~ll t j ()ll 1~ rn:;i l ~ 1. /\~LI S li i ·"D l~. H UJ àl n .IS, n te Dl"C's(l mi

n.

SuJ~(_r.:i n tend-ê •.•_{'_fi"l

:Rc:: tôl1 "J da t• F.-/ P~;

AJ\DRf. C: AT . \o VE '11 HA!'\ll-\ ('·~ A;"(DR}~"}, rn.tst·ido
cm 2:':"J:' 19fi l _ CPI; 24f(5 l )._114._q, c.:orn rnlh:n;~-n mt
Q11mJrn 202, Lot(' 1o. hl')t'f:i B, ;~p. :'02. Co11d_ h<mz
Sçhubi.:;n_ Ag~l;ts Claras. J3rnsil Íil.· f )J.". alu~lll.l_C_ntr [!l'CS(U1~
Sll[Wrin1cnd_t..(lcia RegiQ..~:.I <la_EF/PR.:....::

ALKF-RTO YOt:ssEF ( .. \'Ot:SSl·:F"l. n;is~id() cm
('o.:"10.-·J96?_ CPF ::iJ2,_0.SO.M(>-?2_ i.:-nm 1.!ntkrt·çn m~ Rua lk
F 1iHs l' ~~;tr, 15:'. (Lr, 60 t . .M. l\.·[rÚjH~I h. Londrina.-· PR, l.'" n :1
Rna 1k J\ t{m:::;o BnLZ_ 747. ;1p. 11 l ..-\. S(1 hn. Vi l;1 Novn
Cotiwi\<1o_
S;)o
Paulo:"Sli.
a1u:t!rnfl!!f_Jl_l"tsu_ ~
Su PJ:: ri n tl'n dênria Rl'l!I O.llil 1 dª-..f F11:.R:

1 ~ IVíRÓrTO

f l btúTko da !i. !n 't'est ii:;:.iis_j)c~
1-: s.ta

di:rtímcia di:t::om.::

1.k i ll\C:-> 1i}!:aç ;7w l 4 lti:

, . i:-:ou <lj~~u-.u

d i v i..:rsa ~ c:s.tnrwrn.~ pJ.rnk'. h1 ,~ .:.m mi:! rc ;1üo di..: dm h i c.1, •i hrmigl!'n\fo· li m g1 'L~rn \k dnk' ir\ 1.'i
com ãm hi to d i.;- Hl U:J"Çàc) 1lwí::i( ina 1{.' 1rml,~ rmc tn11al,
A irn:çs1igaçi:m ir1ii.:i<Llmc1Ut.! 4lP~lftHL a l'lHlUlllil do "c1ol~iw"
HAH 1B -i..: p('ssoa:-.. fi:-; icas ~ .i ~Jrid rc.ts. a e I~ ,,. i rn;u bd il.~. Porrm_ 1ws1 i.: ri~ irn1 i..: nll:, foi
•llll p l l.1d(L p<lrn d i \"t;,!'~{l:-- (lll1Ws. dok ir().!\. lj l!I; ~l.'" rd;K: i CllHI \"alll C:IHI"~ S.t p•Lrn o
Jl.'"!)l.'"n\·"I )f \ i irl~llt() Jas :..H i \" j d<tdot.:::o1, ma:-:. i.fUi:!
1{)nlla\ .il rtl
j,!nl rt~S. <ltlCC-lrlOlllO!' C
indcpt::nd~~1tç:o;_ dnnd4) cxig('m íl YltillW t)Utf<lS Llpl·ra~'Ül.'"~. il r•mir di.:: m:s llp1•.'1"•Ld1)rL'~
pr i nc ipai:-.. ükn ti tki'.H~o:;. no c.h:('or1'êr d;- i n ws.t i gacr~h.l~
l ,\ prc~o.!'1:1~· i~1·,\11'1ci,1 d~-ü•ru .1.._.. il'l' ~-~1 i:.:;aç\~~, r<~I k i.Jii~ (~·.d iJ~da~ i:iri id r-.)o1l1 L"l'IL~ "'" ~l.'"!!,11 iim·~ fül11': L au t-o~
1rJ1,I-~~ Jo i•"p1<'.:ril~l 1xil k-1.J~ ~IJl)IJ ~~i 13-°:'--FU J H'. l'R. d i.,,ir ibu1d11 rn1 ~ 1'. ~() 1.~ J)L•r
,1..:rnd~nc ia. a1 • iJ1<J !1~'rico p1.il i~'i.:1~ 201~ 7('1,00_0l1'!1662·~ . Jn (1.1,,1 l' 1m~1 itm '.i<.')11: ;.•:nb1 .l111~;i:11 . <> (k~PICl'l'h1 ; i11;~·r1t\'
~i:>i .Jd..:-1iJu p!>r d~'ci:-.;i,~ i1:i.:t1c<1J F"f11ci:-id..:t fü1 1 illl{\'~ ~"''':il~-+6 ..?0IJ.-464.704141 ,,...1 •'m('I ·H ;!1 - :r1~111d\•~ tn'
I" · 11 :'il I.~: ;?, 8-llHI~ SrJi6J8":'-lJ_201J.~7000. 1~.1Ca ·...._, ,X• 11".kíl..'qltao:,·;h> t\'lo.!'t~líl;C3 1.: 1d.;111:1Jk;1 d ." ~l11bw;f;1 \'111
~- 7 .::o 1.) 1xtr 1.frfX·rtd~n~'• a ;w 111.;,px:ri:L• ["H.il1.;; •a 1 lOO\J._ ':'0.114Ull :O:M!-;!i; J_ •111 r1i~ ='O-t8~!i';'-2 ~~íl U-t!H,':'0(10:
cm1..:1-\,• dl.'" i 11 lcri.: q)~a.<,:;lo lt';L' 1,.)11 i~·;1 o:.! ~1· ll.'"1~1.)I k ,1 ~j~,r ihll \1i1 ~·1)1 .:.. 11 2il 1} r-.>r do!J)(:l'ld.:1::..:i;1 <lú inq .1..!"1il11 r• li!~· i;1 I
~0-t8~01 ~.201 J •.JO-t,..,(l(H); ~- $1 L11(11õ !-(H)] .if. 1-.J. r.ZC.i-..1. ~(U."'.'Ullij· ~mi:.- ..;,; Ji: rq'r1·~..:-1i1;1i;~n' p:>I !L" ial f"'í l'o1b~"õL\ .
11r i~1k, i• bloq11d 1 1~ d~ aci~··i~: Aurn~ d i~1rihui1fos ~li) ~() 1 ~ll U t"<)~ di:pcmJ~ 11~·ia <1\' iõ"1LJ\1~· r !l l' p..111 \" i.1.I !ilt.to!l4(J l~ . 2íl 13.~ll~.':'(MH•.
/
1
~ Jl'L :111)(1 :!Ol .~ ,l,·/iriaJ('I p \.J'1:rar ;1~ .:.li' idõ!.(:~~ 1\1p1l..:ini.:.:11J.1, ;:·d,1 d\11\!ira \Jl· I '.\-1:\ \11lSI •f·. Pl·i\"1\'-;SO
KODi\.\IA 101>::r.l(";~ J)('lkC \ljca·1: íJ>L 1(:-ó~ :~(11;, J~·~1iri;ii.111 a :,p1,.1r,u J.• ;.iLi1 id .• 1k~ .lv .ioki11• RíC1\Rnc t
f!F\IRl(._lCJ·: SROU~ (Op1:ra<,;;1( I C.l"-1blõu1(:aJ: CPL. 1{•·11 :~01-: do! ~ 1i11a.(~ü ;1 ;1p11r;1r ;1~ .:1Li 1 id.l1k~ ~·n·p1o!~r1d1d;~,
~84lH-:il:il . :!.{) l ,,l,,-4~- ':'UOO

0

\.

:~(li.'"~~·

•

MPF
Mini~tüio Público Ftd~rnl

Procuradoria da Rep1ifllka no Paratiá
f-'.PEt.\."l~\E! UJ.

A 1~m <li.:- tai~ i.:-nnd utu~ d c1ir i ,. a:-;. fornm <LP urnd;j~ dj \ "Q'r.-;,Ls
oHI ras cnti(l lltLL!L- cri mi ll(\'i(l s. d.c nui.:- d (L "· org.'H1 i1rn;iiü e.:: rim i rm:--a_ e:!\ ci süo d~ d i\· ism>,
fato; rdu<li.:- ]~ko 1Úg Íl:'-'- C()rrnpç~o de- funi.;i()HÍlri Os. pÍI h1ico~. trúfi i,;i,' d..:: d r<J~<tS, j'li."i..: li Iil to i.;
1m·i1g4..!m de:! -c~'pitni.o;,

t· nr;11n idc:rlli fic- ado:.: fHl r11 i..·n(l:'. ~lll ti trn gr~1 ndc.-; 11 lK' l i...>m, ,"\
pn!!';~tlh: i mpul (LÇ~O d 1,.. n.·sf>i:: i h.i ,ls, cc1 n:d Ltla:-; c.k 1it i \"as prntkwl us pr i nç i pa 1rn i."rlli.:- p\ fí
RENF.1 SLF.1MAN e- UAB1B. ri•t ILwa~<..:m di.:- pn1~·i.:-i1n Jo tr~tlli.:(' c.k dr(lJ!LL~( }!'i ~kmç11W!' ..::nl11i4-~0.:'i

d1r:r<mtc:: ;J.'> ••ptmH;üi..·:-: J.:"\)r1si~Ct.'m o;.!'tlt
g.nmd-i.: parte e nl r0su trndn~ de im.cn.:i:.:ptai.;l"1i:;s Li.:-ldi.,11 ri.: a:-:. e.: L~k m<i1 ie<~s <H1Wrrzad4!:-;;
.i u di c:fa 1n •~nt~. m unn~nk JlC" 1non i coram c-nh' (1-c mi.:-n.~;1gi.:-ns 1r( i.i.;.-das 1~~1r mê i t) ~1 o BI} !\1
{ B 1ai:: khL' rr: \1 i..·s.:o>L.!'nger). in~t ru m..::n [C) m td t() IJ ( i] i .l.üLI( 1 l t);i o.:r] \·oh. tc.I L,~ na pi';ili . . ·4.l dn:-i [k th'I~. no icHuito de impo:-;:-;lfii liwr 011 difit:'1tll<1r ~' mor~iwrnrn<.!llW Jij_.,. i.:l1nrnnk,l~·üi.:-~-

r('

~· irWdc.:! ~ri.· a

r r-1. l'\ u

i.:-.s.tttr pri 11i.::il'f<~1 mc-n t~ furnfad;1 l' lll
mi.:-n:--;agi..!'ns BBM_ a~. Ulliis in1rorc<UH<."::s foram ri.:-prndL1zia<li.1:-> cm ,\:'.\'f~XO. o:.'ofll us
n·~pi.:-i.:-c i..,. Ut> ri.:-fcr.Cn c-i<is. :-.i..·nd o NI rk iJ1 te..• L!nl nti.:- cks1 ~1 do:.'l.l l·a1 i. : ia_

Fm

OpL'rLunn nD~i.'."t'\·m que. ,lil\la i1 r-ci:.:uliarid;Kk da pwrn.
ni.:-e-L:.,5 l:l no <l n:mi s.:->;)c) i:.:on::,1a ril i..!' às. m1:nsagi.: ns. qu L.'. c.~ C(Hl nu 1\ Nl·:X ( ). hem i.'."L 11 rw a
~:-.: pl ÍÇit\ ttt) di: ~i.:u ~on to;; ti do. d..;::-; ni.:-~cs:<-1.irra nns dc.=c1 (mt.· ia:-. 1md i i.:-iona is.

da.~ p rú Li cit'i. (.k 1i tu L's;1s
::.c1 \,~ a:-:; ~·I i \·jo1.[ad('s (k!->i.:-n \ fl 1,.i d;~s pi.!' li~S tknu r1ç i u<lo~-

1mpc trtmH(" p<1 rn a
d ~.s. \'~ l;Hla:; u tn i'p~nba,l i:.1 g~rnl

~ EN E

(,.'"om pw. ~n.~<1()

S LE l MA N i11 l~~rnm. uma e)~.;.mil J~·J~J
trn11 s.n;1ci on aI ~kd i C'ilLii1 ;to t ró l i.i.:o dt.• t:f)ç•1 inu ru:l4 l•i ri<la d e pw<ltlh tri."s 'Hl fi:wqi:.:ci.:-dor\!'s
da 1h)1 iYia -t..:: 1fo Pc..Tu. droga <!::>-:>•• gc-ral 1n~n t'° c..:11 ibu r~ ai.l~L JW PL)l'to tk SHnto~ com
<lcsfü10 i1 hm.ipu. Ués fozi.:-m 1~<1 rt4..! d1.l nú i..: ko np'°rnc i1>nn 1 ~ fom ni.:-c i n.i d<~ çi.rgm1 iza~~o.
ri.:-s.pon-:;.ãvd pc::fa ctrrn l;•'.:'ÜO do.o;. at i ''ü:O:. i Jiçi LO!'; i.:- so;.!'~l --ri.:-im. çs1i mi.: 1u L,-- ua aq ni~ iç tto de:!
e

nm·.1.!i. l'.arga~ de dr(r.9-iL- /\ ()rg<L•Ü;.r.u~f~n ~ i;,-apilanc~~h1 por FVl. radii::;Hl<1 na l 11gfi1li..:rrn i.:ri.:-:o=.1H)J1sá\·i.:-l J"H.;ht nc-gociaçGo d<t (lri;lga coin 1rafli.:;l11t4..!1' Mqt~~k C{'ntlr1~nlc_ ht.:m .;;omo
pela t•Hrnd uçrn, do~ rci.:11r~ü:' <11i kr ido~ i.:-m ri .- pr~·H rç<1 rw B r~l:-. ir. parn a m1 ui :;içà~1 d~
n ov.-~_o;. i;u rgas de d roga_

HAHIB

e um

(lpc-rai.for de' mci't.:<l(ICl di.:- ..:-;-1n1hio pMi•ldo_
YLllg_ü doklrn. t.: ..,_·::-;tã ~m:c,[vidti rm pràtiça habiH111I e.:: ::-;i:--;tc1rnilirn ck -1,ipi..·rnçc'.11.:s tli.:i:qs[Lo de d i ..,. bas <..'. di.:- h1 \"itgi:.:m dê (lj niK i m . F k u til i t:L, LI. para j')r.-l ii.:ar <l.'> et'11 d nl;l:'i
c:h:lilivt1!L- t1r« <l~m•ni.:iada~. pi..·~~o;i:-; iriLi.:-rpüsl;i.'>, i.:-nipr~~;1~ cm m~mi.:- -1.k pi..·:s.s.oas
j nt C-f"fl l):-'13.S. i: ~ llLL:-; ~i.llH;•~. N L'".'i.lÇS LLUH1.'i., L1 foC{) (l;l \knú nd;1
a ri...•;) f i :t'<.l.:_;ão d~ (1 pi.:-rni,;;-li.,
d ...• dúhu eah(t e1.)m EVC :'cgui13(1 dê nt~tr<ts opi.:-ra~i"i('s d..:: c;ü11hio tll.'.!'g"i!io (Cl'll\".i.:r~lio i.:-rn
moi.~fa;-; êslr<lngi.:-irn-~) 1,.'"nl fosc)r d~ ru:,,.._..E t:- SLECMA!'i' pcir l:IA.t3UJ. com r4..!rms,}<i.
prm i:n i i.:-nti.:-.s. dl1 n<1r..::olr~ fü.:1.), m ~üimitc L, i. : ÇH-pl'cg~ \k i.'1 )nt <1 ~ --]ara 11_h1, ·' i nd içndJ~ pnr

e

pde> d\•!~im ALBBtTO re>l!SSj•:F

10;x·1;,;,·~o Hi ..h~~
;, o:.i~·

~(,

:\.
'

•

MPF
M iu istÉ' ri o P 11 bl íco Ftd~ 1·a 1
Prncuradt1ria da Rf'pl1h!ica no l1 õ1rnná
.FJ)lil.' ~TA 8..f':!:,.,

t ip:radDr<::s ele con·i..:wrm;. dL,." ct1111 b i o q ui: se -L!1) i.;llni:ga1·;~m d(' i.:t"11) ,·crti:r n.~ •ll i, o:-:. i 1i i.; iws
iC!ll mo~d4~ forte. c11 cri:gan(li:.1- ns 1u lfolí" ia ;) Ü•m<.:'ct:l!ori:~ di.:: l:Oi.:~lÍ n<~ ,ri: RF. ~ F, e

Sl,ElM;\;"ll',
ANDH.f: i11tq;ra o ~.rup(i dç J:IABI H. .s.i.:11dü ri:~pon.~;h:d
pda parte linm1i.;~ir" <l;.Js npi.'.:r•Lçfi..:-:o:. <ll' cãmbio iJ~·~•Üs. 1". ::o;uhordc1)<H.h.l doL: HARIB.

'iOl ':SSEf foi um tfn.~ principai:.. dokirn:.. i;n'\·o"·ic.J-1.i::; 110
C~LSO Banl.'.!'~t;1d o. rCS.fWns<lvd rmr {li)(: l';Jt.: i nrtai iza I' (1 l''i.'i'.L~i1.L 1 frnuJu kn 1a mi 1i nm"1ri a dí'
divkj:<; por t'(H•i'1~ CCS cM üi.:t·ad<~ <li: l 994L p11r 1fü:·io di:..: opcrnc;~\~:s (k dúl<1r raho. Hi.!
ct:khrLin tt('nr(ln d~: dd«1.ç;''' proL:mi.ida com ci \.1Pj·"'PR \.! o MPI ;. PR. r~vclan<ln Sc.!ti
\.!n voh' i •Hi:ClH) ~rl) tlivi:r:-:.o.s. ç rim i:s. de !av <.ig....: 111 d<.: Ji nhc iro, ~o CLJl''>( i tia i ti1o::n.::i:p tai;Jü
c.I i: H A n[ B. s.urg i nt m i: J.clll<.::il tu:-, de qu L.: \'o l~ SSF. F i'ê1 u l"flt)U LHI pi:r:-:.i :\t rLI i.!m ;.; I •<\~
atÍ\ rd'1<lC~ i.::riminosa~ . .:--.:c~Li:s iiLJ(ll~. YOC;SSE.F l: UL!'UUncÜlttn r(~í h'í Pl'-L!.-lt.. d~l ;n1xiiiu
111 ílkri al nas or1.:n1 irôi:s. fi•l<.mi.:l.! i rns r1i.:-gais ;,rnr(,,!s 111l.!ni:ic)1i;1\I a~.

lJ - OBJETO OA AÇ,\O
,:\~ in1,· ~~E[g;içCks tks,·çlaram imljcins tk uma :o:.i:r1i: d('
n i mi:s. i::m 'I ut.:: l!s1 <ili í'n\ ' oh·~\[n.~ (i:--; \krnm(' bth f.~, Ncsa ;i tl\.!ÇLL. st.::rM~ d,: mm~ büns
l.:XdLt~h'i1rnçiitc ~)_.., 1;ao~ aa.ini:rni.·s ii c''asi°L(f tk c.JiYl:-ims (no valnt d...:: l IS'.ii f 24 .ctO(UJO}, ~
h'i:\';~l;?.i:lll de 41h.,,·os ri..."t~rcntc a ;"l.ti,·o:-; do n<m..:omi.11cn eri.:-kri:n1L' ;"l ~ ~SS l :24.00U.OOi oL: o
l~it fie,: n doC <l~·ug. ; J.1; i: <.i ri.:~pcçti \a iiS.'.'>Liçi açüo parn ,, cnHkn c.~pn:.1;i.,: i m~Ld;nr1i;,;1H...:: 70 O 4 Ili to~
de C()c:aimn. Os di:inais fato:... ~ündu t.tU(,,! m1m1dos, 11àü sfa) L)~ji:..:w <li::-:.••~ ~km'.mt'ii'.l., m;,;-.;
intcgnLIH m1 integrnrfLo d~núnrüis t)Uê fornm t)tJ Sl'rão Dfi;;rçóda:-:, ..:ocn ;:i;~par<ldo (iHi
Parn 11{L ()ll ~· rn om ía u núfat.k
foJ erài;.i1( 1).

''ª

!imiLai.;;1i) pcrmilir-si;;-;", n prni.::-L!s~e1111~· n[(l di;~:\A,;-:;.
fatn~ de 11rnn-L!rr;1 mais. racional e ~implifü:adn. t~1cilirmHln .;,i ampb d.i.:fi.:~a. s.nhri;;(l•d~i
diante da CCH'.l) p ll•:'\ i dadl.'.!' ~ d<I CXtt'n '.->~O cfos fato:"-. ri:,; l u~· i onado:.. C.::Olll CL:'. Í t'.l \·i;-:.;t j g~l\~'>l.'.!'.~.

Com

t.:!.~t'~

1li - D~SCJ.UÇ,\O OAS CONDl.11.AS 11\·lPL'TAllJ\S

r

fato c_.rj_iuinoso

(C!\'M'.li<iO

de dh•i'.li<1Jtl

( ):.;. d i.:nu ni:: imlo:i. EV l. ~ F, NF. (' S 1.I·:r 1\1 A!'\, itmt i.l llll' 11h::
com o <Li;minc]ud0 1JA B[ B. -.:0111 o ou:io.:; 1io d o t1 .... cwnc i ado A::'\ f) Ri:.· de Hh itl n
con~c ic nl-c r- vo 1Lrnfú ri(), <.'om Lt1üdmk' dt' d.... sjg11i0:-;. 110 r.i.:riodo t'rnl 1pn..~mfülu i:: rtlri: tl
1in;,1 de.' ag.osw ck ~o l :; l!' IU(' a<l LlS (li; ~('li:m hn~ d4.: 2(J
~ 1n IOl'4l is LI' ri,." ;-.;i:rü1) d..:-:..i.: ri(~):-;
IW~ti3 Pl'\'.U. dl.:: tu '1 rtllll Jkg41 Imi:nlL' Oi~C í.ct\!fk-s. cii: i,,:;"u n h]o. h~tn l., lllW r' l'L) 1n\'' 4..' rn lll . s~m
m11nrii'...t1.;,::i'.lo l~gi1I. a s..;i[da di.: di'\·is..1s ptiru o L.!'.di.:rior ( Bnli,·i<1) do ,,.,llnr -1,;{1ui\ tiknli;; 11
L'S$ l '.2-LOOO.OO {c.:~·nto e \'iriw i: gn;urn mi 1 dól;.iri:i;.). O di.::_r.iur1o;,:iudo YOl.iSSE F. ü;i
im:~.11.1-il fi:•rm~1.'. i.:ün!-.i,;r~nlc e i.·L1lm1m:i~mo.:rl1l' •. ildi:rir_i,1.J-('("·i·; /L)1Hh1w dt· IL'\ HJB. (l
<UJ xi l 1uu 11 i'.l. !' rac 1ç u do:.' UJ 1,:-1,)n<lu ta. con ! nrn1t.:: s.c íi.l d~~flto . ..'

n.

IJI

i1
1

' ·.

•

MPF
Minís(cfriu P1íhlicn Ft'<lcr-HI
Prafurndori~ da ll.c-1~úhlku no Paran:1
t..O.}l(A TA.lllf·\

wto'k.'.ptJ~•-mrJ.J!rJ 1•, hr

O~ ,·alnri...~ i.:-1n·nlvidi.):-> na ..; tlpi.:-raçl'io,;~ ~rnm pnwi.:-11il!'rlk!) J<l
Pr<~Hci'.l d.e 1r~•fo.:·n 11.k drng.<ls rirnfo:·<t~lo por f~VI. RF;"ti.E i.:- SLf.li\'lAN i.;o n:-i.:i.:hi~k)~
t ro.cado;:.;. 1n•J\ i m.en~;1tl os é er-'l ll!' túi di )s i.:-111 .11 i ,.idade l ipii.:a dê i n~ L] tu Í\'itU fin anc-o,;i ra
!11fomrn1 r\o {.-:t~ni L''.\:1 (l <ln mc-rc:a<lo r~ir;1 kk~ dê ~;-unhio, , m.:d i<!JHê o liso tli;; <.::0111:1:\ de
'·p~1s.s.ag~rn·· ou "l~trm1,ia<·. <1 fim <l..:- c'>f,;trllar tais n:rnn>lls.

r•mc.:

"'() i !'tu:.;;.; h·c- J d li mnti.:- a~ i 11 ~·i.:-:-.c i g.;~çüi.: s t r'l"r<-11'
<lo
nmi11ho (pupé·1· múí) d~ pan.-:da ~lo~ \nlnrl.!!> md\·icni:nLado:-:.. ;.i p.:mir d~1 itkn1ii~.ç;1çllci
tii.:- opér;1.;;:fio d~ ~;-~mhici p<1r;1li..·hl (flliOf \i..!lldt'l RF-~E. SI ,F,[i\1A!'\, Et AHlH ~ t~ VJ_ ill.,:,,1
d~ Y01iSSF.t<~ t::otn 1.) rt.-c;l..:'bimi.:-n1L1 <.k ,·alürc..:~ 1k HABIB p-1.~r RF:'.\i·t: cm ..:01lti~
··ranmji•.. h)c.tili;1~1c.lt1 cm t'tLriti~ i.:- di: sim rcm,ssa. tamh~m Yi<i tl-pi.:-mçüc-~ tk t·ãmhill
pnraklo. li Bnlivi;~. parn Pi.lgnrn~nh1 i:::urga de Jrngu (C.:Qç()Ínll) rl'Ll\ ]nda ,l;H1t1dt." pais..
TaL.,. ~omiuta~ Cilr;1ch~ri.;-<Lm os <li,:lili..1:..; c.k .eq1,i;,~1l' <ti.:- di\·i~s. i.:- Lt, ;1gi.:-m d~ di11!11:irn do
rnm::nt r,·, li co.

r fü\'il."j.

-cri ltl\'S i.:- ~(I,,!' ~ LL~L"- <HLtori a!'\
for;nn f1.ml1<1tlc)s pri nci pai rnc 1w•.: a pa rc ir dü:-- r:11 rn1ilornrni..:-tllt1s e 1t.·1 nadí1s·..... hi.:-m C-t 111 w
pc; 1a apri::c11 sLlo c.k~s d ocu m.e ntos Lrni.: ;ld( 1.:; i.:-111 ri.:- eh [)E~ t N<: 1A DOS, ç(lll f~ irrfü.: :-.i. :rassa <I C:"i: r11.)r,

As

i..:-:... i ~[ ~nt;i<• <lc:'!'il.:'~

(1 i,J

11<1 rn 1111::; di.: ;1bord;:i,gc 1ri ma i ~ i,: (ar;1 <.ILI s. dap;1::;, ~rfü'l <.:"SI LI s
rrnLaJí"li i..:-rn s~pi1J'<J1.fo_ .iá qLIL!' (1 n:ci.:-himl.!nW dl) \ <1lt1r i.:-quiYal<,::11tç n t?ti 1~-l rn]f {n1·iln1do
do i.:-:...:t~r i Lir) t.' sna Sl.tb:,.;c4 uitcllo,; r-.::m..:~::;a it(f i..·xti.:-riot foi frnc icmacJ;1 da St'gu i rni..· forlll<l:
0

<L) LI S$ :) (l mll fonim \.!llt ri.:-guc>i ;i R [ Nf. 1·h t i..:-~ aitúriu üi..·
YOUSSE F .e po:'Ll."rinr1ni:nti.:- dt:.~tirHKl1J ~ln p;1g;un~nLc) di.!
drng.i:s mi qu iJ 111.1,1_... d<i Bc}li\' i<L: ...:
0

l.: S ~rn in i l foram rçi:;i,;-b idos., n ~, ~eu corro,;spon<ll."n Lê ~111
f\.'<I i~. pm H EN E <lL" tr A B1B i.:-m C\in Las ·' br,'rn.i;1~ ". e- e rn
s.~~ll itl~~ i.: ...;ta q lLLI ntia fçi.i r.:,· ;•d id ·~ par;1 [)LI gamc1lto di..! drng.i.~
a<l 411 irid :.is. da Hol h· ia.

h)

(i) Opemçilo Jc dólar c~ll-0 n."feNntco aus l."SS J6 1nil

l ~~sa ti'•l ll ::-u\!tto

~-crns i~t ru

t.•m (1pr.:i-•tç;J n

fü'l

ri 1i:r:::ado

1

dt"

d.t11bio par.ale](). tii.." dúlar c..:ahl'. cnm 4.l par1Ll'irai,:Jo (pone<i l°hf CX~4-·rinr) tk nrn~ildr;t
i.:-nvt1 I\' id i1 i..·om n 1r;i fico t 1·0 r!s1wç i onal ck d rngLI:;. i.:- l'ad rç<~d;1 na Jng f;tt~rra. [V l.

A Lr<t11Silc,:à~1 v[;-i;n a iJkiHkr ú 11i.:-ci.::.~.~r(h1di.:- <li.:- SLFlMAN e

RF, NE <h: Tl.:'i..'(' hc r~rn

dúlal"<!~ ll I.)

Brns.il ( r;n\'i•~d us

l'tllí

E Vl)

r<!l'll

Pª!!-ªr a tltogll

ilti

ih ihvi<l. Par;1 i~so. S LEI MA I\' i.:-t 111 t<U ou HA ll i B. ci k l'L!{:<..:11d' 1 tllllrl i ;i :i.; LI ([li~ ro) c.11." 1%·
tln valcir <.b npi..·rm,.-~o. p<1rn 4ni.:- HAllJH a inti,,:onm.:dia~:'ié. Nn·; tr(l'hns til• 111t:H~i~gl.°:1LS

/

•

MPF
Minis~üio Públito Fcdi.:-rul
P roeu rnd o r• ~ d a lltpó h li e~ no P:t r.:.1 nâ
!'!)8(~\J"-1 ~:.1-·.~

irnfü;üdo~. 0- ptlS.S.i'l.·d pi.:ri.::-i.:bi.:-r i3 J)i.!',l.!.C-lo!:-Lii;;10:.1 l·JUri.!' .SLEI MA~ . . . HARll\ i.:- a nLi.:-n\"i'co
por ~l-1,:~ a urna "m\1~hi.:-r"' çc.lll1 a qua] ::i. orc:rni.;<~L~' !'> cri .. i.:~int:-lui~lu i.:- tiuc pôLk s.i.:1·
i<ll':ntlfi C<.1<la pii:o.;h.·r iomH.:n [e .crnrn~ s.t:! r!di.' a

dl..! rnrni..::J.1,h1 F. V1 t 1),

Pdas 1u~n s.agi:.:11~ in L1 i n1das. ( JJ- n::i'it"tca·s..: a i nti.:rw:10 d~
SLE1'1A!X cm ri.:i..:t:bt.::r o:.~ dinhl..!'iw ··ac~ :-;~xta·· {o ljLK c:-urn:-:-=.pt.,nc!ia an düi Jj!/kªOl.:\),
pois logn h:ri.a Cll L[nl [ rn ns~•ç 8~) {".Jc~fa -...·oi lff , mrra").

rJ

t ·i Hl form l..' mi.:-n:o:.ti.gçin -s~gu i n Li.:-_ F, V i.:-n1 n' l':m e( ml u tn ~l1m
H A B l H~ 1n ft:mmrndo q uc Jog.,' ir ia LL:o..'1 r o S k_:..pi;.": p.1t;J i.: lcs. CL u 1,·~i;.;;m..!111. ia 1 çnnlll dilo
por de um flllllt:ü ml!...::s il SLEl-"lANt._ cum)b1war1do que- LL "mLClhi.:-r" íl i.ini.:- c,.>l~s.
l'."i-t<iv.1111 si.:- rc fl.!'ri 11do c;:r;1 F. V 1-_
A~ ml!'ns;~i!C.::ll s. '.'-.U bs~4 LL~nk:-> ( ~)

i lli~tranl ;1 ~ont 1rn.1 idad" d<1
rio;;go(.·iii\'.ãO, tk::Huca1Hlor:;;i.:- •~ pTl'OCLli~<.içfto de SLEIMA~ cm rcci.:-h~r os v;ifori.:-s t.:m

dúbr.

SLEIMAN
PmLlo ~ 5).

Po:·:ti.:r]om1cmc.

dr11hciw i.:-1n SJo

ri::-:.stifaa nnqmi.:-nli: a sun intl'llÇ•~(> di.:- r..:i.:~bi.:-r ~)

Sl E 1!1rL\ ~

n.i.:;~ ri.:t i i.:: i.: ncç u o fi.~ har •~ u pi.:-rnçüo. rl': 1·cri1H~o-:'t'

ú <.:pisbdio pa~:0:.8do t.'m qHi.:- pnWa\·clmc-nh' a lfü.::::;111a rc;s~;oa ~ FVJ} 11ÜO rh~ ragou l'nl

dúJm_
/\ opl':ra,~o foi fi.,.'.çha<li3 ú w.x a d-1,: L2 9. t".: pn:->s.iYi:I i..:011c: 1ui r
4ni: a di~ pnn] hi 1i ?.;l\fü) d~ tli nh i: i 1'ü Ih ir f. V J oi.:1,n·i.: lT ccHn <) u Li 1i:1A1-i;;•o dt: t:: ltr<.) ( pl )rs
'.EVI r~sidia. n~~ ~poc:J, 1rn FLm,ral i.:-l)m ~~)ntmp;irtida t·m dóbr~:; r10:.1 Brn:o:.il;o.; (6).

SLF.IMAN

1110:-.1rou insaii.~fo~<fo i.::mn \1 i;:ixa. tlizt:"ntio qni.:-

i:sta.' ;1 maís. fi.ivorLi.\'C'I " i.:-r . . . TJl'..I di<i, IH(IS J't)(':-;mo liSS.im
,·~ 11 rt::?.êfü; i.- (7 ).

UlllCL)l'tkHt i.:.om (~ O[X'J';li.:••o.

d i.:-\· i dn

Pur BBi\:l, EVl ll)forma a HAB[ll 11c.l dia

1w<k>rli..1 i.:-ntr('g.iff l IS 36 mil

Hl"' \liu JO:x,·~o

HAR 1IJ

::!_():~:2013 (fU'l.!

].;.<-'.

uti.:-t1 L.,ll, rn tàn. çom

E V1

q uie

<li n hl.!'in 1 ~i.:-d ;~

i)

c1m~gu e no s.c g.tú1uç i.:-n<lt:! ri.'\:( 1: "rí'mlto pat>.~· ,,~ hllfr(a·. 778 .''><!K~mdo

1mrul.or. ltt!Ím >+1

i'ú1 p<.."~11 quo.:- fo:-:mL í'l:.1liJ.i;!;i~ (I' invi.:,!111;1~1\r~ OlõJ cir~: f.l'lolo :\l;,nk P\1.'li~l<I. :.1 qu.il 'wl:r. 1:~wrd.l ;~a m:~I~
<1di~i1 1i: i1~·~t<1 P'-'n. :'l l;iria o1k i',::11i1n~ S:111.: b:'r ~~ \·ai ia <k ;ip.ui.:lhu~ \·l."l 1! !ai:.~ BJ;1d:.b~"~"- 1LI li . 1,,nd1,-~,- 4<' ~ i~ci.: 11l;L
,k• 1·011nm iL.~~ .~iJ l~:;id tkrrv f'. 1t~~u:1j.!~r ~ B1~.\ [J f"J< m~; 11 d1'" ' 11;o..\ 11' 1b1 :?f0f12 ~· 2,\ l"DAA BCI '~omrc L1u1111~ ~ ~·
era ldL•n !ifJc.::1d:a fl"I"' 1: id,;in 1111."'- "F~SJ.: ,i; "rl'X". "f1:f" 1t'l'-b~i~·~ lm\ 11:0.:- i.: !11 !a.r?I\' J<i i:~wr...:h·~ i l:'li.:1110 .. 1. 1·j;,, .. )
L: LILI "[)IREH>RA"'.
'Du1;i1~I<" ,~ imo.:-~li/;~i,:.I\'. ri:~ ul111J-)I." qui.: ,1 11id.p,1,ni.: ;t,.[.l.J:; l."r.1 i.;1ilJJ,i1fo ri.~! UAUIB.
1· ,\ i IL~·~·:;u f;~'rãL1 11•11;;~L)u qao; SLF.l '.\l A:'li : J.l.i;i 11....:) 11\1 11id.. narn1• ~JIJ) <: &\ 1.,0}1~Q
· D1••:ill .1 Hor.i: ;:~ -08· ~D i} 08 :20 IJX .\.f"..i I( h~,1 ( ir1n. ~ .. B11m 11 i,1. .J_11 \jliu:.1.u1"' ~~ ,.m: C•ll':j)1,u ~.-lt'f\1:i1.·· ·
l'o.:-1.?~ l~ICTl~l!;!.("n~ i.:.~pt<ldd.~. L"X•'ll'f'I i tkn,;\ ;11110.:-01 <: "''" 111."lf~ ~ ,. .-~ dú .-\>.E :xn. \ 1.'t"I fo:;~-)\' •P•·· UA li rn L: l:'\: 1
faJ iam C~I: ~l ; mll,:~ lr<irl~a;;1'l•") n'.'l>llL:!õLll il~ .
,.
Si.:~·.m; .;fo
'""l'SIJI lõl
-AI.'
~11~·
,k·
c~>111 H'~\l
d,•
m111.:<f•1~
,to
l~At "E·.:"--1
( h11p .. l i l i 1.\ ~ .t"IL·l">.:f!Cf' . ~ p ..•i.: 1"<.'ll \"("r~;~p ("úl)\·O.:-r~.ILI ""P L ..) lõJ~ a ~Oltli.:TL i;~I ~-11 f\) d{br \ ~lj~ oi L:Jl'I l. ~.::! (l,l <l:1T•1 d\)
0

l

0

~ ..·-1:h~n1c11c11 '1<1 ~'l()Cr~ir .)n . ü .q 11.:.: t' <."1.."ln: p.)t1 \.'}_• ! <:•..'nl i'! 1..·011<:\.::--;ii.' L.: .\p11i...til
"Ou~:'Hora: ~~9.0.S 201.• 1~:5~:J.:!
.~l \j 1( I·:~~[ (rim;) "'(~.i •IClllJ!.~' ;;õlJll.;J__!! !llt j;>Q}_~!L".!!.t.~ u~ j:1e\)lllplu1 Pk.

(.. ;1rl\,~li'~.r,•) ( H:,tl:
ti

d··

~4

/

,,·"

- · ··

J.

r<"k •"l'l~l<lr c,~1n 1- :.~ i
,, ,
1

•

MPF
Mi n istfriu Pú.biku Fe'kral
P roeu rn d oda dâ Rll;!'pÚ blfr a 11 o P'.- ra na
F-:.f•~ç '~:X.lli.R~; ·~

;..!o kH..:•Ll indica{fo ("renal,, pne.~· de barrn~·. 77X .~·eRl1.mlo
nanl/ar. /Jaim H} funcion;iv~1 a êillpri.:-~;:i S;\ 1-"U :xo CO\.Ü·:J~CH) r~ J\SSESSOf.t r/\
(:\" J t ·: R~ J\ C 1( )Nt\ [ ., que ;~ tuu na ún:a ck i mpor1" ir3n e i..:-xplm-.çfto de ç, mm ~od i ti ~s
agrk·olm!;. ( \)rl 1 o d~:-sCll \'4)1\:j mi:n lu d<~ i tl\ e~ Liga~ 114-'- dt:!sc~'hri Ll-~t..: ~ ni.: nw•.j Ll1..' k lrl("a 1
hinclf.ll)~iva, 11<1 n:alid;itk. o i:~i.:r3túrio <li.:- ..,..OUS.SEF. ..:-m Sül) P:.iulo {v, c-HJlCo ]_ p.
l 69/l7ü ..:m(L\S 50fH43~-K:~.201-1-404 . 7000). dnkiro i..:-um l) 4ll"I HABIH mmHinha
rela e i i..•rmm t.:-r,1n11 _

\'H 1(lT

Por m i..:-io i.k 1rn \-1.s. SL J.: rMA-'" mc-ni:: i ona
l' do:.: t.:
1 24 mi 1 <.I () 1LI ri..:-:-:. 1~'

!-t.)I ::i J <la opi:;r;•çfü:-.. q LI i. :-

...... ~\
--.

ss

-

.i

f li\ H JH o

-

_'' 1L".-, 1,'. H .-:\O[D
.i. [i.'.' mt:!Jl :-.~1gcn.~ c.::om RE ....._.,
~n fonna úqu!!k u ml.'.':-.1110 1.:'1ltkn::çc' 4ui..:- indkuu a t:VJ , qH;tl ~i..:-ja, o dü i..:-:-;~ritúril) ~li:
Yot:ssr.r -, <t fim de qni..:- HF,NE ap1mha:-.~c o tlinhêiro tli..:-i:-.:;uk~ pt)l' c:mis.!'>tirit1 de EVJ
(~). 110 in<.::smo üiu i..:-m qui..:- SI.E l.'1AN di~sc q1ic tjtlêria pi..:-gflr- '' t[ú1hl'.im, co~H(l ,·i::.h.,
~t.:q•J<.:m: ta

<i~ima.

Mai:'i uma \"l.":I", () \':th)r d-i.l Lrpi.::mi.;;iu
con firma1fo 11 a"> mi:rt.·mg~ r•s troe il~[" ~ i..:-nt ~I.'.' HF. N ti: -i.; H A K 1B (9 )_

1: rn •.:nrn \.'. r~a

n :s'.'S

L!..J mil l a:

EV l, E1AD JB i.:-o n1im1;• a l'3 I tTl'ga tio
dinlw~n1 pdo ~mis.:-:.iriti üda, Ol'lll i:üano solic..:irn sc"Jil pwctwntlo n<) i:~rüódü :• fh'.S.S.l)<1
.i.k "IC1fod" ( W}, Uh~i..!n·..:~-st: 'IUC a pl·ssoti UHiii..:;HILi 1"R.-fo~I--) <L EVI ~ rni..:-sma ~l\l(;
ha ..·iu .sidu inJicad~ pl1t UAH.JB a J.lC:"'iiL f 1npi:.111~1Ui..! tli..:-s.tac;ir qnc fü1fot:I .;
C<)rn

füt1çiü11Lirin üi..:- YOl:SSF.F. 1 ~
~---

~9 f)X :!OI .~ 11: 1-1:2!1 {.";.srh>~f/...:-r.i:) ·TJ.ill- t'.fll...li'..!J<fr;i fr'õ!.".!..("!11_1iõili.!: filll~i>y . :\1i\'l(f ,~~I (jrm. ~
\k F:1l;1 1•11<l..:- 1!1: rnandL• l'm!:.<lr \\;-..:!! i'.'?""t .. ). ( ·a ri,'~ /.i:.11: J [: 1· di:(~· rn· f<'\J i1J_o ...!]l'J'."" -~c_ t~r!!"'~ ~:s_ ~do

:· llaaa .' liura:

!!_:.1.!J:dflrJ l.!)J.!J.- F .1 la1 i:mn RJ.~;V.:.' •!LI [)rni;~ri~··
· NL;-,..: si.: 111id\),1k':>l<1qui:--<,~ ;1 •·C1nc l 11...:.il' do d. 111..-i~1~1 r;i,1,1 il11 rn~o 111>~ a 11 l\1:- ~ ÍJfJ 1.i..~n-(•2 ..;11 ~ .i. ..tü-l. ~1 ICKI l 1,•\·~~m'
~ ~ l: "Cítri"l' ad i.?1L1~1h1. 11.:i imt·rx.·\·r~.iç;lo (Ío..' C.nrl\'~ H:~l:ii 1\ f,t! am ~1>11-;t;i.lmlll\ d;\ i:r..,h ,·onr;JCL'~ 1' .;,'i.iil11::~'' ik
i\ llll;.'liü y,)11~ .,_.: · com C"•"I~·~. ind ii:,>i>d•' \) cn\"1J 1... i 1:'li.:1llo do li lei 1i1,1 \'m 1~J>::r;~~- ·~·~ JI! i: \ ..;1';'1\1 ~1! ~!i \ i~;i,, I! di:1;ii, a;::~m d!! d ir'lhi: ir-o.' . •\ i 11 \ c'I i.g~Ç~L' e ;i p<.'i"X:"C(1~·r1.1 di.: C.u 1,1.., Ha!'-it'i C h:11 \'r \lt.:"1'1 ~~· m ;1lu.1 lr'l)i:;1ti: 11<~ p(oC•" ~<J
.ip:u~aJ•:. C l:Ollt':-0:0 di: i1'" ~ Oí.11 · I ~ ~-85 ](/ l ·~ .• !fl.L. 7(if1fJ. :\ 11'1.'l""C\l l°L•LI,\\' !" foi idt•nl 1tk~f11 a p;i:n 1r di: ,_·11111;1n' fk)r
mi:i" •!u Hlad Hi:rry \-k~><t:n~~ r J.:\l:'l~ Carl\, ~ . !!~li: 1: 1ih n1: ;fo () C:\"IJi 11,w1..:o "/ <.'<.1.· ....·1)4ua11 I\~ ;i, i bi:r1L1 Y\•ll~~i:r 11 .;,•,•
l'rim\' ..-\ 1rn1:1 r Ja i1)1{;r~:i!f.'16Ç•l1> JI! ~·u f.r\'l'n l.l Hlac:t.:""!1.'fD i: d() 1~·nni";i 1 ~i:l,•fú;i ico ui i 1iI;1do p...-lo uw;1ri~l f 1 :
l'.,llJ6n . ~6~1, l:i:Jõ"IS~J.1úll ·'.,I.,! <IJI! "l'c im\I' r\.'~i,[in~ no i:lldt·ri;.'l,"\I Ru~ :\ l<.>1: !'-li FlJ .II. i~:' :1.lllo 11 ~. \"it:1 i-.;,,_,.,. :1
·C i'>1l("i:i~· i1n . ..:-n: 'Silo P;1u;o. Dili~..)nd.1. J.:i. P1>l 1..:i.:i I· i:d ...·1a1 \"(lfl li:111()1L 4ul! ~I! ~i.1 ,1 n.'"i iJ~!1~· ia t~\' .-\1~1 c11 ~·011 ~•..:-~
Dl'...~·rs ,~:c. 1:1 i:n~a!!,_1.'I)~ i: li~il.;,"Ó<..';; li>ra 1n inci:(.;.:L" r>l:.:.<l:1s 1:11 Ir.• ;1rl\)~ 1bh1 I;> 1.· A l!:o:.•r(1 I 'r\•U'>~I! 1 ri:l,1Li \ •.m•l!ll~i,!" :1
(1~r~i'I..:~ O() mcr,·;1d<~ di:- C~lll l'>io nl!!!-111··
:.' n111u11 Hor::ii ; ~ '>·O.<! -~íl 1~ 1.; ·.1'.'.'. r:;:. Sk;rn,m(Sil~>J ·'I·. 11:1.~ i:s.111~· ~.i: ~J1l.1'1)Cr~11:'!...ll~i).(.IO:..J..ij : 1 p:1-si,; r ,.._..1.;(1,ita
r <il°p<.l~rl.::s r 11•..:". ("..irl11~(h·J.CJ: "f)k"
: ' k.E !\ F., ri:i, i:l~r.1J11 ;1~ i:n 1~- ~11l:~Ç\'h..'~. r°u:•1 1: ~~ UL• 11 id,1: .1n)i: :\_!I( li U~I !j_.

e

1

~1:~:1• 5~·mi.Jo,

J.":--!1!.V.-\DO f)l;.-"\l)R/\Dfl ~timi;>11 ~1..tt.· 1)11 ··~cr."1t"•<11' il~· i'(HiS'.')t E. ~1111.:idL• na l\u;i. D1. R1•n.)hl
1.k H-irr{>:,.. l.:imbi:m ·· rrL'\j11~·nl<1'"~ :'1\"• i; ,,_·r-l{>r,o i: ~r:.ilialh.L\,1 1'ar:1 Al.l~J·.Rn ~ )'()l!'.':">fJ" 11 :i.:1:ul1or RA.F..11oa.:1.
t~ju ...ohrt'Jl-Onte ni\o >e- n1-.:1 rd;11 .:- 4111 ~ ~~ui ~·111 ~m1111 die ~(".lj.,~11 ra :~11411 dL· idm.k·· . 'f,•' ........ ~i:.~~:d11 ;1~
iJ,•.;;f<1~.:i~ót:.., (li;:' 1-:-....1v..,1 1)() CJl ;AnRADo p,·r..-r.lç •L,\!11o~iJa..k l\1'1~·j;il. F'111l· ... ~"><) ~IJ ~IJ\~'- l·l .;-111 <-101.iOOü.
(" \ i.:111,> 1 ~ /\Ji.:1:1.::i,~. \\:.~ 1.1)() qj k.C J J) 1. t) 1.1 \'E·. l lb\ J1irin1111 qlh' "(111~·m r\'(l!(:_iif "irinhti •-o (j 11:1n1 i., .\ L. tl 1 R 1( 1
Y<H.'SSf:I· 1);).o <.!~1<1\.~ 1:1> ~~ui1M10 ~·r..11'1 R.\l•"..\l'.L L' oi;1;;1 IJl!~~,,..1 41:,• \• / cJ&iar:int\' r\.J11 ,i; rt;.'(1'<•fa ,t !"lil'l\I!. '
Pr\14.:6:<.ít '(1..t<l5 5"'.1- l ~ - '.'{) 13..~(I~ . ".l'.l<'f. ~·\."1:;1~11 I ~ .
l'a~·s

" ••.J·,

·'

MPF

•

Mi ni81Í! rio rú h! i'l'O .... tckrnl
J'.rtu.:urad(lr]a da Republica ni.1 Panná
lQ.1~· ~

11.•1i·1t~prpr.mpj ~"" hr

T\Rt:t,.\

H.AHlB. rla :o;c.;qu~nt.:i<1. <1dsa ;1 \'(H ~S.S.Efi qlll'." o <.!mi~!'!<kin
di.:- EVJ i..::~t;i k\.:Jnclo os. t :~ J.(• mir qlli.:- EVI iufonnm..1, 1w <li<l ~9 . ~-'10 l _;, L.lllt." ttnh<l
di~poni'l-·d p;1t;1 i..:nrr~g~tr i"l(} di<L 3ll:"8.o.:WU. (' c.1u1.: H..ENE ir;j ;ip•mhar;~ qu.an!i;1 1:c;_
h .. w:s

ddx::i.rn 1.:r•m~ purtii...-ir<Lçlio di.:! YOUSS.EI•
<lC!~-t.:rüa. l~rncionou11fo ..:-k 1,:omo \·i,:-rd.adL.."iw hl':tii\) d1) r;;;.;crirú1'io (k
l!H.'.!llsligi.:-ns

na CL'IHdLl[.tl (fnL
H /\ R1" i.:-m S;1o Pa Ltln.

Pda:o:. 1fü·1lSagc.;n~ [ntc.·rçi..::rLac1m~ ( l l ). liú <i (.'or1tirma~{10 di:
(ruc o c..'mi:s:i:úrio üi..:- EVi dií'gm1 ao IC"H;~d <lL.:" e11Ln:gíl ç(1m n llirihi.:-irfi (c~~-riri·,rio di.:\'OL'SSFF) e -11ui..: RJ.:NE Lan1ocm foi ;º14tiêlC lcl{'al pma pégc"i~lo. Fnr;un t.'zHT4..'gtit:!s
S.Ltm~n•c U'.!i J.() nül. foll;rndo ·~inJa 1.l'.': ~ ~$ 8.~ anil n:-:'11flnks.. dn cotai tk l;S:) 124 mil
o1Jófaré~.

úhimo.s diiHogo.s. mi.:-nd<m~~~h~. H ABlB ~ RENJ.~ ~ . . ·
ri.:-frrr;m il S L E JMA N
d i úlogo:-:. ~I i.:-i .x<i m d;.ro. tm11 b~111. ol.[lK n.Jn ohs.ta11 cç a
opcr;1c;fto- Üt; <lúbt ÇH bn h:'nllll s id-1. l c~pL.:"r<H.: ionaJ i /~I d" L.:"lll rl,~ s Lf 1i\·1'1. !'\ ~ uA ru 6.
ltENE lL.:vi.; par1!('ipáç<-L(l no farn. ind1..1!'-i\"~ com pc"Hkr ck ckcis. ;"H.,, incfo.'afüin •~ :--LJ•i
:-..:t.1:-;
~. E·:~~o1.·s

1

<.1tlla'rfü1 ath'<I no C-1.'1;'.:rWl. A<kmais. c.:omo sç \"1...'f<l adi•mti.:-. foi Jtf.:!lrriE q:ucm o1.kll as
ordt:!n::., para n muvim~11Laçrio ~hi outJ':1 r••ni.:- do üinho;:-irn (os ()H1ms [.IS ~f: mlt}.

Aqui> tc-mrse, poraanrn 1 u

~ct-him{'nt~, ptH' J.U~\'.E

(e eui

fa\'Or t.amb(,m de SL1':lMAN), em 30/S/2013, dos CSS ~\6 mil ddu:dus pt-lo
c-mis~árío di: F.Vl no €'Scritório d~ YOL'SSEF~ em ~:lo Ptrnlu, 1·e~t11ndo pt1uJc:nle o
rect-himento do~ outro!'i US$ 88 mil dóhuc:s.

'°àn foi pos,.s.j·nl "1ra.,.1tr', o ~aminha des.s.es lJS 36 111il
apó~ Stn'm rcc~bido~ pol'" H.ENF.t rn:t:i; se 11ode conduír coah boa 11"1<1f"gem d..,..
l'tirt~7.>l., (Wlo qut j:í :!IC tx.pôs ~obn• as afü·idade:i. 1le H.EN E t.• SJ.EI M1\'° t- i•eto qu~
a irufa :s.c n.•rá, q u r fo rn in 11 ti fü.:adus pa r:t u p:1 ~a m~ n to d I'.! d ro~a :-> Hd<1 ui ridas d<1
IJ.oih·ia, lo~o apÓ!i: o seu rt('{!bimt-nto no u.-~sil.
1
ri
1 ;
(ii) Oper9:\·àu de dólar cal.H) rderent(' <W:'i CSS. .l'C8 1nil ·I I

<lõl;~rc~

.

:-:a

'º~'1C11< ia ,i.,.

Jl i

t

falos "' ima murnJ''"· llAB rn diz a

1

i,;(im·i.:-rsi• l"om Sl,El.\1A:\" " ri.:-:o:.p-cihi da

l.1

RF..J'WE til•~ fo.:m·i~ Jç ai.:t:!Tl<Lr a ~m1·~gt1 <lo.~ OlJH"~)~ US:':; ~q;; mil. o;.i,;-ndo l.JL!L.." REN E ~l· //il
mu::; 1ra <li..!"~Ll 1~I d{) t:-an Lt..'T per d L'.l l l Lcm po "'=1 uard<lll do O d t.1 ht.."i ro f L.!).
fi j

HABIU
m1.

~<.-:1mht.:-m

··rn.....

• Da•;a I iiora: .10
~IJ 13 1 ~:~5:~9 . CarlC1.;(/~·1.~J
,\\.1•..:1 p1.1rfah"l-.' Lllli.' '' r~·\l1~.... 1.l cl'q.!;!1~:!11 (<.'111 ..!
J)lll~Jl~~-"(' U~l~.!:fltttQ. Duroi~ ~ .lt i_!J_l!I ...l."'1õill_S"l'l_:!mjtdo M-1.!J!L·_frn n11_.)Sn.!"' /1, lfli!I)\ .;. .., -~ . ·,~n ....1r1:L' Ji.: \ICI
L~mlrit(0°' (;(..:I llnl<I fo·fllõ.lt di..'" "'CC--1 i~:u·· p<tra ~ 1•'krtr ;!,~ ,1 ir1h\'ir1), ~(~lrl1 I ;"t'\'\!"l.li.l11 rl' 1;1 ~ iõ°n ..-~! ip{Ôt...'~ ~· ~L!~ol v i..;t
(">'.! IJ.~ ,_.,·1d('ri..-i;L1õ. ;\(El:_!l'I ~· .
..•
·" J'I{ 1i\I () t:••1 l' 11 k-l 11 ';1i.J,, por 'r • )\.:s.i.; E..... ma-s ..;~ , ·..-r1 ri (i..Jll C)Lll: ;~ rç l~'_Jin· ~ia ;~ ;r.o>l l~i.) nm lil il li.,~()~ L·r;1 IJtr.
rd(-ri.!-1~~ ia ti1l!lb<:n1 ;L S.L EJ i\t.A I\".
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!\-tinis(friu Púhlko :Ft>d~~l

Procurad-0ria d~ R~públic3 no Paraná
~-{] '3(," ~ J!) ~ F. f~

1-'.m fH.)\·a~ mc.::11~ag~r,~;- llABI U. diz

qu-i..: " y uanl];~
'4Ll~ria

tt

::-;c-_i ;l çn U't:gui::- 1H.; 1o- S<:U i.:-y lL~ ,·alem-e i.:-rH ri.:-a t~ - ..:-

Rf:N E qui: i..~ poo.,,~fr ....i
n'i(-. "1 n dó h1 ri.:-~- ç(JllW

SLEI.'1AN ( 1--n.

..\lgtms dias di.:-pois. R~Nft: 4t1t"~hc.lna UAl:Ull ~ril'ln:: os
,·alor~s. mc~Lrnndo pti.:.ssa lH' n.'cL""bimL""nW f"on1ut:- (L qu•rnlra dt:Yi.:-r];i :-;a c,:11rr~gU4..' ti
O~Hrn ri:sso.a. ao tf~ll,.! tlldo iridiça, produco["('~ ú~l fo·r!l<..:Ci.!'{~ori.:~ e.ri.:- drngliS. 11.;1 BoJio,,·jiL
Cümo ~e o,,:i,:-rá mai~ ãJianli: ( l 5).
~O:-i di,-,Jo~t":ls i..·i!*k~·_. ; a ~..:guir. p..?rçl':bc::-:;i.:- yl•~ 43 4uan1 izi

n:sis ~:-;: mil) .o,;.cria r~pll:-iS~d~l a HAHlll pdo :St:"ll ... ~~hH i;.;orréspondçn[(' ~m r(aj~- l~so
por~1u('

REN F. ti i z

('m·iú~lo-s

parn u

(~U4..' cst<.i va nqwL.:"!m1<hr ;i c(-.ll1 pra d-i.: <l61 <L~:'- t:i:.1m a j i nal i c.ludi.:(BoH..,·ht)_ i.:1.lmo si.:- ç(,ncl,iir.:i m;li;-; adimirt:- 4 1ú).

de..:

~:ii:tcrior

Por ]l()\";J.~ llH.:!11:-mgi::-•h. Ju: NE. i.!'LllHlHil HAHI B i.:- 'i(llit:i!;i "
c;::k t.[Ht! di::tui.;- () dcpÚ:-irh) <li:: pant:!" do ~·<1for O{S i7, r mil l t.'Jn i..:Onta indkad;, pur
-i::nrri.:-torn dC!" i.:::unhit1 C(rm a 41L"I ncgot·i~H• US$ JU mir para qui.:-m cJi..·\·ia () dlnhi..·tn:'.
pro..,·a\'dmcnti;: llma i.;{'rri::lorn. kN.:"liz::uk1 na fron1i::irn i.!'l1J~i (L Bofii,. ia uu mi::-:-;HJo1.' naqui.:-lc
pai~- R F. N Jt: t1n1 bón foz m<o:ci\!für i~ ~, Ci:çss id<ldc th: ~~1m pra r o:;o; o~Jlm~ L.iS :.~ mi i ( r\Lrn
con1rkriu· o Wh1i di::- t :ssR~mil ). HABIB. -cntuo. diz ~ui.· c:-:.ti i.:-s.pi;..·r;mdn '·cait"' 1l
i. : ri.'.-d i lo. rcfi:ri ndn- si.:- nu rcc~b i mi.:-n1 o da q u;mi t\t. i::-m f4,.' •~is, rdl.:ri..'"nti.:- ;ms t JSS 1Uo! mi i
(17) .

11..o\lHB coMim1;J qm.' n.:-('.chi:u ptulé tios \'il.11.'f('S ç,;m
rnlnr de RS 7i. l 00.00. ·rai l~1lú fi~a Lfarís~icHn pdm HBM~

4.-9/20 i .~. qu<ll :;~_ja., ú
nut11l·w.s. 1~. 19 i..· 2n i1Hh('ad-1J;-; ntr AMl~xo.
tlc.~

( l) ~~ mi• - HS 2 l ~ mil •. ~1u.:.:: não fornm i.:-ntn:gtti.:-~ cm i.:-:'-;~çii..·. -i.;rnno uL""\·~ria .~-i..:r.
tt11 i..:omc_) so-1 Ji,;: il u<l( 1 pt1r SLf. IM AN e K E!'il !-;, mu:o; çm dc.::p(Y.' ttu ..:m i.:-t 11 tta t°( mi roh~d<.i

pn-r HAIUB 17 •
d~pfr·•it(1

cm

Rf:Nl-: pl.'.'dc u HABIB ~~~iç ihi: n::pi).s.'i.i..' i-..s. RS 77J mtl
d'°\ u(cH~:.. r: o rt'.'sh' ('Jll i,;~pi;'.-i.:-ic,: 4. 19).

c:~mla in~licada pela çorr('h1rn

HABlR

,,. .:i

11.'.'forç;~ 4LK' c.:>LLL\';I l1guartfacido {~ dcpC,siro

hrri:~. ac) t~ uc ~"EN 1'~ ü1~j~ tt!' HC' <l~rú~il1r dos R$ 7 7. 1 1a1i1. J i il nh.' cb

<.:~n

l
1

do:'-

lli.!'i..'t.'Ss i d~1<l~ C.W )-

/

1
Pi: las m..:n s.tlgi..'"n::-; i,·cr; fica-si: () ti.: llHlT Ji.:- l V\ RUJ i.:-m e fi:lll i) r /
43 TFD n<c conu. in<lki1tll.l por Rl:NE. t) l(UC pof ~i .s.t·, l.:vi<li.:-n•:.:iu a SlHI ci.Cni..:i" s.tihn:- a
ilidl~Jdt' dil opcrnçüo . RE;s L i.:-nt:lti, <icahlM HAIHB. inform;md1.l ql•i.:- s.;1o co1Hw; tk
·parti<:ul.1ut!:'> que u.•mm c·a.m.4> ,}(>câmbio--. c..:ompkt;nH!o: "11enlmma deh1.1 .·m~1u!iJ'1,-t".
~(.lnl o qu i.:- S..? ("(lft fnmu ti AD 1R r"Ok. Se l'C (~· ui l/i~em1o ")_

Pn. . coerinr11ti.:-1)tC". JlA61B cnnfirm;"t
RS 17. tú0.00 (21 ),

fa.;r_éJ1d~)

··· - ----iJal.11.' llctril.:
I)~ °()') ·.~O 13 11 :01: 1\

mcnç.;jn

~tlll.'.

H R.t-::'\E L' dcpúsiw do;:n cnmp!'ornmc --e.r;t(I h~_. JJ.n·r·~·cátdrio. Com :

"
\ ";irl;•~ h.r\' ~ "9 J:l~l\) qy_u~ U·m ~ !!.L'.J'U!!if.!:/ ~h
2J l't".'·
1
;) \k .; ti
.
1
1

. ..
. '<

•

MPF
Mi n i~1{t rin Pú bl ku F e-d tra I
Prncu rnd o ria d a R~pu b[i{'a no Pa ràn ~
."JlRf~J~F!t~~:L'.

amlr1!° ' , A:SllRÉ. rçvdarnm •~s invL!'~Cigm;Ci.:..:~- t.:r:J rc:-:..pon~~\'i..•l pl.."l<l c."i.i.:--cuçtio tf(1~
üp1.·-rai.;oc~ Hn:l.rtci.:-irn ..; tk llADIH, ,.\:.;:--iitn. a~ n11..:11sagc.:ns mnstrnm c.1uot A~()H.É ld cl
rC"'>fWn.:.1ú~·d pi.:-1..i i.:-xi.:-t;tH,.·O.o d(~ c.k:pó:-;üo na -i..:on1<J "browjn··_

Fm 1wnt:-:.. cni..·nsag.i.:n!':o. H El'fE êonfirnH1 1111c n-; t JSS .JO mil
furam rcci.:-bt,1 e':-: pé 1o dc'.'11 i rmtâri~). prm ú''l' 1 pí\)du tor nu forni.:-i.:t:tlL)r tk etrogas. c;(1 mo J••
t1
{J

lirmmln <:'.~::!). 0~ Ji~.ic,p.t)s iH::im::i. reforçam. í3LIHb.
e.[ i 11j1 e in) mo\' inicn ta,1 t'.

ü

L:!IJ\'(lh;iri1i..·nh> de:: S.l.t-:rMAN Ullll

A[~

c.::sli.:- tiwmcnw díl cksi.:-ti~tio 1i:m·sc. pon:irHo. o
5J9t2013, d\'. R$ 77.l mil. por H1\IHH~ com Q au:-.:Piio de :\~[)J.tf~ e 3

depó~i1o, <!Ul
fasor ~le J.tf.~F.

e SLl-:Ji\:lAN. em {'Onh~ "laranja'\ !\.~guido da n.'.'mes.s=-- do
monl ~ 11 •e an ~x teriQT ~ Buli\' int pl' lo q u~· ;!o;f f14Jd e rnocl 11 ir, cm d::.• :t nii.o prcci~~tfa,
mas poT 't'oh:a <lo dia .S/9t2013, mt>dianh.: opcra\'iio de eâmhiv par~ltilo.
};4~

cc)m i11 ui daJe_ pc-rc;i.:-bii.:--s<.! q Llé R f: N E p~rman L!'-Cç;
11~.f.!(1;.:Lan~hl ü P'tgam~nto {~() rcsWll(e <lc' dinlicim. o~ tH1em!-> l:S .:'f!. mil. indiçm<lt) ;J
H A B rB. agora. OlltrnS dUi'.!."i. evn1 il.'> para di:rú:o:.ün. rd~rcntr,; à. nc:g~'C laçflo d i; outn!:.;
p<l rt.i.:s. do~ rnlür<.::~. ('()rre~ ponJ~1Hc::; ~t RS 7]. ,·~ mi 1 L.!' R:} 19, ')2 O. 4 tLI..!', pc 1c1 q U( sç pod ~
~llferir. l<tmbém .seriam tkpçr'>ihHfos. ~111 ('cmh1~

"hcr•mja<-

!,,"

oi.:m .'í~guid.1 ri.:-1'fü.:tldo1.'s aLl

c;X.[cr!or - Hoti,·ia (21 },
()uantn li t l:' I{ ~ 7:... 4 1t1e1. é k~ li ih t fnrn m Jcpt l:-; i'; ido~ cH•
c..:tm1a mires lndic-ada. isso }')C1TQUL:! RE.~E pi.."1'.liu :i HABIR qu~ {;;~11c(l;1~~L.!' •~ ur(.!nl\'i'10.
i.;cin forniç <l~p ri.:cnd(- S-i..! · (h,) d iitlof<' 2-l .
Nc.n·amc..•1i L~. a i;-ii Htt' .11 r ;,io1,l dc1l uni..' i adü ,.\;.i° D J.t f, i.:-:-. . . . l;u-oi..'1..'(
aind<l rm1is a part1cip;.çüo o1.kk Jllls fatos.. f\,d1.:'-.'i-t.: <li.:-nnt;u- 4ni.: ,.\~'OH.~: ~rn ~flloi..'m
L:!fi..!'Li\'ameil[(' movime1H<L\.i3 a:.; çonlns oi.ti.:- HAUIH i.:- LlnhtL .rnclt•i.:-i.:cmc~l((I do di.;~Lino do:.;
\'ülOrl.."~ 1r<md'crid(,S, rrc.:::-:tandn m1xil\(~ matc:oriHI mt:.. <HL\ id;1-1,k:-; ihcil~b tk 1( ABIH. /\
L'.t'll'·a,;.íl tekff'mii..:u ca.rtutf a é'•Hrc J.tF.:ii;[ é Fdid. L1Utro inti..:grnntc.: do "grnpn" de
H ..\ H1 .D (2 5). hL:! 1ti conw i.:-ru r~ o prôprio AN DR~: e I{ EN F. ~ ~ 6 !- nito ~kt.'\ :l 'I w• l4ni:r ,
d ~h· iJa a rcspi.:: i ln til· s.~1-. llil n: 1i.: ipti çil(.) nos. fot-t. );) (Ir('\. doi..· mln 1.; i;tdü~ . Pdo:-. d i;.i ogü..; :i
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m~~ s~m <1pcnas. o i.Jcpósic~) düs RS l 9.920J)O_
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'km-si.:-. a:--i.s.im_ o depósito d~ RS P~.920 1uit pnr llABIR,
c.:m dat:.1 <1prn~im.-da d('. l 11912013, c;urn o aux.ili~i d~ A;'lillRE e a f:wor de ~E~E I;' ,1·
SLEl)TA:'\i, em ~·ont9 uhuauj~'\ s.i!guido cf~ f'eme-~sit uo nwntantl;' :rn uticrior
(HuJhia)~ Jl-dt> quç ~c- pode condnir, em d:ua t<1mbt-m não prcci:!i.1:1.rl=l no!; auto~. 11;'
m a.s. f 1Qf" 'lr'Ol 1~ d o di~ l I19/ZO 13t m td ia ntc -Ope raç~ o d f' d m b~o r::. l"'d k Ju_
\[;

/i·

l\i1Hfo. cm t;\)n\·i.:-rsa i,,::()m ..\~l)J.lL REi'íE mrni;iorm fi ~
i.:-nvuh imot1Hu de SL.ElMAN (SALOMÃO) 11<b opl'rn~uçl) i.:- hiforma <~ A;o.;DJ.tÉ. 4uc 1
oi.:"Starl~ bus.cm1dt' un1~ cnnl:'l parn ri:i..:~h~r L1:-; '\'.ilhrr~~ ri.:-~UtHc:.; d.e lf 1\BJB. bt<.." cfü'Ü<,~ü )
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(27).

//

,. \..,.

\ /.

·:..: .

.....
1

MPF

•
t.ftlc

M í n 1!\fério P í1 hl il.'.'o f l!d (' ra 1
1.1 r1Jc u r.::t dori~ da Re pó hlka no I':.- rn n:A

1<'.1t 0 111·. prpr.nrpf.~·~:ltr

ro ~:r.·!1 ~~A.ttJ"J" ~

HAIUH aut1.)riz1n1

l ·:m m i:n'.'ag.i.! 111
o Jçpú~iw do ,·ah1:r.

u R }~ N.E. A N n Rt

c..•m•.:<nn i n hact1

o;,:011 frrm ti
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\·:1for~s d. .: HABJU.. ~étH.lo qw.: ·-_:...v\TLSl\Lh\f' é 4ui.:-m lh~ indica ;"J l:~'nta mi qua[ ns.
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t"()j) (~l'Yl pc.~rânco!'>
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)fl VI,.'~--:' <!Çl nl il
t mn.s.c d tas. cm 4uc R E!\' E. ton .,:c~" cnm pús'." ivd ml.'.'n li.:- ti•Hw hl' 1i \' i;,.i no. LI in d.~ nilo
idi..:-nhfic•1<.fo-. rdt.:rindt~·sc. pl.•Ji., ~1t1c :-;e pndi.:- infàil' llCl LLllltl'XW prohah'iáo di.1;-; mth1s e
das pafovrn~ u s.uii:h1 s. ~~ llm :--:u pos[o cai·r~gami:..:n to dt:' ..:cl{'a i na q ui.:- t...:ria si do
c11i:-omcndmll) por .RE-"'E l.' t]UI.'.' St'rr•t J~~{im~~Ctl il{) 1.,"Xh.'.l'ior. rn)\'4l\'i:lmcrni.:- pnr 1rn:-in dt:!
~Un ('tllft() orasikirn. 1.1 (jlll~ n::for\:a a rnfl.'!"~llc..'ia tk 4ll~ 1.)'.'\ \' Hion.;~ rnm·im~rll(tdüs {jnh;un
m(':-11110 ('.'C.HlW <.f i.:-s.tin1.' n pagmw.'~*) <lê i..:.urri:gamcnw dt' l'C.H.:<1Ín•• d3 Hol1\ i,.~1. ,.:\:-;
u-•.u1sçri~i"H.'.s s.ilL1 si.:-g4Ji\Jí1:-:. dos L;4.)mi.:-ntúri L'~ pcrl in(;n t~:-<- q~ 1~md Ll 'l:<•hh:1,:i s. (3 .lt
C4

Fm f.1.õ9 . . 20 t 3. RE!\E ir~formi..I (.IU~ i:n\·iar{L nn dia
J4/'i/2013 O tli nlwiro p.:ir;~ í1 pi:s.:-:,ci;i que- ar•ms poli íHÚ <t l"t)l.,"fC iHlori i3. \ia[a l.'.'C.ln[.C ln porin 1l.. "tl
.1;1os (.kpús.ilo.:-> rccd':•itk~~ na 1,;{,nta ··tarm1.ia'· I.," s1Lrt{isfa1111..·nh.! r...:-mclidos ao c:i.;tr•·ic.1r.
Como· ~~rú \'t:-;Lo il '."i.:-g1dr. por pmhknrn.'i. 111.) J'~C('hiirK·mo ck r•ut(' dllS \•;1lcHé.,., ckvido
.:.io rc,: lnrslll dÇ' li rn" TU)_ hou.., é <A ni.:-i.;~tõ s.i,bdc d-i.; n..-w,L trnn sk~n i.: ia bu nl'úri a. i:.:m
(fr'9:·2() l 3. 3km <l~ pa11~ do dc..:pó ..;irn 11.;r :-;ido kün 1...'nl Lhcqui.:. o iilfl.' i.:t'.!n~unciuc.: a1n1T
.so'IJ c'"'mt.,g.rnrn;:i d I..." pílg~ mi: rtlü d~ R f:N E (:q ).
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}\!~~ 1')u s.s.3g:~rts lfl'i..'ll i.: iünad as <K i rl 1a ( .)-1 ).

R1<: N f. q uc t) l r•m:-:,p4.m adnr v;:ii kv:l r um <1 q uarnitbdc m;'l i4.)r
sr:ria 1.m~·j;itf;i tL ll'tilÍ>.
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quc tl in krl (lo4.: Ll[Oi' d-L' RE N f, ti"tsa 41 ti tia 1itfad<.! tl u droga, fozi.:-1H!o m.;n\!fK> <1 t11fü1 onara
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Püllin,~ (3~).

f ~m frrn,;a de,: mi.:-tH<~g.i.:-ns cc"'m o holi" iam.., Ji.:- nid CI JAV<)
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\'.:i l11r '.l!'~l.'.:lr'lri.: dl!'~ id(~ p<.W

~.i,:i,:,·~i

!

,, 'I "" ~·ic n1~· ..1~ 1~···
~~ o:\•

2<>

1

.
......

MPF

•

\1ini:s.ti-do Pliblko Frde~I
r ro.c u r-.i do ria d~ Rc 1>!'1 hliu no l 1a rn ná
.tJ.lH~·_.·\.:.BB F. t.'!:

no J~;inc~) Sufrn e o1.k dcti~ d~c4u~:-:.. u121 lht ·vul~)r ~k R~ 50 mil
{e uc.l o.o.;.

i.:- l'>Utn.'

no -1.k H.$ 35 mif.

u.s d.e JiÔ sihl.'i d,' cl ioi 13 ,:9:1 OD).
O~ c.:h~·qu-t.:!;o;

'<..i11üic!'m C!'~<1m da -t,;nip1·l!.'i;~ }l( )STO [),\ ·1 ( mRJ~.
éOCJfc)nn(" m<.:"1H.:icmr.dl) nn <lü..\h)go ai::ima. i:..'m i!UC.:: RE;'tiF :..:I.." rd~n· a ··~lli.."q111,,:' dt~ 1'>~1:->L~)
dd~" . A l'rnpri..:s.<..i é 1.:wHrnfad<i pnr HAfHR. ~omn n,;'\·darmn •l" lfl'":i.:s.tlguçol..!'o,;,·'·:.

l ·:.i;d art'i;(l-~I..",

pnr~n1.

tf Ut:!

a TEU •• fü 1ho u .. , tend u

~íd n

IX'alízadas outr~s duas tr~nsferi!nda~t uma rrn "·~for de RS 3JA mil ~ out~ no {h•
R.$ 7~1 n•il, a1nba:s JH'tJ\'eni~nu:·~ '!a cont,. do Pf)STO 0<\ TORRE no Banen S:ifr:l.
As Tf~O.s dahtm de J 619/ ZGl.l O~ cn111prm·;mh·:s d-t.:~;Sas T]]Js pi.)(km :-;.;,;r \'i.~t<.1~ nn.-;.
m1u.is 50263R7- l3 . ~013AO~. 7\100. ç\·i,:ntn J 1~. PEr L p . 7~t79. J\ rç~pl.!'i1o do r-t.:Lo111u
da TU) do d ta J3 :9/:!U 13 i: c.l t.l.'i mrrn~ TF D:-. ...::m 16·'9 ':W 1>. ..:~(: 1<I rrl.."~dor .o ti i úlogo
éll(rl.." RENE ~ ANDJ.tf:. r1(1 4u;1~ ifü:hJúi,.·c i:.;;::;tl.." ~m1firma qLJ(' f(,j () ~.-.:l.."i..:Lth1r d,1
opl.'.'rn~fto

(.16 ;.

(\mw .J•! ;mntuth).
4l!<Lflln w. 1 rag<Lml.."nln cfas
éo1n um

boli\'rm10 {k 11it:k

i:~sl.."

pl'Llhkmíl

!!1.."mll ;Hrn:•K)~ p.:!l':'.I

RE.!'\E

Jroga~

UH Bnl j,·ia. /\ ]nll.'.llÇ~\) d~li.; . C()tl)ll vi~hl 1.."fll ~füilngi1)
.i\CK. l.."r;;t lj4uidJr o pagum~nto no dia J4. ") º2013.

m

Jo:in <li;.ik1gn com .A:!\DRE. JJABrB i:..:mifoma n i1kpó~iw <lo'.\
mi.:.r nH) di.l 1.."!lll1fi.."Sa POSTO DA H >RRL
(37l. EIABID c~1nt1rm~1 tamh0-m i;.' um :\:SDRE a:-.. TJ:n~ de l(~ 33A mi 1(HI ).

dH..'l.(Ut:'.~. u (;(l'rn,,bor.1r qu(' e.~ cht::~1ucs L:r<Lm

vt1 f()ri:;s

Fs.·'ÍL.:.'>

i.:fl..!'C i\: aJn('ll {(:

i n1~rc~~~a1·mn n :1

\'.On ta

d~1

Cif l . SON M l:l ~RRI·:~ J{A ·1·Rl\NS1~(1RT Mf ~- l.."m1 lürm~ illl.."!)i<.illc1 r1o1,:l() lau<l() r1'' ()'2014
(\'. ;m[ús 500l4.1R-l\:" ..:W1 ... AU.:J.iOO{). i.."\i:.;11W l. p. 16-+L d•thorndo •~ p;ff[ir dt1
nfa:-..w 11H~ nc c1 do :.; i ~ i 1() ih• <::on1 ::i.
RENE ~n, · iou c.t~ t·omprc11..-miks do:-. d4-.'p("i.:-;i1rr.• no dt,JLi1'()
qll i...· ihi.." 1mfo.:\)LJ ~ {'()t'l1 <I. d e' 1L.!'tW <l t: ri id.;. \.1..:\H :s 1\ l.l: \.1 09 }. hi:.:m t.'fJIHo. ~m s~i;.u i <l ;j.
lrni;i.l ml.'.'ni;"g;~1b com n holi\·i;mo di: nid~ CHAVO a i-ç.':ipl.."i1.n dl) t.:nvio do dinhi.."iro
(40 ~.

l ·~ s,:o:,.;J;..

rnl.."nS;~gi.."nS

:ol;lo 1..":0:..1.'. hU\;Cl.."d~)r;1~ (' m dois S.L.!'rJ Lido~. p{,iS
J)('rtni(t.: infl!'rir qL1i.!' (f) (r ~~okim de niçk MA 1·1 .: St\[ .l ·:M [rnh~tlha l.."tn Cli!'..il -1.k dmhio I.."
forú a rl.."m ~:-:.sa Jns. \' ~•l orC!.:; ;1 pt::üiJo Jc.:- R E~ E, e (ií) 1.~ d i11 lwi [(l <lt:\'i:..:ria :o:-1.'.'r n.:mt::1 i-1.lo ü
Bc)ll\'l(L para ~L.'.'I' ~JHrL.!'gl1'l!' relo COJHól10 d(' Rf.:\t-~ na4u~k p<iis ((Joo•.'.S"1i);L <li.." nii..:k
CHAVO) uo "hom~m" d.e i;i. pn1v·an:-l11wnh..: u1n pn'\.4.foLcx {Hl fornct:l!\jor {!~ dmg<l:'i .
Vo.,;.ia-sc u pr('ss" de RENF. l.!'nt l.."1n·iar n dinh4..·irn. ~l.."nd() 4uç foi <Llril:'Ll.L~o pchl t~•1o- dl.'.' o
p.-Jl.i.rnl erno di: flA BUJ tl.."r sld(l foi Ci1.) \:m chi:..: ti lK i.; Hm1 h~•H porq lii:..: ~1 pr\ mci ra ·r f ~D t~vc
~\~~jd\~, 11 \((10.:- j.1 ,(,·~l;1c~d11 p~·l ;1 a11l<m,i.:'ldi.!' pt>lii.."hj 1111~ õtllh~ :"l)ÍIL.1. .~8-:l.<i ?fl l~.ol.llol. 7üf 1IJ, t:'\~'ltl4) i, p
1/11 ,l,1 }(:/'(\
r' : !.~Jo d<· ('()'IJl>.·J~lih ' l.I /!';!:/(~ it!•!.!I ,'rP/ fW'; h'i.i;,1 . io ..,ili:,,J,, IJt 1 SL /f)' ""·\ j,·,(l) , lõo '~··1 1 ~.. )
1<; i:
d11 ~·11ffl\'•),, do po.A·r •m <·.ir1t:111 f. ·'1~ ·~111 . : r.11 ~I> ,,. 11;1 f.,J ,,. drJ <IIJ,;;~ iir, il,•K;;l d,· C:l ,l(t. ri."i ~ ·11. ~ J f .'R ~ ·,,1;,lr.n>14•
/"r/rJmi'•l l •' i/r1 >" rY,;J 1 !'NJ '!r.. milurwtr<' •J lo 1d~: :;i1J1: ·,' L'.rrri''Id<' '"· , 1!1'(•>.1 5fJ~{>.f./l '!-1.l. Jt'J/3. 1114, 71JIJO. () /',,. ,,.,>
1
d~ilL"'i~...• !J />t .• L'ttJ1?f'1 1_1,1.J/ i'NJrl'-l i.rJf.'1)11 • ).:.L'ri1111 f'Or ( ºJ/A~/~/t_ "/~il.." ,,,:-.J'( IJ~~-t ' !'O·i(•J ...·~ · t r>Jtrl'irr1íil'1'l1., /t ..,' ,1 di.·
00
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.:. , .. 1rr1 ·na<'rh '.'11.•11J'.'i..rfl<h 1 rl1J.

.•;,.,J,,,,/o

,,h a ~'<IJ"Jt,· :1 (.1 ;.1~·/"-'r'<l.""Í1.;,

:1/i l1Nt.1"'"IJ , , .. e.~: ·nr:;~,,, · 1A• (

fl(.Íf. St' t' ll>: l!•.'fr: I !'lo j~<IÍ

'li,,'

º/

1·í
0

n: H.

i. '1('

J., ..n1 L0tinr111 ,r.'l/J'd 111i:J 11 1'~/~ 1J n ')!J':t, l11J_isJ. ~· 1 .... ,. dL"' : 'tJJtrl,,.. >

1>•HA· , , •1.'1 '.1> >1•,

,,,..,,.,i', · ,·,,..1 !" ·.,1i.~:,~~1"

f•Cll/JO IN) ,Y ..N/!t ~',\0 110.'1 '.',·"' 1 /r,.·,1/1~a;/f .. t '.'I~
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MPF
\.t' in is1c! rh) P1'ibl ko Federa 1
Procu r<"dnria da Rerúblka nn Paramí
fllR~ '.-\.:.i:j..R Ef.1

..,.,. ..,.-.prpt.nrpf.J:m: hr

MF.NE rrt1ca ;iinda rni.:-n:-;•ig1.:Hs i;m L"~rnnhol ~'}rH oLtlro
pDs::;ivd1noi.:nk hoHvi.mo. dç nid e t\fl/\[ .l .E-"RO. Pdo LC(~r d;i (4.)J1\"~r~il. H<t\ ·~da ~m
parnli:~o C"Llltl a:-, c-mwcn.tis (li.;- H.t:NF. com <. ·r L\VC ), podi::-;-.;c in krrr c.r~l4..' ~ :i pi.:-:->sn;1 a
t\ lK m RF. N E <l~v ia n \[~nh~ ir'\) na Borí \.ia { forncci.:-dor oLt prnd uh 1r ck c.l rc_)g•~. ()ll mi:smo
um t

r" ns ]Xtrt<JJ1.."tr) f 4 1i,

Por mi;;ons.agi:m. Rf:~r~ d~ég~ ~ pt'dir an dnkirn
MAf "liSALL\1 ~[lli.'." Jihcr(' J)cITT-t.: ~lo <linlti.:-irn tk\·ido ú i.::t1hran~;1 <la rt·sso,1 a qti~m
RF.NF. esl;i dt.:\'~m.lo ')'.' '-"U[nr~s (-C). (} \ oi.1\()f <l(ll.lllt<ldt1 poi RENE na rni.:11.sagc:m i.:rn1w
"'-;4,_' ndn ~I q Li<: ja t<:"rr" "CJlCTLI do"" - tú 1ni1 (kt!arcs - rd't:-rc..:-~c: au ,. ~ 1~ ).r \la:' TP ~ rh
RS 40. 5
mi] • po j :-:, ü:-- dH.:'!llt.' .S. ri in d<l rt~LO ha\. iam C.::Orll rcn ~ado,
O h~)tivi<Lfü) üi.:- ilic~ C/\BJ\LU·:RO sc::guoi.: cühr•mdo RE~'f,,
c:-:.k' ~:;,"H.mdot:: i;.iu~ air•diA êsh1 t1g,1mcfanck~ a Cíl:-1Lt d~ 1,;;~mbh1 ( ;i..-1An iSAI .E\.1)
•nltotizm ll f ih(;rnçfü> do tlü1hcim (-n )_

<::14.' qu~

Es.ca il hirn;1 rn~n~.ugi.:-m tktiot~ rri.!'rn,.:11 Pª'fàO ptlT pani: ÜL"
C.-\BAi.1.FH.O crn nx- ~hcr lngo n r•~gírnh.:nw de RE~K r~so p(.:rrniti.!' rn foi'ir que:
<.:1\BA LLDH.> j'll"H.k s.i.:-r un1 fo:rni.::ei.:dur ou cr.an!"iftnrLadc)r di.:- til"<.)~·~ 4t1ç t·l'm c.1u1..· d~itw1·
o p<.3.§.<"lrni.::ntn ari- p1°Lldutor ~Hl <JO foml:'i.:c<lcll' da mi.::rc.:lHh)ri;.i,
H.E~F.. ~nrnn.

~Kg.uc

parti.: do valcir

l'<iT<A

'lhz a Cllr\VO
pagi..lr CAHAU .!.-RO (·H} .

gn~

i.;u~il

d i

ck 1,:<lmhin i.:- j;i

vi:-~i.:-. p'1i~-

qtJc H.E:'iíE (jcçi<li.:: p~g.ar <I CAB!\i .l .J-.H:O_ por
nH:-io di.:o ('f l/\VO, a 4tnm1l.1 d~ L'::> l 5 mH qui.:- h;1,·ia p·c<licfo 41 ~·t..\Tl iS.-\J .E.\1 já l]krnr
ll'l<llS llllHl pan::~lÕÀ '-fUt! (.']\.·\V{• tcri.- Cl)nl de . 0 rt.'!"i1;Jflli.'." do pag.amcllto (' fS 35 inir)
:->i.:-rb i..:-fornad,i Jto dia ~_/WlU I}~
l'.!.l':;.a c~m1 M.l\J"L1 S.AU~M p~~r;1 ohH~r .i.I lihi:rai;,:80
o1.io~ l;$ 15 mil ç_ i.::m :-i.:-guith1. ortc•ll~t LH.-\VO <L ,tirigir--st.' a 1,:~t•a dç i.;urnhin para pi.:-gni·
,) d in bc i n_). (k•\ ;c.1 ci ti ~ltl)l s.tén i.: !a ([~ (.' .-\ B.--\LI. f ·: r< O i.:-m i\.!Ci.::kr LL q tmnc ia ( 4~ ).

R ESE

çlmi,

hn m~•l">U~C-tl~ Lrni.:-<1da:--; ar1o mi..:-smn t4..'ltlpo C"L'lll
\oiAll:SA r,EM. Cflí\VO i:' Ct\Bi\1 i.EH.O. Rf.!\i E p<Lss.- orknULçü....-s -~ r.e ..;pcllo un
Inca\ <la entrega de.) <linhi.:-im {lllcal i.:-n1 t\U(" ( 'f !AV<} tk\·i:ri;1 cnconLrnr ( 'AB/\l 1.HH) i.:l b<:" ,lar a q tn1 nti íi) (-i ü }D~

Hcnrdo ~om \) sitL:

Bm1ni l;i1ron. dl'.!" t~H) L!':O-.:Í~li.:- WHa
ªº~•11..!ia d<L Ca~k LibcTt.-d ~•H ~u11(;1 Cnu tk 1.<1 .Sii.:-m~. Co11i:ht].:--;t:-, pora.ar~h.1. 4ui;;o ''
1(~•• I U-8 ~tl1 rcg.<J do d l1thc i n'i, c.k aconro -con t a~ o1.hri.:-~ô~:o.; ÇOl llJ-1,hL:- JlLl.!. lll('!l '.'o-; 1~(:11:',, ~
mi.:-~mu na Bof h·i:1. Cüildui·~l'.!' Lamh~m qtl<.! (• <li1•hi..:-iro t<.)i dcfr1o·amt'1Hç i.:-ti1n.:l;!,llt:" a
CAnAl I.EJ{O por l'fit\VO naqucli..· p<iis i10 dj;1 t7/9/4GJJ.
d4.)

RENl': e \ 'f lt\V() cnmhirrnmrn

qu~

lW

~[i;1

/

-.,,
1

1....

'

,,..

.- - ~-

1K <)i.:W JJ

MPF

•

Míni !:íté:rfo P í1 hl i1:0 F êd era.I
Proc u rad0Ti:1 da R.c 1)(1 bli ca no Pm··:.rnã
l'..C!lil:\ Ti"lF.•:,.\

No dü~ J!-:·'9:'20 l 3. ~F.NE C4.)m·..:r,-.;a (.:om ( · ABAl .J .i:H.()
~ohr~ o \'~lor l'i,:SLanti:: ( ..ix). l:!11rcHmln. n dinh:.:!Ír~• (.ki.'\()U ,li,:- si:..'t ~ntl'Ct!tl"L' cH' .cf];i
r ~:9,·~o D PC'f*ll.," a ~<lSil <li.:- dmhro .iú 'l':--.1(1q fc:t·had;i qu~1ci<ln CH1\VO r;:
e/\ B /\ u. H{l) ~~ <.h.:·:o; l l1can11n <1!.C lú. dI.," fomw qi 1i: H ('i) tn.·ga d4.' \· ;J·~·r i'i..!.~ L\tn t(' ficnL1
1~(.lra ~)

d ia

19.'~.· 1O13

(4 9 ).
ri.:-b:-i

:'i.1An.:sJ\LE~1

:-;ohrc o

nll.!U~~•g.i.!11:)

:::,{LJ~k,. {iU'l!'

a

H.ENE ros!'tJi

:-ié~llir.
RE~[
tli~C'llk
COill
pttrn 1;,zi.:-r o pag<1rnl'llh1 na Bnlh:hi

~ :50).

C A B/\U .r ~RO
indu:.;i' · ~ qu~ s.uir

i.:ontir~ua

r~forc,:u u cnn<.:lusfü) J.._· qu~ ~~ i.:-!'>r<•
drng::i.~ c.li.Hpidc p~ú~ (51 ).
RE~L

't m:ititr cfoli\·anh·nLi.:- de

c-nüi._'.

rt.:''.';ll1 do ~tinht:!iro :i C/\BI\ U .fllO. r~o
pat1 i:: no dL.i 17.:"9 ..·201 J • 51).

Ih~

di;. 4llé ti::,· . .:
ri:rirn(((1. C' ql•C
pl.lgmni.:-rito pnr cargri (k

12nbrando Rf:NE i.:-

c<•m sL1(t familiu da ;o;ul.l Ç(1sa n;) B')H\'ia soh

•nfü'.'([(I <l~

i.;~1nrat1

nH:O:'illlü

Cl 11\VO i:- Ih.._· di1. par" i.:-nln..:k!.•lr u
f<('l:~ll ..:-m tiU-l! ha\'Í•l l'rttri::~ui.:- a {)ll(l'íi

Pí'~'(;chu·:-:.i.:- ~) ti.:-nwr d~

CflAVO au .., cr truc hú

pülit::i"i~ m1

loi:al da ~nlrc~•1 {fa d•nhc..:im. tlú..:-tHhl :-;.i:r m-i::lhür qui.:- º·" pt,liciai:;. rn.fo 1,·~:jum
C A B/\ 1. LER O, l) que rcforçu. !nai~ :i Íl 1d<l. ·~ c..:orK 1~i:.;fw de..: qu{,: !'>i.: t 1\H;t l" J\ B/\ U .Fl\ O
d(; pi.:s:.;nri i..:-nvüPvi<lil çc;1-m dr(rga:"- r.: c1 )llhi.:ci tia na Hu Ih ia ( 5} 1.
:-:.~ .;;on ftrrmH <l

c..:n r n:g;1 ÚI!

L o~ i11 tc.::rk1o1. ·Ltfi'Jrt'S i.:tJllt i llll<Un ::i. 1rocM rfü'tl:-;ag.l'lb.
l .1S 3 5. 5- mi 1. cm !W9/lft 1~. n;i Bd ! \ i;~ { 5-i ).

ilh~ qu~

Tl."m·se a:ssim o.s. depós.i•us 1 ~m Cúnta "l:1r.s.uja", ~m
l3/9/20?3 t! 1'619/20131 por HABtB, com u au%ílío d~ t\NDH.f: e a fa\'or de H.ENi<: I."
SLE.IMAN> do res•anu; do \.'alor (dois. ch""quts? no \.';dor total dé RS 8$ mil. t duas
·rf.Ds, no -...·~lor tú-tal d( H.$ 40,5 mil, rupccli\:am<!Ute), .!l.Cj~uido~ da n•mt!...'>a dn
monta.Uh.!· ao t;1;;1crio-r ~ UuHYi~ - e de su~ en1regà a for11t'cedorc.s. ou pro~lutort::i; de
dr-0gas d,..quek pais.. cm 1i/9/2013 í' 19/9/101.l

~

ii

.. 1

?." fato e riln.ioos.o {lasa~.:m de_ d in h i!'i rJ!.}

\ '.

'''t

/\ pn."::-.i.:-nk imp~llaç~o si.:-d ;lprí'SC.::JH;1c.Ja
s.~gu~nh.!' forma:
id ãj m i.:-ni t: <1prési.:-ntar-~o1,.· •UC) 4. ':.; foh ':.; q Ili,!' Ji.:'ll)\lll:'I r<IPll O t:fl\'O 1\' i Hlt'llto do'.'. ;)gi,:-n tl.'.'s
.;;nm ü 1ráfo.:·t i Hatt~ riadona 1 de droga~ {iti.:-rt·; ··;:e. .. b... '\.: ". "d" " "t; .. ah•l i:..,; (' }: de por:-.
pi1:,.;;-;ar-.·H.'-Ú o ._kmon::)lrnr ;1 i.:-ic11i..:ia cfos agi:;nté:-i qtmntt) ú ~)ril,!~lll iiicita d.,,:.; V;)forr~
mm·t;l)(.:!iW•dC).'i i,;-, j)ttf fim. t;.r~S.-l!·~ li itn[1tl[CIÇ;;'iLl pdtl di.:-Ji1t1 ..fi.:- i::i.\'it~ol..'111 i:,lo1,.• iltÍ\'0:'..

ril

I/

r
1

i

(i) En'\uh·imtato dos DENVNCtAllOS co111

Opél'íl\ÜU

o trMico

h ,] produ 1.icfo tlçsl i.:-.s. au L~)S. ..~ nos. m1 ws r..: 1i.:r~n H.!.~ ú
Monti.:- Polfow (aur~):-, 11" OUOl.l04·i9.20U.-+nJ. .úJ04 . ~111 ldm~~~.psn1nLi.:- il fr1
I~ 1k ;0

('

1 t....

MPF

•

Miníf.ih~do Público federal
J>rocurn<lorfa d:t fü:pública no P~ran{t

.,,. ..,. ..,.~prpr. lltj>f J[ti~" lir

tfJ~!::\. q13-u·~

v.~rn l; cd i:rnl ck San Ln.s/S p_ cu.ias pm\ ;is for,un t:l )llli~;ln i 1fl\Hli'.J.s. JlCH illl tnr i :.ruç ,,, ) <la~1 LI de
J ui zn ) . si.:-g urn ~onjnri H) J)rclh<clórin n() sc.;11 ti do <ln c.;11\'ol vi trt.L."!lhl d i: H. E!\' E. SI~ f", [MA N
t:o E.V J com ,_. nafü·.o 1r.1ms.rmd-1.nrnr ck CLl(,.',LÍll<t pmvi.:nii.:-mc <l;i Boli,·iu, a tktnnns1r•lr qLTi.:os rt'ÇlffSO.'i. mn\· imcn rad Lls pür dês. i rtd u:-;l\·i;..· nas opt:' t<l\!~'lc-.... fürn m:d r•1 s di.:si.:-ri t;i~ 1ws
i tçn s. ankr i Lln.·s. ( q uc s/ijo L)~jd Ll iks.tH ui.:nimci;o . liJt frn c)ri ~é rr', :-;e n;io {.::-._cl us i-.. -..rn 1i..:-nh~,
pdo m~no."i. ~ll't grm1 de pmh!, no c..:rtmi;:o ck trúfi rn ~k cl n1 ga......:

l\J (·m dos. ,,...r i.:-11 ~cn t( 1.i; j<t abon.[ !I ci,):o. rH Js ircn ~ :-:.•i prn . . a~
mi.:-tkiHgerk; r1·ocadíl~ pnr Rf:NE i,;:()lll o~ hnlivi<~11Cls ~k ilkk C1 !AVO_ CABAJ.J.f-RO e
BJ 1\CK . hçm c<Jinn a c.k·nhms.~rw,:fio dH i:n1reg;1 dç- tl<)lan:-~ e 4..!lll i.:~pt:çii.:- 11•l Boli\·ü1 ;t
pi;;:i;::-;o::i~ ao 4u~ 1tHk~ irttfü:·a c:'IC:rmn -cm·olvida (..:Ofll o lrútli.:o dr.: tlm~Ols·'' i.:- a <1t1:->~n'°·iu de.:
nwÜVL'I- mzl'l{t\'i.:P <J _ÍU~[ini.;(lr a Tl'llH..!S.s.<.l de nr,m::.. p:mi a41Li:k pais (~t Bi;rJi, ta llÜO ~
di:sl inc1 ord in~ rio pn rn i ni.·,·.s ti mi.:-n1 c,t~ o l! mésmc.~ çv .:J:--iiio dt: d i' is;~'.' t Lamh0 m 11 J~) :-;.e
dc.:ki..:tn~i \'im:ulu p~~soal ou ni.:-goi..:ial hcitn d(' RF..;"iif: ~ .Sl.EIMAN i.:-u1r1 :iig.um
hllll \·iarm o:u rí!.s i uc-nh.· rnHrut:" 1~ pais) ~- h ~ u ni.u :->fri i.:- clt:! oLti ros. éli:m L"I uns quc .s.i.: rJo '1
~l·g lll r til 0j (.' .i.idOs qtH,,: prc,t\-'LnH .i.l f~ 1LI\' àn tf O>l d-1.. JUJ ni;: i<iC,l l )S m~n Cr~lfl<tJ L'l~ !W paJ'<igrn fn
(l.!J Lcri or C(ffil f) l rÚ fi í;(l i11 [Crll<Ll! [cm;t] <k i:nt ClfpCCL! rth.' S. Lli.: i.'.'tl1 orré(..'C:fl LI..''.".. bi.:-tn COI 110 O
s-c LC flnan~ i<1 mi.:-n1 o. Vi.":i.imc ):-.
0

Monte Portino . Apl'~{'nsilo í'cnn H.ENE dt'
('erc~ de l.'S 190 mjl l'm (·~pi1.'.!i~:. de~tinado a pag1'm{'nto
de ca rn..'gH mi:' 11 te; de 4.'I}(' ai 11 a

a)

Oµera~ãu

.:\ Op~rn~~ l, .\1o11 te; Pnl 1in ü r1..' ~·~lou (t C-'.'1.. i st~ nc;i<J c.l-i..:nq.?a11 i.1 ;sçàn· criin i !lOS~• . ~nc;,shcç.-dH ,~l )f E VI. l.fll i.:- 1l rlhll ('Ofil l) iO llai;J (J a ;l(fll i.-; r~·(L() e.li..·
drogu" (c.::oc;jirn1' cfo BL'llh·J;:i I.!' Uü P\.!J"U. (t ~i.'.'LJ 4..!JWio, \·Ü Pc)J'to di.:- S•mtc)s . 1,,'lll comainen.
ú Fur()pa pani a .o;.ua H.:nda na~ttl!'k ..;t1nüncn11:. >.'ayuc.::h1 Op ...·mç;'io_ di.:s.i..:úhrill-.S.L." 4LLL!'
SLEll\:lAN i:rn () n·s.pon=-:~v~f pM pagM üs fomi:i.:l!tki.rL."s. da dn)g,1 110 nr,lsiL i.:-füjti;mr-1.'
}t EN E :oil!Tia um ;i i:~piéçil! üi: 4,,' 111 is~ÚÚ') ~)li tc::-;c.Hll'~ irn, rl!;:o; purts••\ t:! 1 poi· nrn 11:i mi.:-1~l <Ir rio
dinlh·im parn pagaT t1 drcig.a.

( •~ 'n fü rm i.!' rdat úrit' d<i l10] ti.::l<l F~di.:ra 1 R'pn 'N.lu1tdL1 ni.)
nn bc)jn da Opcr;,çâLJ ~kn1Lc Porlâltc.t. (t~1i: ti1i (k'.\i.::ncHtk•ida
~ i inul r;m c.11 m: nl e- cn1 n a ( >pcri•~·fü1 ~_ti va-J --~o. fol idril ti fi ciJ d~ gl'ai 1d..:" L1r~an i :1aç-.)1)
i.: ri mi nc.~~a ;;o 1C<Hfa ao 1rMi' l) tl';msn<~o1,; i Ct-ll à! d..:- i.ln. 'ga~. a q trn 1 mi quiri:3 ~ Lirni n11. \h).o;.
rrnis..:'S prndnwr~ .... - ptincipaimcntl! P~ru i.:: Bolh·i4, ·- iJl[f('1dtit.ia i1 (IW~<l ..:"m krrihirio
nm::ion aL p.1 m c1H.:\o c:mhí3 ri.:ú • l<l "i i1 P·ortl i dr S<mto.o;/S P L!'rn n;n·io..; d i. :- i.:-~\r§!.:J t:i)m
<l L!.o;.[ i11 Ll ~·· h1n1pLJ. Tai .a ti,. i dai.k i.:-m c::x ti'(! nrnmc.:n [ê tu i,; rnt i' •1.
.'\~f-. XO

{~j. },

l\ a4 uda in vi.:-st iga\'ih ~ fol il pu r(LdOl <l part ii.: ir•~.çiio utrl.!'W d~
~ARIA Jlf, ·F.ÁTI MA STOCKF,R (F.V J ou IHRE-f'OHA) 110:--; foLo.-;, \fllt:! ünb•l dl1pia
füil ~50 na or~m1 i;.i:;içào l!rim tn o:-i.-1; ( l ) ri.:-u fi 1;~ i,. ·o n Ji nan4..! iami.:-fll<) dir~1 o dê i,:;.rg;):.. ü1:
('Oí;!l fll ~) para i.."Íi.::l r;;.Hot; i\o di.:: HOV as ri.:-mr:~~as. i..'.' (1) J'IXC:b ia LI.~ p::i.g;t1rn~1H~'.~- kJL~)S i..:-lll

·~~.:;-,,h~~ ~\·~n~ rni qui.: <."HA\:0 Ji~ a ~l::°'ll~.
Cl'll Llíl'a d;~o.,

1lp<.'l:'1 !injJ.:11..J.:-. ,_.ln

4ll,_.. ,_.li lr,·~(l~I

1h 11 h<-i1 LI

yUI!'

õl \'~[L:' na

1(, ,1.:

~t·

" ·i ü

r.'·.

~rn;1 h..'.'I) o.;\'~' p1.i!i..:i.~f'i'.,:(' l',~,\U.1 l{()r

f\..;iti ~ i.L.

.

:

.

MPF

•

.Ministério Público F~deral
Proi:-u rad o d a d a Rcr t'1 bliil;ot no Pa 1·a ~ J.

~·rn.;.prpr.nrpf.1:t>~·-hr

fJ!R(' ...._.{,.\.k r'.J'1

L'.!.'>pcck pcln.-; co1~111rnJn~i:s <lo c.:ocain<L lli3 J ~tlí()P<1. l'L"<~f ii".m1do •~ pn:..h.:rio.- üui:rri;i\:fto dn:-:
Villorcfi Jo BnLsii.
f ); 1 mi:s.n 1a forma, fi.1rnm id1,: nr l lii:.;<tJt 's c.:cm1 et 4..:1 nnp,, ni:ci1 (':--;
J~~ Ol'frnnizai,:~4-' SJ .F,IMA N (''SAL0~1_;\.0") e Uf,.!\'.f:.
0!'; nk kntHtl<..!:-;. ari-1.; li de)!'. i..: ;t lg 1m:; h.: Ji:.: fo11~:.:; u [i li.:t~td º~- hi:m
comit) a formo di: c0munk<.H;:ftc~ (mi.'.n:-.a~c11:-;. BB.\.1) fo1·~Hll ü:-i nlt:-~1110:-- dos •1puwd,1:--;

11 e~c~:s i'.:I nl (l:s.
Fm 'isrn da ich:i::-;cigil\'fin rM o,il'.rn~.ílc) \fonf~ Pl)[ljno. "
Pit~lkb Fçdcrnl. dimni: o:k i11fo11nai.;Lii;.;s d~ nrltnso pa~;m14..'.nto lk 1.'.'rlloíJll.'.!Ci::ntt.'s i.ltll' :-;i:
rl,."" f i:r.ari<.L -corH a pa rt ici paçri.o de EV1 l' S.L 1-J MA N_ np1 oL• por j nti:ri.:i:da ( ·~ bürt.ili~(fo l>
c,."S(.} Lli:fn<l -cdm irH•.'>u} i: thLgrn rmn RE N E ~war<l otli:.h l n0 cofri:.:huh.:'I .a i.111 anti tt de

''º

liS l 89, 800-~UO.
J;.rn ''i::-h~ d;'l,i;. t1plir~\'.,1~ . .

rm ( )pl·ra~4)0 Poflino. tl;~o r...·~•(1
(f(h·ida llH a.'i.')Liçit1.ç~lo de MAUIA DF. FÁTIMA~ SLflMA:"'oi ~ Uf,N E i..:üm o
fi 1).;.mci••n1cnto i::- o tr'ú tico irl Lt:-rn oç ional Jc cclcai na .a Fl;ut ir dos pnr1 n~ hrns ik irn~ i: u Hn
dl.'.'s• inc-. ;i Eu n 'rra.

Fs.:o;.i: Lipn <.k aHi<ição ,·çrific;ou-s.c i.:m pMLc l~ml:icm ahl:-:
i.;i:.1mo ;1citni1 t.k.~-cJ'ili:.1. l{t;: .~[4-'U i.;~1mprnv;uJa a ;1tuaç~t1 d~ HF.NF ,.;
Sl.ElMAN. l'.Jtl ~unjuntu. cnrn Oj)L.:rnçõcs tk i.:•~mhin rkg~i:-. i: Tl'.m••.'~.q~ fJ<lf;l
,. .;~gamenLi:.) tk pessoa:.;; na B<lliYi;1, cnm d,}!al\!:') cm i;~p~i:lc, oc-m t.:()JllO o cm·in ~k
d itlhL.,."i ro <'H ~ flrns i1 pc•J' E. V J_ 111 i.."<li [l J lt-1,; op('n1c;fl() ck: (rim h ii;,1 pi3 r<\k: l() co: 11n f ~A B l R i.;
com auxHic.~ de YOUSSF.f -, dinhi.=iíCl c~s~ ~llloi..' foí LL:'aLh1 ju.s.t;uncntç parn os
pag.<iini:nh1~ rn.l ifolivia pclr intc:nnéd~;ú[c) (h; RENL
pri:s.~nti.::~ <1ut1Y'-,

b) A prccn'.lii o de 55 ki;-, <h• cncM n :1 e n\·i áld os por FH.: '°E ã
Es}"!<1nha

l•:rn

f\
1

JtH.:!11:-;ug~n~ IWCi3~h1:;.

<li.:; j 4.' to::;o 1J .tl 21.: l o:201}

h1

(.'Olll ü

t•st1úrio Ji..: nid: 77'7 {•rnto:-1 5026.~~i'-I J .2'(J 13_.in.i .:000, i::n~ntü 171. A~EXO~. p. ~1 r.;
RF.NE úi.s.~LUi: sohri: Ltm l·ncnntro t:'!1tn..: inh:nncdi;~ric.~~ <li: <imhcK lkprcL.,."mk·s~
<la C\lllYt:"r:rn tiui::o Ll~ indlvii:.hLll:-i türam pri:.s..os m.l kt1..:;il (' ~Lct.:' os inh.:'nni:di,~rtn.'i. ~k 777
t:'~l::i, · ;nn ~c;ndo rll\'l'.SLlgmJos hú :2 mllls PL'la porícia dl'. Va[C:nl'.ia, 11;1 I-:sp~trllHL . o ll~ll<,rto
7 77 diz ti R EN}: c..i ui.:: o h1 lo gi:l r1lwu (11 fr1ot1uc riüdi ~ti i.:l' n1) .i Ll mal \; 1km.: ia1H, --1.-..: \ '' rlli:" _
Ccmfrontacii:.!u-~i: o pi.::rin~ru das mi:nsnr.1..:-n:-: Ct)nJ u.s. iwlicias. \·i;içulath1:-. JW jLJmal ciL;1dn.
chcg.nu-sc à rHJtíci.1, publli:.:ada i.."•it 20/i QJ20 IJ, com L1 'ituto "{)frz delc>11ülos d<· ima
Jumc~i lf fü' ~x11·aía 11lijo;1,• de crP.:aina dr..'I JlUtTlrt ". di:-;poni' t:"I i:m hUp : . . . W\\. ''-k' <•aw..:~s . ).

en\\',mm!,"º"""''2Ol .l' 1(l' ~~l''.:;:~::c: ~:::~:::::• ~~i:~~::~::·,::: i.i: :~1'. :)~:•)~,~I~'~~: ~ <k

k~ d-1.'.! çcx;ain;~

l'. a

pri~ãt) di..:

1

(J p~SSl't.'ls

t:rn·oh:ic a~~ no t•H~1.

<<l.

5
niflorrn<L_:>r!'''Atl1..! f'iLr'li: a
/

/

. ~~
.

t
·i

,

'

•

MPF
.M;n~1;(érin

Púhli11,,·o 'Ftd1:rnl
Prncu rad o ria d a Rcpü hl~ e: a n íl Para n ~
J':!).e:(' ,.!_ l_JJ~. r: l..:A

coi.:.uii1::i. {.U kg) foi 4.:n1h;:m;ada
crmffJilwr. Trê~ -1.1\1~

tio

Porto dl'.' S<trllo:-> ~

presos. frnb;1lhav•~1C1 no P4.)rto di:,:

i 11 f~ri:-~C d i S~O qlti:
com ~r~us

~om RENF, .:;criam rrnhafüadot"t.';.;
d~si:mh3r'-Jlli..'.: tlo droga i:n,·i.t.itht p()J' «.E~[.

(JS

C!'.Uh'(I

U('0rHiio1,,•(on;1dti cm

Ltm

Val~1wiu.

iflh:rmc(\ tiifi( ):',

d~:

f7 j

f('

fo l'l{i( IS

tlâ:-;

do Portn cJc Vril..;w..:ia e <l.iudariam rio

Cite~~<.!. a cnrwhornr- <1 infl.!'r~ncill, o l'Jl~(ln(ro

l'.'mri: Rf.i'ii F: l'.'
o çoJ.ahorndo.- do u~aiilriü do 11ick 7í7 1l(l ci<lat.k de S;.lnhL~. nt..:l'rrii.i(l por 1;nha -1.k~ di;•
9.o I O.· 20 1J. t.::' Hl formL." Lrt.::d) o~ d~ mcn :O:.!)!!~fl :-> <..:~)ia(' l-1.~11 tith):>. ri<)~ 'l lil os ~( ~2<d ~ 7l.1. 2l) 1.1..-t~ .7000. t:1.·emo 171. ANt·:xo7. 1 ~. 5D (! .s.o,;,.
R i:m ~m tlri:· :-;~. ;' i n<la. i ';-.; tl'l!d 1ti-s ~k ml'.'tb ;l~i;:;n_..;. af'.)i..:<.ida~
H E:\'E ~ us.u{nfo d{!' nkk BLACK {tt(l1t.;i..:-rilüs 110 ANEXO. ili.::m :P ). cm 4uc cks
f,1J:i.!m n1l'.'nçào c:i.;plicita íH'1 nuni1mil ~~. pdo ~Ili~. como j•~ :-:i.:: punwou nfütut.::k
munH.::tUo. i11fon::·Sl.! 1r;1lar d~ 55 kg de Ct')(;a]na. ju'.'S1lm11.mk ~l qtlmHtdaik uprcc11dida 1w
P4-lft<) d(' VHli... . nc]a. Aquela~ tni.:nsag~n:,.; fomm trocadas cm 1JC).i.:W13. p~rin'.ICl
i::.on tem pcm'mco i• ílJ'>rl"cn'.)flo da dr.i. 'gjj na Esp;:mlH1.
~ntr~

Di ~s.o lli(h '- infi:rcrsl'.' 41.1 i: hà fon~s inüic i os. tk ~Ili~ ns :' 5 kg
1..k: .cnc:•~ i 11~ <.i pl'(!~11<l icfos 11 íl I·:.~ pan lrn. pc.::rt~rn.: iam o. ~ f , N1': 1.! {111(' 4' d in h(' i ~ 1 ou p::i rtc dn
dinháti.i nro.vimlo d,1 1Jp~r~'li,:Jo d~ üC1lm t.::aho désçrila anh:s L~nh<L ;:;ido l!rnpr~gadn rm
(1 q LCl s.içi'tu d ll dn iga arrl,;Clld ida no J3 0r1 (.l d~ V(L]~n i..: L<L
(' j U~ ·~i.: C..:~tC

fo [O

;•pl.'11:<'1.S

pctrn

d~rt14. 'l):,.[r; 1í (lS

do crime ;mtco;,::cdl'1H.c. () tn~fro;,:r1 <l~t.:urr~nti.: dc.::~~L1 t1pi:rn~tH). c11trdm1w.
d1 i i g.i:nc] il ~ ad ii.;io11<.i i~. n.:io :s~r~.i.[,,. pol ..... ()h jd.Q. d ~·s.ta ([L.:-nú Plí' ia.

e) ·rr~tath:as ~n1re RF:~E

(!

ft. 11"\~:- i 1td Íç j OS
t~i.!'fl~ndí'rü ~k

SLF.IMAN ac4.:re<l dl! -..·C'nda

de drogas

Fm ino1,,·n:-:.a~c..:i1!-> trn._:,1das. ~nlr~ SLF.(l\f AN i: JtENJ::. 1w d),,
n.:t t..·2ou (•nuo:-.; ~02ti3~7-r1.~0l.\.404.'7ooo. ~v..:-Em1 cK~. PEI L. p. }!:-, . . :- s:-;.}.
SLElM AN afirma qnc km nm .. amigo" qth~ kria "nma t'ni.~;~ .. kcJ.t.::<1iri;1l f1ML.1 ,-..:nd-cr
ita Ilol~inda {"lw1"). ~o dio :-i:l!uintç, l~/11::w13 (m1W!' 50~6J~7-1J.:20l .1.-W.+.74100.
i,.:-\'(;11tO 1~8. PFT l. p. X.8 ~ .s.q. RE~l. r~!->pOc)\k "('1)[1'i.! :e' . :- ::!)I.", '1llC'. t.:n]l1('1 dc:-;lal't~do
no rl'.' 1ntúri o da au Lnr ii.~'1do1,,· pofü:i" 1. .. cm1/i)/-,n\~ <'.\"f)''rit~nda 1uiq 11i1·id(1 \ ·111 iwúm·ro.'>
operuçik s pol ü: ims dt' rc '/N'(.'_\· sáo <W tr,~/ir.:o iHfl>n1~1~·iom1/ Je co(:f/ iiw 1'1·<ri1 ::tt~la.1· pf.!lo
l'olf<'1ú Fw&!ral. e/ v pn.·~·o frni ('UJ'OSJ fl(ljl_(} por fr<!.f lca11te.s 110 q11{/o da (OCuÍ1w tW
t.'uwp() .."'iAl .O.V..fO ISLF.IMA~'I df2 que dr: :wi 1:eudnia t{ 28. RE.\'!~ âi.1'.H' q11l'
di:pv1~dr..'J'ÜJ "da q11tlliâadt· ... iadicw1do. mai.1· 1mw H'.?. tf Ut' o "m.{'rc"c1dm·ii1 ·· IIi'.f~O·ci11da
t1•afa-S<' dl' C{}CliÍIW ··.

~·
\

r.
{ ...,,

..

•

MPF
.Miní:;t~riq

E'i1h!ko- Fedet'iill
Prncu rnd o ri.a d ldl Repa! b li C.l::t.

11 o

Para n fii

t~ !_RJ,'..:\."1.:0..\~f. ..·.~

<l) Ou1ras con\.'cn;as entn· RE.!\'1': (' C.-\BAl.LE:H.O ~ohr(!
nej!;Ot i;1ção l' n \'oh:en dQ d ro ~as.

J\l~rn dm; cnll\"t:r..,.~.s c-nttl' R&<:NF. e: t · t\Ht\f .t .UH) .i~t
e i t•~das. j ncl us i n.: i;-nm a d~1Hon~l C"<LÇfj{, dl.!" \: nrn.:-~" ck di n h~ü~) nti Boi h t~1 <.l
CABAU.ERO poi· l·mb~úin (!\: RENE. lni lHLtrus i.!"Llm·~i·:-.;.i~ i.:-na~ c-k~ i.:-m que fi~,L
('\·]llcn te •~ c.f U<l [ id<id i; dt:' C A BJ\ l l. H{ O cnm n fomo:.::ci.:-dor dt:- ümga~ :i R EN K
N~ 1;-õ

diúJ.ngns
Hl:Ltt·;l:rih ):;.
no.~
ü tLlos
5026}S1U ..20 13 A 04, 704 lO, cvci 1t~) UUL 1\ NE XOú. P- -H e .:-..~.. U'<h"Hdc."'i'.'. o:.::in :! .):' l l : ~o 13. cli.::;
tic:goc- L..1 m a c.:n tn.::g<L di.:- 2io kg de i.!"L"H;a~ n~t rm t: i d;~d i.:- e.li: (!~ )túll ia... ( i( ). s.i.:-n<.to q u~ R '4: NF.
chega 4l afh·1mlf 4ul· d~roi_.,. '' rciü de cnin::-<pLHt;.r '' Sftc) P<mlo. pos.s.iwlm~nk p<tr>•
~111hato1.ful· i1 Eurn-pa p~l\) Pnr,~l de Santos. . SP. Rd~ridLI ~1u;111tidL1~k d~ drnga s.crjil
l r'tn.!->rortadti ro~s] \·çj m~ntc p~1r m~j t1 dl.!" ~,.,,,. ~üc~ ti u Bu Ii,.iti ou P~1 rng ll<t i p.;.1 ra () f ·: stad''
-de; (joiú~- po:..h.·riünm·n•~ si.:-guiTtdt' prn via 11..·IT(':'i~rc p;ira o l·:M,Hio ck Sfto Pnu[o.

e) Aprcens:ão de '"l'rc21 de 700 k~ de tocah1.- em
A rn ra4ua1·a/SP~ de J• rnpricdadt· d l' R fo~N J<:

J-"l)l npri.:-i...'"ndtc.lti . cm ::! l: 11. 20 r J_ umu ('af1!<l de ú9P. kg <li.:ç,1i..:<.ií11~i.

pelo c.1uc se.: püdi.:- t'otl<;]uir <)rigin<h-[,t d,1 F3crli\"ii1. Surc~irnm pr~n.;t-; nos. ;HJh1s
yui.:- apontam H.F.N E i..:umo prn~'tri4.!Lúrin tk pd\) lll~'fl\):' Jl'i'.lrt4.! Ja -t,~ft)g.i.l. r~'t: r~tnlO .~i.'.!n'1
rtH.:fl10r a~irdado nLt sc.:4u0rlo1,:ÍH. pL•i~ t:'Sh.:: fow tarnlX'm ~ ob_ii.::ro da pn.:.;l'rth! d...::11ú1H;Ül .
.. h··. ..e-·. -·d--

\.!'

Tod(-.s <.l~ fo1 n~ 1nd íçadt'~; nc.~ itc-n.'> 't...:-i m ;) d4..'S(ti1c.~ (ih,: us -·;:i ··•
-·i.'.!· ··), aJi,Ld,,:' i! prn\·;• prndu:t.i<lu n~ pn:-s4..'m<.'.! im '°~1i~açfn1. ~Ül"J.
;:.;~ f~xrnilr mn _j ti i 1.0 s<tt i ~ t~11 úri,l ai.:crc<.i <.ÍLI t'fi ~cm Lio:-;. ,.ah, ri.:-s

t'o111J nsi vn::- par•~
movim1.:ntidos. rc.: lt 1:-i cn voti. idos lrn o:;, ºP'° r;~çC~i.:-_.; di.:- rclmhi\' pi1r;• Ido. ''
~rnnsnacio1M t d~ <.lrr;gas,

~m b~r.

o H~-L li t: o

'

1

{H)

Ci~nda

,.~ lor~~

do."

DE:\:l~Nl'.IADOS

da origem ilidta

do~

1

L1crnonstr~.çfln
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AÇÃO PENAL Nº 5025687-03.2014.404.7000/PR
AUTOR
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU
ALBERTO YOUSSEF
ADVOGADO
RODOLFO HEROLD MARTINS
ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO
LUIS GUSTAVO RODRIGUES FLORES
NILTON SERGIO VIZZOTTO
ADRIANO SÉRGIO NUNES BRETAS
ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
RÉU
ANDRE CATAO DE MIRANDA
ADVOGADO
MARCELO DE MOURA SOUZA
RÉU
CARLOS HABIB CHATER
ADVOGADO
ALVARO DA SILVA
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Christian Laufer
RÉU
RENE LUIZ PEREIRA
ADVOGADO
SERGIO DE PAULAEMERENCIANO
Maria I.sabel Bermudez
INTERESSADO : POLÍCIA FEDERAL/PR
INTERESSADO : WALDOMIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
VERONICA ABDALLA STERMAN

SENTENÇA
13.ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA
PROCESSO n.º 5025687-03.2014.404.7000
AÇÃO PENAL
Autor: Ministério Público Federal
Réus:
Rene Luiz Pereira, brasileiro, casado, empresano, nascido em 14/07/1966,
filho de Josué Farel Pereira e Magna Esper, portador da CIRG 3.093.350/DF, inscrito no CPF
sob o nº 476.232.096-04, residente e domiciliado na Rua 8 Norte, lote 1, ap. 1302,
Residencial Osório, Águas Claras, Brasília/DF, atualmente preso na Casa de Custódia de São
José dos Pinhais;
Carlos Habib Chater, brasileiro, casado, empresário, nascido em 29/08/1969,
filho de Habib Salim El Chater e Maha Fahd Chater, portador da CIRG 805743/DF, inscrito
no CPF sob o nº 416.803.751-72, residente e domiciliado na OTR MLN, trecho 10, cj. 1, casa
2, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília-DF ou na SHS, quadra 6, conjunto A, lote 1, bloco
B, ap. 214, Asa Sul, Brasília/DF, atualmente preso na Casa de Custódia de São José dos
Pinhais/PR;
André Catão de Miranda, brasileiro, casado, comerciário, nascido em
25 /03/1961, filho de Manoel Guilhermino de Miranda Sobrinho e Maria Terezinha Catão de
Miranda, portador da CIRG nº 2041163/PE, inscrito no CPF sob o nº 248.513.374-34,
residente e domiciliado na Quadra 202, lote 10, bloco B, ap. 502, Águas Claras/DF,
atualmente preso na Casa de Custódia de São José dos Pinhais/PR; e
Alberto Y oussef, brasileiro, casado, comerciante, nascido em 06/10/1967, filho
https ://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 70141380...
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de Kalim Youssef e Antonieta Youssef, portador da CIRG 3.506.470-2/SSPPR, insc ·~ {l=lsn~±-}~~~'
CPF sob o nº 532.050.659-72, atualmente preso na carceragem da Polícia Federà:1.'em~.. <·~;·
~ .., "'
Curitiba/PR.
~.-- -·
I. RELATÓRIO

1. Trata-se de ação penal proposta pelo MPF pela prática de crimes de tráfico
internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas, de lavagem de
dinheiro, tendo como antecedentes crimes de tráfico internacional de drogas, e de evasão de
divisas contra os acusados acima nominados. A denúncia também foi originariamente
oferecida contra Sleiman Nassim El Kobrossy e Maria de Fátima Stocker que não foram
encontrados para citação pessoal. A denúncia tem por base o inquérito 500144662.2014.404. 7000 e processos conexos, como o 5001438-85.2014.404.7000.
2. Em síntese, segundo a denúncia (evento 1), ao acusado Rene Luiz Pereira é
imputado o crime de tráfico internacional de drogas (3° fato criminoso descrito na denúncia).
Consta ali que, no dia 21 / 11/2013, policiais teriam apreendido 698 kg de cocaína importados
da Bolívia no Município de Araraquara/SP. O transporte da droga teria sido realizado
diretamente por Ocari Moreira, tendo por batedores Gilberto Ramos Lopes e Ricardo Semler
Rodrigues. Rene seria mandante da importação, tendo seu envolvimento sido descoberto pela
interceptação telemática havida no processo 5026387-13.2013.404.7000. A denúncia também
imputada a Renê o crime de associação para o tráfico com os referidos indivíduos. A denúncia
ainda descreve outras provas que indicariam o envolvimento de Rene em outras operações de
tráfico de drogas, mas sem imputar esses fatos específicos a ele.
3. Ainda segundo a denúncia, foram identificadas transações de Rene Luiz
Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante de USD 124.000,00, com os supostos
operadores do mercado negro de câmbio, Alberto Y oussef e Carlos Habib Chater, e ainda
com associados destes, Sleiman Nassim El Kobrossy, Maria de Fátima Stocker e André Catão
de Miranda, e que caracterizariam crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro.
4. Em uma das operações, Maria de Fátima Stocker, utilizando o codinome Evi,
enviou da Europa ao Brasil USD 36 mil através de operações dólar cabo e que foram
disponibilizados por Sleiman N assim El Kobrossy e Carlos Habib Chater a Rene Luiz Pereira.
O numerário foi entregue, em 30/08/2013, por emissário de Maria de Fátima em local
indicado por Carlos Habib, especificamente o escritório profissional de Alberto Y oussef, na
Rua Renato Paes de Barros, 778, segundo andar, Itaim, em São Paulo/SP. Rene Luiz Pereira
foi ao local, orientado por Carlos Habib Chater, para apanhar o dinheiro.
5. Na segunda operação, o equivalente a USD 88 mil foi disponibilizado em
reais por Carlos Habib Chater em contas correntes indicadas por Rene Luiz Pereira.
Inicialmente, R$ 77.100,00 depositados em 04/09/2013. Depois, R$ 19.920,00 em
11/09/2013. Em seguida, em 13/09/2013, por solicitação de Rene e Sleiman, Carlos Habib,
proprietário do Posto da Torre, determinou a André Catão de Miranda, gerente financeiro da
empresa Posto da Torre, a realização de depósitos de R$ 40.500,00, R$ 50.000,00 e R$
35.000,00 em conta titularizada por Gilson M. Ferreira Transporte ME, mantida no Banco
Itaú, agência Xaxim, em Curitiba. O depósito de R$ 40.500,00 foi estornado e, em
https://eproc.jfpr .jus. br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 70141380.. .
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dec~r~ência, no dia 16/09/2013, foram realizados pe.lo Posto ~a Torre em substitui:~~;..~ ;:~5~';'
depositos de R$ 33.400,00 e R$ 7.100,00 na conta Gilson Ferreira. A conta em nome de'· -·"
Gilson M. Ferreira seria utilizada para lavagem de dinheiro e teria sido aberta em nome de
pessoa interposta, sem capacidade financeira.

6. Nas duas operações, os valores envolvidos seriam provenientes do tráfico de
drogas e foram utilizados, posteriormente, para remessa ao exterior e pagamento dos
fornecedores de drogas de Rene Luiz Pereira.
7. Enfim, a denúncia narra, além do crime de tráfico de drogas, uma operação de
lavagem de dinheiro consistente na remessa, por meios subreptícios, ao Brasil de dinheiro
proveniente da venda de drogas na Europa para pagamento dos fornecedores na Bolívia,
passando pelo Brasil.
8. Ao final, a denúncia imputa aos acusados Rene Luiz Pereira, Sleiman Nassim
El Kobrossy, Carlos Habib Chater, André Catão de Miranda e a Alberto Youssef os crimes de
lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. à Maria de Fátima Stocker é imputado o
crime de evasão de divisas exclusivamente. À Rene Luiz Pereira é também imputado o crime
de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
9. Nos termos do despacho de 23/04/2014 (evento 2) e do art. 55 da Lei nº
11.343/2006, o acusado Rene Luiz Pereira foi previamente notificado para responder à
denúncia.
10. Após a apresentação de resposta por defensor constituído (evento 24), a
denúncia foi recebida, conforme decisão de 15/05/2014 (evento 28).
11. Por força de liminar concedida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na
Reclamação 17.623, o trâmite processual foi suspenso em 20/05/2014, com a remessa do feito
ao Supremo Tribunal Federal (evento 64). Em 11 de junho de 2014, o feito retomou seu curso,
após ter sido devolvido do Supremo Tribunal Federal (evento 103).
12. Os acusados apresentaram defesa por defensores constituídos (eventos 149,
150, 160 e 170).
13. As respostas preliminares foram examinadas no termo de audiência de
07/07/2014 (evento 174), quando também foi ouvida a testemunha de acusação arrolada
(eventos 174 e 242).
14. Foram ouvidas as testemunhas de defesa (eventos 243, 267, 269, 300, 323,
361, 367, 369, 371, 383, 385).
15. Os acusados foram interrogados (eventos 386 e 424).
16. Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP foram apreciados
nos termos da decisão de 17/09/2014 (evento 389).
17. O MPF, em alegações finais (evento 415), argumentou: a) que a questão da
competência já foi resolvida no julgamento das exceções; b) que a denúncia é regular e
embasada em justa causa; c) que a interceptação é válida; d) que restou provado o crime de
https ://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 70141380. ..
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mternahzados no Brasil e foram dep01s entregues na Bohvia a fornecedores de drogas; ' í);qu,~~( ?,:·;·.
os valores envolvidos dizem respeito a uma transação de pagamento de drogas; g) que Carla~:-\ 5~ ·
Habib Chater utiliza o Posto da Torre para lavagem de dinheiro e para a prática de operações
de câmbio ilegais com doleiros; h) que Carlos Chater recebeu 1% do valor das operações de
lavagem de tráfico; i) que André Catão de Miranda era gerente financeiro do Posto da Torre e
agiu sob ordens de Carlos Chater; j) que Carlos e André agiram com dolo direto ou pelo
menos eventual; k) que não há comprovação de que Alberto Y oussef teria agido com dolo; 1)
que Carlos Chater na interceptação revelou expressa preocupação em vincular a conta de seu
Posto com as contas de clientes de Rene, evidenciando a ciência do caráter ilícito das
transações; m) que a interceptação revelou que a carga de 698 kg de cocaína apreendida em
Araraquara era de Rene Luiz Pereira; n) que o devem ser fixadas penas elevadas
proporcionais aos crimes e valor mínimo para reparação do dano decorrente do crime.
18. A Defesa de Rene Luiz Pereira, em alegações finais, argumentou (evento
441): a) que a Justiça Federal de Curitiba é incompetente para processar e julgar o caso, sendo
a competência da Justiça Federal do Distrito Federal ou de Araraquara/SP; b) que existem
diálogos ou mensagens interceptadas em períodos para o qual não há autorização judicial; c)
que a interceptação e as prorrogações não se encontram suficientemente fundamentadas; c)
que não foram disponibilizadas às Defesas os áudios originais interceptados e entregues pelas
operadoras de telefonia, colocando em dúvida a autenticidade da prova; d) que junta laudo
apontando situações anômalas em áudios interceptados; e) que houve interceptação
ininterrupta de terminal Nextel de Carlos Habib Chater de 22/07/2013 a 12/08/2013; f) que a
prorrogação da interceptação não pode ser requerida após findo o período da interceptação
prévia; g) que houve desvio de finalidade das interceptações, passando-se a apurar crimes
previamente não previstos; h) que não podem ser emprestadas para estes autos as provs
colhidas na Operação Monte Polino, pois houve busca e apreensão no quarto de hotel do
acusado sem autorização judicial; i) que não houve resposta aos quesitos apresentados pela
Defesa na petição do evento 192; j) que a denúncia é inepta por não descrever o fato delitivo
em todas as suas circunstâncias; k) que a mera movimentação física de dinheiro não configura
crime de lavagem de dinheiro; 1) que não há prova do crime de evasão de divisas, havendo
descrição apenas de uma operação de internação de valores; m) que o acusado Rene apenas
atuou como emissário do coacusado originário Sleiman para o recebimento do dinheiro no
Brasil; n) que o crime de evasão seria absorvido pelo de lavagem; o) que, quanto ao crime de
lavagem de dinheiro, não há prova de que os valores envolvidos seriam provenientes do
tráfico de drogas; p) que não há prova do envolvimento de Rene no tráfico de drogas; q) que
não há prova de ocultação de valores para dar-lhe a aparência de lícitos; r) que o acusado
Rene não tinha ciência da eventual origem ilícita dos valores; s) que não há prova da ligação
de Rene com as drogas apreendidas em Araraquara; t) que não há prova da transnacionalidade
do tráfico de drogas; eu) que não há prova de associação para fins de tráfico.
19. A Defesa de Carlos Habib Chater (evento 444), em alegações finais,
argumentou: a) que a Justiça Federal de Curitiba é incompetente para processar e julgar o
caso, sendo a competência da Justiça Federal do Distrito Federal; b) que este julgador estaria
impedido para julgar a ação penal pois teria realizado toda a 'gestão da prova' na fase de
investigação e ainda teria 'etiquetado' os acusados como criminosos profissionais; c) que este
julgador seria suspeito para julgar qualquer processo envolvendo Alberto Y oussef já que teria
se declarado suspeito em outro inquérito no qual ele era investigado em decorrência de
'relação de confiança' formada com o antigo colaborador; d) que a tramitação célere da ação
https ://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_im plementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento= 70141380...
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examinado pela Polícia Federal; f) que a denúncia é inepta por não individualizar as c ·. ~i~:t
delitivas; g) que a interceptação telemática de mensagens no Blackberry Messsenger foi i Eg~ ~
por violar o tratado de cooperação entre Brasil e Canadá; h) que o acusado há anos tem
dificuldades financeiras na gestão do Posto da Torre Ltda. e vem acumulando dívidas; i) que o
acusado teve que socorrer-se de agiotas; j) que o acusado não participou conscientemente do
crime de evasão de divisas, não tendo ciência de que os valores disponibilizados a Rene
seriam remetidos fraudulentamente ao exterior; k) que, quanto ao crime de lavagem de
dinheiro, não há prova suficiente da origem dos valores envolvidos no tráfico de drogas; 1)
que não há prova de que o coacusado Sleiman Nassim El Kobrossy teria participado de crime
de tráfico de drogas e o acusado Carlos realizou a operação a pedido de Sleiman; m) que
ainda que os valores tivessem origem no tráfico de drogas, não tinha o acusado Carlos ciência
dessa circunstância; n) que se o acusado tivesse ciência, não utilizaria as contas de sua
empresa; o) que o acusado apenas realizou a operação para manter positivo o fluxo de caixa
de seu estabelecimento; p) que não é aplicável ao caso a doutrina da cegueira deliberada; q)
que não houve a tentativa de fuga relatada na alegações finais do MPF; r) que, no caso de
condenação, a pena deve ser mínima; e s) que a prisão preventia deve ser revogada.
20. A Defesa de Alberto Y oussef, em alegações finais, argumenta (evento 442):
a) que as intercpetações telefônicas padecem de invalidade; b) que o próprio MPF requereu a
absolvição de Alberto Y oussef; c) que houve nulidade na colheita do depoimento de
Waldomiro de Oliveira como testemunha; d) que Alberto Youssef apenas cedeu o espaço
físico de seu escritório para uma operação de Carlos Habib Chater; e) que o acusado não
participou dolosamente do crime.
21. A Defesa de André Catão de Miranda, em alegações finais, argumenta
(evento 443): a) que a Justiça Federal de Curitiba é incompetente para processar e julgar o
caso, sendo a competência da Justiça Federal do Distrito Federal ou de Araraquara/SP; b) que
houve nulidade pela designação de audiência para oitiva de testemunhas antes da apreciação
das respostas preliminares; c) que o acusado André Catão de Miranda foi contratado em 2003
para atuar como gerente financeiro do Posto da Torre; d) que há dois diálogos interceptados
de André Catão; e) que Andrá Catão não tinha conhecimento da origem ilícita dos valores
envolvidos ou do caráter fraudulento das operações; f) que o acusado, como mero empregado
subordinado, apenas atendeu às ordens de seu empregador; g) que o MPF confundiu na
imputação o ora acusado André Catão com André Antunes que trabalhava na empresa
Valortur, também de Carlos Chater; e h) que não há mais justificativa para a prisão preventiva
imposta.
22. Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido da autoridade policial
e do Ministério Público Federal, a prisão preventiva dos acusados Rene Luiz Pereira, Carlos
Habib Chater, André Catão de Miranda e Alberto Youssef (evento 24 do processo 500143885.2014.404.7000 e evento 22 do processo 5001446-62.2014.404.7000). A prisão cautelar foi
implementada em 17/03/2014.
23 . No decorrer do processo, foram interpostas exceções de suspeição e de
incompetência e que foram rejeitadas (eventos 294, 335 e 354).
24. Não foram encontrados para citação pessoal os coacusados originários Maria
de Fátima Stocker e Sleiman Nassim El Kobrossy. A ação penal desmembrada contra Maria
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de Fátima Stocker e Sleiman Nassim El Kobrossy tomou o n.º 5043130642014404700"~· e · ../ ..·· .'
ainda não foram encontrados. Sleiman está foragido. Maria de Fátima Stocker es ai;f '8 ... ' .
segundo seu defensor, presa na Europa por lavagem de produto de tráfico de drogas, mas não
foi juntada a prova respectiva.
25. Os autos vieram conclusos.
II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1
26. Questionaram as Defesas a competência territorial deste Juízo, afirmando ser
competente a Justiça Federal do Distrito Federal ou de Araraquara/SP.
27. Entretanto, as mesmas questões foram veiculadas em exceções de
incompetência e que foram rejeitadas (Exceções de incompetência 503087137.2014.404.7000, 5044009-71.2014.404.7000 e 5050271-37.2014.404.7000, cópia da
decisão no evento 335).
28. Remeto ao conteúdo daquelas decisões, desnecessário aqui reiterar todos os
argumentos.
29. De todo modo, muito rapidamente, apenas a título de recordação, a
competência territorial deste Juízo decorre não só da conexão entre as ações penais originadas
da assim denominada Operação Lavajato, que iniciou-se com apuração de crime de lavagem
de dinheiro consumado em Londrina/PR, mas também porque, no presente feito, os crimes
narrados na denúncia de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro tiveram sua consumação
ou seu último ato de execução no Brasil em Curitiba/PR, com o depósito de valores
provenientes do tráfico internacional de drogas em conta de empresa de fachada mantida em
Curitiba, especificamente, conta de Gilson M. Ferreira ME, mantida no Banco Itaú, Agência
Xaxim em Curitiba/PR. Quanto ao crime de tráfico internacional de drogas, embora os 698 kg
de cocaína tenham sido apreendidos em Araraquara/SP, falece à Vara Federal daquela cidade
competência para processar e julgar crime de lavagem de dinheiro, prevalecendo, portanto, a
competência material deste Juízo especializado sobre a lavagem de dinheiro consumada ou
executada em Curitiba, atraindo, por conexão óbvia, o crime antecedente de tráfico de drogas.
Assim, ao contrário do argumentado pelas Defesas, a competência deste Juízo é clara e
cristalina para o processo e julgamento da presente ação penal.
30. Por outro lado, não há autoridades com foro privilegiado no pólo passivo a
determinar a competência do Supremo Tribunal Federal para este feito, e a Colenda 2ª Turma
daquela Suprema Corte já decidiu pela competência deste Juízo para o processo e julgamento
das ações penais relativas à assim denominada Operação Lavajato, quando ausente autoridade
com foro privilegiado (evento 103).
II.2
31. Alegou a Defesa de Carlos Chater que este julgador estaria impedido para
julgar a ação penal pois teria realizado toda a 'gestão da prova' na fase de investigação e ainda
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teria '.etiquetado' os acusados como criminosos profissionais'.: que est~ julgador seria ~~.1-~.8J)'.ó;
para julgar qualquer processo envolvendo Alberto Y oussef Ja que tena se declarado sb<S'' ·ej t · ·
em outro inquérito no qual ele era investigado em decorrência de 'relação de confian~a formada com o antigo colaborador.
32. Pretendendo arguir suspeição ou impedimento do julgador, deve ser oposta,
na forma da lei processual, a exceção, conforme artigos 95 e seguintes do Código de Processo
Penal.
33. Não pode a matéria ser veiculada em alegações finais de Defesa, fora do
prazo legal (as alegações de suspeição) e sem atendimento da exigência da apresentação de
procuração com poderes especiais do art. 98 do CPP.
34. De todo modo, para que não se coloquem dúvidas acerca da imparcialidade
deste Juízo, permito-me algumas considerações.
35 . Este julgador, na fase de investigação, apenas apreciou requerimentos
formulados pela autoridade policial e pelo Ministério Público, como quebras de sigilo, pedido
de interceptação telefônica, buscas e prisões. Apreciar requerimentos não torna o juiz suspeito
ou impedido para a ação penal na forma da nossa lei. Ao contrário, pelo lei brasileira, a
apreciação de requerimentos da espécie torna o Juízo prevento, conforme art. 75, parágrafo
único, do CPP. Não se pode argumentar pelo impedimento ou pela suspeição baseando-se na
legislação de outros países, com sistemas bem diferentes do nosso e em outro contexto.
36. Por outro lado, em qualquer processo penal, o Juízo tem que, mesmo antes
da sentença, pronunciar-se sobre questões de fato e de direito pertinentes ao feito, como ao
receber ou rejeitar uma denúncia, ao deferir ou indeferir uma busca ou uma prisão cautelar, ao
deferir ou rejeitar um prova. Em todas essas ocasiões inevitável conhecer do caso. Entretando,
sempre a cognição é sumária e o pronunciamento do julgador não representa o adiantamento
da sentença, algo somente viável após o fim da instrução e depois das alegaçõs finais.
37. Ilustrativamente, as referências feitas à existência de provas, em cognição
sumária, de que Carlos Habib Chater seria líder de um grupo criminoso ou que estaria
envolvido na prática habitual e profissional de crimes, foram motivadas pela necessidade de
apreciar pleito da autoridade policial e do MPF de decretação de prisão preventiva com base
em risco à ordem pública, sendo inevitável, nas circunstâncias, apreciar, em cognição
sumária, os fatos e provas relativos à existência do grupo e à prática reiterada de crimes.
38. Enfim, pronunciamentos judiciais no curso do processo, por decisões
provisórias e emitidas em cognição sumária, não geram suspeição ou impedimento, sob pena
de inviabilizar a própria atividade jurisdicional.
39. Quanto ao aludido episódio no qual este julgador teria se declarado suspeito
em inquérito no qual se investigava Alberto Y oussef, a questão foi levantada em exceção
formulada por Alberto Youssef no processo 5045429-14.2014.404.7000. Remeto, portanto, ao
que já fundamentei na decisão de rejeição da exceção de 31/0712014 daqueles autos,
apontando ainda que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região também rejeitou a
mesma exceção, por decisão y.nânime, em 03/09/2014. Agregue-se que não faz qualquer
sentido a Defesa de Carlos Habib Chater invocar suspeição deste julgador com base nesses
https ://eproc.jfpr .jus. br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj m plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 70141380...

7187

09/1212014

Evento 447 - SENT1

!

~
4Ur º : ' (;_.

i.1/ 1
K:'i '

Ufl.ç.;e; ~1 ;-''..

fatos já que os supostos motivos pessoais diriam respeito exclusivamente à Alberto Y oJ~~:·{«~~~·:i _::.·

~ (.'~:\"

40. Portanto, quanto à alegações de suspeição ou impedimento, não ca ..e
conhecê-las, já que não apresentadas na forma legal, mas ainda que conhecidas, seriam
manifestamente improcedentes.

..

II.3
41. A alegação de que a tramitação célere do processo teria implicado
cerceamento de defesa não faz sentido.
42. O processo envolve três acusados presos. Evidente a necessidade da
celeridade do processo nas circunstâncias, não em benefício da Acusação, mas sim da Defesa
e dos acusados que têm direito a um julgamento no prazo mais rápido possível.
43. É fato que, pelo gigantismo dos fatos descobertos na assim denominada
Operação Lavajato, nem todo o material apreendido foi integralmente examinado. Entretanto,
o material probatório necessário para instrução desta ação penal já está todo juntado aos
presentes autos, não havendo qualquer ausência relevante.
44. Não houve qualquer prejuízo para as Defesas. Os acusados foram presos
cautelarmente em 17/03/2014. A preventiva já fazia referência aos fatos que foram objeto da
presente ação penal. A denúncia foi proposta pelo MPF em 22/04/2014. Rene Luiz Pereira foi
notificado para apresentar defesa preliminar ao recebimento da denúncia, o que fez em
14/05/2014. Depois do recebimento da denúncia ainda teve oportunidade de apresentar nova
resposta preliminar
45. Os acusados e suas Defesas ainda foram beneficiadas pela paralisação do
processo entre 20/05/2014 a 11/06/2014, por força da liminar, depois revista, do Supremo
Tribunal na Reclamação 17.623.
46. Somente depois, é que tiveram que apresentar a sua defesa, o que fizeram a
partir de 27/06/2014 (eventos 149, 150, 160 e 170). Tiveram, portanto, um tempo enorme
desde as prisões ou desde o oferecimento da denúncia para preparar suas defesas.
47. Quanto à designação de audiência da oitiva de testemunha de acusação antes
da apreciação das respostas preliminares, isso foi feito, como já esclarecido no despacho de
11 /06/2014 (evento 103) para beneficiar os acusados com trâmite mais célere do feito e, de
todo modo, as questões suscitadas pelas partes foram examinada já no termo de audiência de
07/07/2014 (evento 174), antes da oitiva da testemunha de acusação. Impossível vislumbrar
qualquer prejuízo às Defesas nesse procedimento, muito pelo contrário. Ainda que assim não
fosse, a testemunha de acusação ouvida na ocasião da audiência nada falou, já que, processada
criminalmente em ação penal conexa, usou o direito de ficar em silêncio, com o que o suposto
adiantamento da audiência para sua oitiva na prática não teve qualquer efeito no processo.
48. Inviável, portanto, reconhecer qualquer nulidade pela alegada 'tramitação
célere do processo' .

II.4
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49. A denúncia formulada pelo MPF tem vinte e seis paginas
circunstanciadamente os crimes e as razões de imputação a cada acusado .
50. Fiz uma descrição sintética das imputações nos itens 1-8, retro. Não há como
falar em inépcia da denúncia como alegaram algumas das Defesas. Apesar de extensa, é ela,
aliás, bastante simples e descreve suficientemente, às vezes até extensivamente, as condutas
delitivas. Se a denúncia é ou não procedente, é questão de mérito e não de forma, não tendo a
alegação de inépcia consistência com a realidade dos autos.

II.5
51. Questiona a Defesa de Carlos Chater a validade da interceptação telemática
de mensagens enviadas por Blackberry Messenger, por supostamente violar o Tratado de
Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e o Canadá e que foi promulgado no Brasil
pelo Decreto nº 6747/2009
52. No processo de interceptação telefônica 5026387-13.2013.404.7000, foi
autorizada interceptação telefônica e telemática de Carlos Habib Chater por supostos crimes
financeiros e de lavagem de dinheiro, depois ampliada para outros então investigados.
53. Nada há de ilegal em ordem de autoridade judicial brasileira de
interceptação telemática ou telefônica de mensagens ou diálogos trocados entre pessoas
residentes no Brasil e tendo por objetivo a investigação de crimes praticados no Brasil,
submetidos, portanto, à jurisdição nacional brasileira.
54. O fato da empresa que providencia o serviço de mensagens estar sediada no
exterior, a RIM Canadá, não altera o quadro jurídico, máxime quando esta dispõe de
subsidiária no Brasil e que está apta a cumprir a determinação judicial, como é o caso, a
Blackberry Serviços de Suporte do Brasil Ltda.
55. Essas questões foram esclarecidas no ofício constante no evento 36 e na
decisão de 21/08/2013 (evento 39) do processo 5026387-13.2013.404.7000
56. A cooperação jurídica internacional só seria necessária caso se pretendesse,
por exemplo, interceptar pessoas residentes no exterior, o que não é o caso, pois todos os
acusados residem no Brasil.
57. Com as devidas adaptações, aplicáveis os precedentes firmados pelo Egrégio
TRF4 e pela Egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando da discussão da
validade da interceptação de mensagens enviadas por residentes no Brasil utilizando os
endereços eletrônicos e serviços disponibilizados pela Google (de terminação gmail.com).
Do TRF4:
'MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO.
EMPRESA 'CONTROLADORA ESTRANGEIRA. DADOS ARMAZENADOS NO EXIERIOR.
POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DOS DADOS.
1. Determinada a quebra de sigilo telemática em investigação de crime cuja apuração e
punição sujeitam-se à legislação brasileira, impõe-se ao impetrante o dever de prestar as
informações requeridas, mesmo que os servidores da empresa encontrem-se em outro país,
uma vez que se trata de empresa constituída conforme as leis locais e, por este motivo,
https://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i mplementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 70141380...
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sujeita tanto à legislação brasileira quanto
da autori?ade judicial
_
2. O armazenamento de dados no extenor nao obsta o cumprnnento da medi · gt1
determinou o fornecimento de dados telemáticas, uma vez que basta à empresa controladora ··
estrangeira repassar os dados à empresa controlada no Brasil, não ficando caracterizada, por
esta transferência, a quebra de sigilo.
3. A decisão relativa ao local de armazenamento dos dados é questão de âmbito
organizacional interno da empresa, não sendo de modo algum oponível ao comando judicial
que determina a quebra de sigilo.
4. Segurança denegada. Prejudicado o agravo regimental.' (Mandado de Segurança nº
5030054-55.2013.404.0000/PR - Rei. Des. Federal João Pedro Gebran Neto - 8ª Turma do
1RF4 - un. - j . 26/02/2014)

~

Da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:
'QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO DA MINISTRA RELATORA QUE DETERMINOU A
QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO (GMAIL) DE INVESTIGADOS EM INQUÉRITO EM
TRÂMITE NESTE STJ. GOOGLE BRASIL INTERNET LIDA DESCUMPRIMENTO.
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. INVERDADE. GOOGLE INTERNATIONAL LLC E
GOOGLE
INC . CONTROLADORA AMERICANA
IRRELEVÂNCIA
EMPRESA
INSTITIJÍDA E EM ATIJAÇÃO NO PAÍS. OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO ÀS LEIS
BRASILEIRAS, ONDE OPERA EM RELEVANTE E ESTRA1ÉGICO SEGUIMENTO DE
TELECOMUNICAÇÃO. TROCA DE MENSAGENS, VIA E-MAIL , ENTRE BRASILEIROS,
EM TERRITÓRIO NACIONAL, COM SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES
COMETIDOS NO BRASIL. INEQUÍVOCA JURISDIÇÃO BRASILEIRA DADOS QUE
CONSTITIJEM ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO PODEM SE SUJEITAR À POLÍTICA
DE ESTADO OU EMPRESA ESTRANGEIROS. AFRONTA À SOBERANIA NACIONAL.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO.' (Questão de Ordem no
Inquérito 784/DF , Corte Especial, Relatora Ministra Laurita Vaz - por maioria - j.
17/04/2013)

58. A própria empresa Google Inc. e a sua subsidiária no Brasil, Google do
Brasil, após essas controvérsia, passaram, como é sabido, cumprir as ordens de interceptação
das autoridades judiciais brasileiras sem novos questionamentos.
59. Recusar ao juiz brasileiro o poder de decretar a interceptação telemática ou
telefônica de pessoas residentes no Brasil e para apurar crimes praticados no Brasil
representaria verdadeira afronta à soberania nacional e capitis diminutio da jurisdição
brasileira.
60. Tratando-se de questão submetida à jurisdição brasileira, desnecessária
cooperação jurídica internacional.
61. Impertinente, portanto, a alegação da Defea de que teria havido violação do
Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e o Canadá e que foi
promulgado no Brasil pelo Decreto nº 6747/2009. Não sendo o caso de cooperação, o tratado
não tem aplicação.
62. Não se tem, aliás, notícia de que qualquer autoridade do Governo canadense
tenha emitido qualquer reclamação quanto à imaginária violação do tratado de cooperação
mútua.
63. Oportuno lembrar que o descumprimento de compromissos internacionais
geram direitos às Entidades de Direito Internacional lesadas e não, por evidente, a terceiros.
https ://eproc.jfpr .jus .br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj mplementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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Cabe, portanto, aos Estados partes a reclamação. A ausência de qualquer reclamação".çl~s.ii\:-!~:
autoridades canadenses acerca da suposta violação é um sinal que não há violação nenhuma." :?-\ '<f • .,. ·
II.6
64. A ação penal foi precedida por investigação policial que culminou na
autorização de buscas e apreensões em endereços relacionados aos ora acusados (evento 24 do
processo 5001438-85.2014.404.7000 e evento 22 do processo 5001446-62.2014.404.7000).
65. As buscas foram precedidas por interceptação telefônica e telemática, além
de outros atos investigatórias como quebras de sigilo bancário e fiscal, e ainda oitiva de
testemunhas.
66. Um breve histórico da investigação é oportuna.
67. Foi da iniciada nos inquéritos 2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8
distribuídos a este Juízo.
68. Naqueles feitos, apurou-se crime de lavagem de dinheiro consumado em
Londrina.
69. Em síntese, recursos de origem criminosa do ex-deputado federal José
Mohamed Janene teriam sido investidos, nos anos de 2008 e 2009 e dissimuladamente, em
empreendimento industrial em Londrina, Dunel Indústria e Comércio Ltda., isso através da
CSA Project Finance Ltda.
70. José Janene, como é notório, foi acusado de crimes de corrupção passiva, de
lavagem de dinheiro e de quadrilha na Ação Penal 470 junto ao Supremo Tribunal Federal.
Não chegou a ser condenado, juntamente com seus pares do Partido Progressista, em vista de
seu falecimento no curso da ação penal. Entretanto, segundo restou provado naquela ação
penal, foi repassado ao Partido Progressista, especificamente ao assessor de José Janene, João
Cláudio Genu, cerca de R$ 1.100.000,00 em espécie, e especificamente através da corretora
de valores Bônus Banval, cerca de R$ 1.200.000,00 em espécie, tendo por origem contas de
empresas controladas pelo condenado Marcos Valério e por origem remota crimes contra a
Administração Pública, especialmente peculato dos valores do Fundo Visanet controlado pelo
Banco do Brasil.
71. No rastreamento da origem dos valores investidos em Londrina, foram
identificados depósitos vultosos provenientes de Angel Serviços Terceirizados Ltda., CNPJ
08.641.915/0001-98, e de Torre Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ 07.542.146/0001-08,
empresas que seriam controladas por Carlos Habib Chater.
72. Diante de indícios de crimes de lavagem, com a utilização das duas
empresas para essa finalidade, foi autorizada, a pedido da autoridade policial e para
aprofundar as investigações, por decisão judicial de 11/07/2013, no processo 502638713.2013.404.7000 (evento 9), a interceptação telefônica e telemática de Carlos Habib Chater e
seus subordinados e associados.
73. A interceptação foi prorrogada sucessivamente até 17/03/2014 (decisões nos
eventos 22, 39, 53 , 71, 102, 125, 138, 154, 175, 190 e 214 do processo no processo 5026387https://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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74. Em seu transcorrer, foram identificados indícios da prática suce.ssiwá
i.e~-lt'Ef
C~rl~s Habib Chater de crimes financeiros e de lav~gem de dinheiro. Tr~tando-se de ativ:i .~ dê'~_;;:P"
cnmmal que se estendeu no tempo, mostrou-se igualmente necessária a prorrogação dãs
interceptações, sob pena de permitir-se a continuidade delitiva sem qualquer controle ou
possibilidade de interrupção pela polícia.
75. O próprio Supremo Tribunal Federal, em caso de sua competência
originária, no qual a interceptação telefônica durou sete meses, reafirmou, por maioria, com
apenas um voto vencido, sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica pode
ser prorrogada reiteradas vezes quando necessário. Destaque-se da ementa o seguinte trecho
pertinente:
'PROVA Criminal. Interceptação telefünica. Prazo legal de autorização. Prorrogações
sucessivas. Admissibilidade . Fatos complexos e graves. Necessidade de investigação
diferenciada e contínua. Motivações diversas. Ofensa ao art. 5º, caput, da Lei nº 9.296/96.
Não ocorrência. Preliminar rejeitada. Voto vencido. É lícita a prorrogação do prazo legal de
autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja
complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e contínua.' (Decisão de recebimento
da denúncia no Inquérito 2.424/RJ - Pleno do STF - Rei. Min. Cezar Peluso - j. 26/11/2008,
DJE de 26/03/2010).

76. Ainda sobre o tema, destaco o seguinte precedente da ia Turma do Supremo
Tribunal Federal da lavra da eminente Ministra Rosa Weber:
'HABEAS CORPUS. 1RÁFICO DE DROGAS. CONFISCO DE BEM INTERCEPTAÇÃO
IBLEFÔNICA. CO:l'v1PE1ÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRORROGAÇÕES. 1. O habeas
corpus, garantia de liberdade de locomoção, não se presta para discutir confisco criminal de
bem. 2. Durante a fase de investigação, quando os crimes em apuração não estão
perfeitamente delineados, cumpre ao juiz do processo apreciar os requerimentos sujeitos à
reserva judicial levando em consideração as expectativas probatórias da investigação. Se,
posteriormente, for constatado que os crimes descobertos e provados são da competência de
outro Juízo, não se confirmando a inicial expectativa probatória, o processo deve ser
declinado, cabendo ao novo juiz ratificar os atos já praticados. Validade das provas
ratificadas. Precedentes (HC 81.260/ES - Rei. Min. Sepúlveda Pertence - Pleno - por maioria
- j. em 14.11.2001 - DJU de 19.4.2002). 3. A interceptação telefônica é meio de investigação
invasivo que deve ser utilizado com cautela. Entretanto, pode ser necessária e justificada,
circunstancialmente, a utilização prolongada de métodos de investigação invasivos,
especialmente se a atividade criminal for igualmente duradoura, casos de crimes habituais,
permanentes ou continuados. A interceptação telefônica pode, portanto, ser prorrogada para
além de trinta dias para a investigação de crimes cuja prática se prolonga no tempo e no
espaço, muitas vezes desenvolvidos de forma empresarial ou profissional. Precedentes
(Decisão de recebimento da denúncia no Inquérito 2.424/RJ - Rei. Min. Cezar Peluso - j. em
26.11.2008, DJE de 26.3.2010). 4. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida,
denegado.' (HC 99 .619/RJ - Rei. para o acórdão Ministra Rosa Weber - 1ª Turma, por
maioria, j. 14/02/2012)

77. Não corresponde à realidade a alegação de que as decisões autorizando a
interceptação ou a prorrogação careceriam de fundamentação.
78. Basta lê-las (decisões nos eventos 9, 22, 39, 53, 71, 102, 125, 138, 154, 175,
190 e 214 do processo 5026387-13.2013.404.7000) para verificar que foram cumpridamente
fundamentadas, com referência aos fatos, provas e direito aplicável, e, quanto às
https ://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_im piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...

12/87

,,,,..-- (;.....;:...·-~~..

t:"l7·r~',..,...,_,,,~. "'r~
: .. l

, IJ

09/12/2014

Evento 447 - SENT1

:

,t*i

.,

~

>..., t~'J ,,

i ''·-...<; 1~)'

,lj();·; •;;.r

' ., .'1

prorrogações, os fatos e provas descobertos nos períodos anteriores de interceptação. · - Q.2./r,~:·
remeter ao fundamentado nas referidas decisões, não sendo o caso aqui de reprodu~i'b o~ 7'
textos .
~..;;:·

79. Não há, por outro lado, que se exigir, como aparentemente pretendem
algumas das Defesas, que nessas decisões houvesse exame exaustivo dos fatos e provas, mais
próprio de uma sentença do que de um decisão interlocutória. O cotidiano de uma Vara
criminal não permite que juiz faça de cada decisão interlocutória uma sentença.
80. O próprio resultado das interceptações, revelando uma gama ampla de
atividades criminais, que já resultaram em pelo menos dez ações penais por variados crimes,
já é suficiente para afastar a alegação das Defesas de que se promoveu 'bisbilhotice' ou de que
as medidas investigatórias foram excessivas ou desnecessárias.
81. Quanto à alegação de que haveria diálogos interceptados não cobertos pelos
períodos de interceptação autorizados, cumpre distinguir a data da autorização judicial da data
da implementação da medida. O prazo de 15 dias conta a partir da implementação. Por outro
lado, essas medidas de interceptação são todas promovidas eletronicamente entre Polícia
Federal e operadoras de telefonia, sendo programados nos respectivos sistemas o início e o
fim, com o que é literalmente impossível que possa ter havido interceptação de diálogo ou de
mensagem fora do período autorizado.
82. Assim, a alegação da Defesa de Rene Luiz de que existiriam diálogos ou
mensagens interceptadas não cobertas pela autorização judicial está dissociada da realidade do
processo e é uma verdadeira impossibilidade considerando a inserção eletrônica dos períodos
de interceptação tanto nos sistemas das operadoras de telefonia como no sistemas da
autoridade policial.
83. Todos os diálogos e mensagens interceptados entre 11107/2013 a 17/03/2014
estão cobertos pela autorização judicial. Pontualmente, pode ter havido solução de
continuidade entre uma prorrogação e outra, mas não há, considerando a aludida inserção dos
períodos de prorrogação nos sistemas eletrônicos, possibilidade prática de existir mensagem
ou diálogo fora dos períodos autorizados.
84. Exemplificadamente, a alegação da Defesa de Rene Luiz de que teria havido
interceptação ininterrupa de terminal N extel de Carlos Chater entre 22/07/2013 a 12/08/2013
de terminal Nextel ignora o que está expresso nos autos de interceptação (fl. 45-47 do evento
441). O primeiro relatório de interceptação apresentado pela Polícia Federal foi parcial,
abrangendo apenas o período de nove dias, 12/07/2013 a 21/07/2013, como se verifica
expressamente no evento 20 do processo 50263 87-13.2013 .404. 7000. O segundo relatório de
interceptação, abrangeu o remanescente do período anterior, de 22/07/2013 a 26/07/2013, e o
segundo período, de 29/07/2013 a 12/08/2013, como expresso no relatório do evento 51 do
processo 5026387-13.2013.404.7000. Assim, evidente o equívoco da Defesa de Rene Luiz
quanto a este ponto.
85. A alegação de algumas Defesas de nulidade da prova, porque não teriam
sido degravados todos os diálogos interceptados, está igualmente dissociada da realidade dos
autos.
https ://eproc.jfpr .jus .br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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86. A maior paiie da prova decorre de interceptação telemática, o ~fu;~~
Tu?ç_~ ·\t~.
mensagens enviadas pela internet ou por Blackberry Messenger. Não há que \ ~;.. : --t'-1 : '
degravação de mensagens enviadas em texto. Por outro lado, quanto aos d1'á'log ~ · ·
interceptados, todos relevantes para a apreciação do caso, foram degravados integralmente- e
abaixo estão inclusive citados, o que é suficiente para a validade da prova, na esteira da
jurisprudência nacional.
87. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reiterou sua anterior
jurisprudência no sentido da desnecessidade da degravação integral dos áudios interceptadas,
conforme julgamento no Iquérito 3693/PA, em 10/04/2014. Apesar do acórdão ainda não ter
sido publicado, transcrevo a notícia do julgamento extraído do Informativo STF 742, de
14/05/2014:
'Não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado
o investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a
totalidade do material que, direta e indiretamente, àquele se refira, sem prejuízo do poder do
magistrado em determinar a transcrição da integralidade ou de partes do áudio. Essa a
conclusão do Plenário que, por maioria, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa pela
ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas realizadas . O Tribunal
reafirmou que a concessão de acesso às gravações afastaria a referida alegação, porquanto,
na espécie, os dados essenciais à defesa teriam sido fornecidos . Ademais, destacou que se
estaria em fase de inquérito, no qual a denúncia poderia ser recebida com base em prova
indiciária. O Ministro Ricardo Lewandowski salientou a necessidade de o S1Festabelecer
diretrizes em relação à quebra de sigilo telefônico e de dados . Observou, ainda, que nem
sempre seria viável, do ponto de vista pragmático, colocar, desde logo, à disposição da defesa
todos os dados colhidos e ainda sigilosos. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de
Mello, que acolhiam a preliminar para que o julgamento fosse convertido em diligência, a fim
de que ocorresse a degravação da íntegra dos diálogos. O Ministro Marco Aurélio realçava a
utilização de dados que, de início, somente serviriam a uma das partes do processo, a saber ,
o Estado-acusador. Além disso, consignava que a Lei 9.296/1996 preconiza a degravação das
conversas e a realização de audiência pública para eliminar o que não diria respeito ao objeto
da investigação. O Ministro Celso deMello, em acréscimo, mencionou o postulado da
comunhão da prova, a qual não pertenceria a qualquer dos sujeitos processuais, mas se
incorporaria ao processo. Afirmava, também, a imprescindibilidade de acesso ao conteúdo
integral dos diálogos, para que fosse efetivado o direito à prova. A Corte repeliu, outrossim, a
assertiva de inexistência de autorização judicial para a quebra de sigilo. Aduziu não haver
demonstração de que a interceptação tivesse sido efetuada de modo irregular. ( ... )'

88. Observo que, não obstante a degravação apenas dos áudios relevantes, todos
os demais foram disponibilizados às Defesas e nenhuma delas, mesmo sendo oportunizado
(decisão em audiência de 07/07/2014, evento 174), indicou algum áudio adicional cuja
degravação seria necessária.
89. A alegação da Defesa de Rene Luiz de cerceamento de defesa porque não
teriam sido disponibilizados às Defesas os áudios originais da interceptação tampouco faz
sentido. Realizada a interceptação pela Polícia Federal, a medida gera um arquivo eletrônico
de áudio. Todos os arquivos eletrônicos de áudio foram disponibilizados integralmente às
partes. Não tem a Defesa direito a obter o arquivo de áudio no formato que deseja e segundo a
sua conveniência. Não há, por outro lado, como resgatar os áudios originais, que seriam
somente aqueles existentes no próprio momento do diálogo telefônico. Evidente que o áudio
original é gravado em um arquivo eletrônico para ser conservado e disponibilizado às partes,
o que foi feito, não havendo do que se reclamar.
90. Ademais, apesar da reclamação da Defesa de Rene Luiz, como ver-se-á
https ://eproc.jfpr .jus .br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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interceptadas no Blackberry e na internet, em relação às quais sequer existe 'áudio'. U ~·· ~ . ,-~·
de diálogo relevante e abaixo citado foi encontrado no aparelho celular apreendido co
·;>
Luiz Pereira, não sendo viável questionar a autenticidade de áudio gravado pelo própriõ
acusado (item 137, adiante). Aliás, a Defesa sequer questionou a autenticidade deste áudio
específico. Outros áudios de diálogos interceptados relevantes para o caso, basicamente três
(itens 188-190, adiante), tiveram a sua autenticidade reconhecida em audiência por um dos
interlocutores, espancando imaginárias dúvidas. Então não há nenhuma dúvida sobre a
autenticidade da prova decorrente da interceptação telefônica ou telemática.

"'>e.n, v:

91. Ainda no decorrer da interceptação, foram instaurados processos paralelos
para apurar a conduta de terceiros que teriam realizado transações criminosas com Carlos
Habib Chater.
92. Além da interceptação, a investigação envolveu quebras de sigilo fiscal e
bancário das contas das empresas e pessoas relacionadas a Carlos Habib Chater e das pessoas
a ele relacionadas e a colheita de provas de outra natureza.
93. Entre os fatos revelados pela investigação, encontra-se o que é objeto da
presente ação penal, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas.
94. Esses crimes foram revelados a partir da identificação e monitoramento
telemático e telefônico dos acusados.
95. Através principalmente da interceptação telemática das mensagens trocadas
entre os acusados Carlos Chater, utilizando o codinome Zeze, Sleiman Nassim El Kobrossy,
com o codinome Silo e Maria de Fátima Stocker, com os codinomes Fast GMX e Evi, e Rene
Luiz Pereira, com o codinome Michelin, foram identificadas as transações narradas na
denúncia e o profundo envolvimento do último com o tráfico de drogas.
96. Pela interceptação, Maria de Fátima Stocker, então residente na Europa,
enviou através de Sleiman Nassim El Kobrossy e de Carlos Habib Chater USD 124.000,00
entre agosto e setembro de 2013 ao Brasil, sendo USD 36 mil disponibilizado em espécie a
Rene Luiz Pereira, mediante entrega intermediada por Alberto Y oussef, e outra parte
mediante depósito efetuado pela empresa Posto da Torre do equivalente em reais em conta em
nome de pessoa interposta, Gilson M. Ferreira Transporte ME, mantida no Banco Itaú,
agência Xaxim, em Curitiba.
97. Nos termos da denúncia, o numerário seria proveniente do tráfico de drogas
e seria utilizado por Rene Luiz Pereira para pagar fornecedores de drogas na Bolívia.
98. A lavagem consumou-se, segundo os últimos atos rastreados, em Curitiba,
com o depósito do produto do tráfico de drogas em conta em nome de pessoa interposta
mantida em instituição financeira local, sendo este um dos motivos da competência deste
Juízo. A questão da competência, de todo modo, foi longamente apreciada nas exceções
julgadas.
99. Os acusados ouvidos em Juízo, Carlos Habib Chater e André Catão de
Miranda admitiram, com diferenças circunstanciais, a realização dessas transações, negando,
https ://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj m plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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100. Em síntese, Carlos Habib Chater, além de admitir a autenticidade dàS- -·
mensagens telemáticas interceptadas e o codinome por ele e pelos demais utilizados, declarou
que Sleiman Nassim El Kobrossy seria seu amigo e seria um operador do mercado negro de
câmbio, um doleiro. Carlos Chater teria aceitado auxiliar Sleiman na internalização de USD
124.000,00 provenientes de Maria de Fátima Stocker que estava na Europa e a entrega desse
numerário a Rene Luiz Pereira no Brasil. Negou ciência do envolvimento de Rene Luiz
Pereira com o tráfico de drogas e de Sleiman e Maria de Fática com lavagem do produto de
tráfico de drogas.
1O1. André Catão declarou, em síntese, ser empregado do Posto da Torre e ter
realizado depósitos na conta de Gilson M. Ferre ira Transporte ME por determinação de seu
empregador, Carlos Habib Chater, e em benefício de Rene Luiz Pereira. Segundo ele, o valor
representaria o pagamento feito por Carlos Habib de empréstimo a Sleiman Nassim, pagandose beneficiário indicado por este.
102. Alberto Y oussef, por sua vez, admitiu que seu escritório profissional em
São Paulo, situado na Rua Renato Paes de Barros, 778, segundo andar, em São Paulo, teria
sido utilizado a pedido de Carlos Habib Chater para entrega de USD 36 mil a Rene Luiz
Pereira (evento 424). Entretanto, afirmou que o numerário teria sido para lá levado em
envelope por emissário de Carlos e simplesmente entregue a Rene, sem que Alberto Y oussef
tivesse realizado algo mais na operação.
103. Rene Luiz Pereira, por sua vez, manteve-se silente (evento 424).
104. As provas do envolvimento de Rene Luiz Pereira no tráfico de drogas e em
lavagem foram colhidas principalmente na interceptação telemática e na busca e apreensão.
105. No evento 209 do processo 5026387-13.2013.404.7000, consta ofício da
autoridade policial encaminhando a integralidade das mensagens interceptadas através do
Blackberry (BBM), o que foi disponibilizado às partes.
106. Essas mensagens já se encontravam nos autos, embora espalhadas nos
relatórios das interceptações, como no das fls. 82-134 do anexo 8 do evento 171 do processo
5026387-13.2013.404.7000. De todo modo, o MPF, selecionou as mensagens relevantes para
a imputação e as reuniu em anexo à denúncia (anexo 5 do evento 1).
107. Nas mensagens interceptadas pelo Blackberry (BBM), Rene Luiz Pereira
utilizava o codinome Michelin. Não há nenhuma dúvida de que Rene é Michelin. Primeiro,
porque o próprio coacusado Carlos Habib Chater, confrontado em audiência com as
mensagens trocadas com Michelin, admitiu que este seria Rene Luiz Pereira. Segundo, na
busca e apreensão na residência de Rene Luiz Pereira (Rua 08 Norte, Lote 01, ap. 1302,
Residencial Osório de Moraes, Águas Claras, Brasília/DF), foram apreendidos nove aparelhos
celulares. Em um deles, foram recuperadas mensagens, nas quais o usuário do aparelho
identifica-se expressamente como 'Michelin' ('Hola soy Michelin. Perdi el otro. Faz um
tempão que enviei convite a vc e vc não viu meu amigo. Sou o Michelin.' - relatório de análise
de telefone material apreendido nº 1379/2014, fls. 8 - evento 306, arquivos oficio/c14).
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109. Tratam, em linguagem cifrada, de uma entrega de droga, que seria entregue
por alguns 'amigos', mas que algo, no decorrer, deu errado, tendo eles sido presos e o
carregamento perdido.
11 O. A partir da fl. 97 do referido arquivo tratam mais propriamente da entrega
droga e que algo teria ocorrido de errado. Rene manifesta-se preocupação com seus amigos
('sera que hicieron algo con mis amigos', fl. 97). Segundo, Rene algo teria acontecido pois
teriam desconectados seus números de telefone ('Q algo paso e le disconetaron su numeros
per sigurida' - fl. 98). Posteriormente, o interlocutor 777 informou a Rene a prisão dos
transportadores das drogas, aludindo, de maneira cifrada, que teriam sido 'hospitalizados' ('su
amigos tod estan en hospital' - fl. 100). Tratou ainda da necessidade de enviar dinheiro aos
amigos para os 'médicos' ('esperamos ver maniana q va desir mi amigo cuanto lega a ka me
pedi o un plata para mandar para su amigos para medikos' - fl. 1O1 ).
111 . Apesar da utilização da linguagem cifrada própria do mundo das drogas, no
decorrer da conversa, ambos cometem alguns lapsos e revelam que não se trata de
'hospitalização', mas de prisão. Rene informa ao interlocutor que entre os presos havia
colombianos que estavam sendo investigados há dois anos ("hay colombianos juntos y estaban
siendo invertigados hace dos anos amigo' - fl. 107). O fato é confirmado em outra mensagem
('Si, pero estavan siendo investigados hace tiempo y tuviemos azar de llegar justo ahora' - fl.
108). Em outra mensagem de Rene, novamente o fato é reafirmado, agregando-se que teriam
sido apanhados com '55' ('diga a tu amigo que llegaque ya sabemos que ellos estavan
investigados hace dos anos y que fueron encuentrados fuera del trabajo y con 55' - fl. 110).
Rene ainda agregou que seriam nove pessoas e entre elas havia colombianos ('son 9 personas
al todo y havia colombianos' - fl . 11 O). Em outra mensagem, confirmou expressamente que
seu amigo teria sido preso ('Y nadie sabia de nuestra caja, pero despues de arrestaren
[prenderem] mi amigo, encuentraron su ordenator y alla viro qu el estava rastreando esa caj a y
la abrieron, pero tus amigos no havia nada en ella' - fl. 111 ). Na continuidade das mensagens,
constam referências a tratativas com advogados dos presos, que um deles estaria sendo levado
à prisão ('hospital') em Madri (fl. 112).
112. A Polícia, analisando as mensagens trocadas, identificou o episódio aos
quais se referem, especificamente à apreensão, em 20/10/2013, de 55 kg de cocaína em
Valência, na Espanha, sendo que 32 estavam camuflados em um contêiner que havia partido
do Porto de Santos, no Brasil (anexo 8 do evento 171 do processo 50263871320134047000).
113. Em troca de mensagens de Blackberry com usuário que utilizaria o
codinome de Mainha, Rene Luiz Pereira, com o codinome Michelin, há nova referência,
também com linguagem cifrada, ao episódio, desta feita com especificação de que dois dos
subordinados de Rene teriam sido presos e o restante seria subordinado de pessoa identificada
como 'Canguru'. Esse episódio está relatado na fl. 24 do anexo 6 do evento 188 do processo
5026387-13.2013.404.7000. Transcrevo, por oportuno:
https://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138. ..
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'I: 38343
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131021214959.zip
ata /H ora: 21/10/2013 19:45:43
ir eJ ão: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: O leo falou que seu amigo e os amigos do canguru se acidentou?
I: 38344
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131021214959.zip
ata / Hora: 21/10/2013 19:47:44
ir eJão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Sim, duas pessoas minhas. O canguru me disse que o pessoal dele é profissional
mas eles estavam sendo investigados há dois anos. Mas não tem problema, já esta tudo
tranquilo . Não da pra acertaer todas, kkkkk'

114. É possível que Rene tivesse reportado a esse carregamento de drogas já em

13/09/2014, quando de sua inicial partida do fornecedor, em troca de mensagens com pessoa
não totalmente identificada e que utilizaria o codinome 'Black'. Na ocasião, refere-se à
remessa de '55 van' possível referência cifrada aos 55 quilos de cocaína posteriormente
apreendidos:
'ID: 4831
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130914000942_full.zip
Data / Hora: 13/09/2013 17:56:36
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Black(Black) - 24ccabe4
Mensagem: Solo esperamos q nos den luz verde y arrancamos pa aya
ID: 4832
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130914000942_full.zip
Data / Hora: 13/09/2013 17:56:43
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Black(Black) - 24ccabe4
Mensagem: 55 van
ID: 4833
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130914000942_full.zip
Data / Hora: 13/09/2013 17:57:00
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Black(Black) - 24ccabe4
Mensagem: Asi mebgusta un hombre'

115. Outras mensagens interceptadas entre Rene Luiz Pereira e o coacusado
originário Sleiman Nassim El Kobrossy, também indicam a realização de tráfico de drogas
entre eles (fls. 174-179 da representação pela busca e apreensão, evento 1 do processo
5001438-85.2014.404.7000). Com efeito, como se verifica nas mensagens trocadas entre
ambos entre 14/11/2013, tratam da venda de algo não totalmente identificado, que estaria na
Holanda, com o preço entre 26 a 28. A mercadoria não identificada seria vendida por um
amigo de Sleiman a Rene ('lembra do meu amigo qui tem uma coisa na hol esta querendo
https ://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_im plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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vende p preço que vc me falou'- fl. 177). Rene, posteriormente, confirma o in 'el, -s
compra, mas que os compradores queriam vê-la ('então eles ficam mas querem ver' \.\:
: .-:". ·
mas que o preço dependeria da qualidade ('isso só depende da qualidade' - fl. 178)~}?~ · á -·
não se tenha com precisão o objeto das mensagens, a utilização da linguagem cifrada e o
envolvimento de Rene no tráfico de drogas aponta para essa probabilidade. Não foi, porém,
possível a apreensão desse carregamento de drogas, inviabilizando imputação específica.
116. Em outra troca de mensagens interceptadas no Blackberry, de novo com o
interlocutor 'Mainha', Rene Luiz Pereira reconheceu, segundo a autoridade policial, 'ter
perdido um carregamento de drogas que estaria vindo com destino à São Paulo' (fls. 179-192
da representação pela busca e apreensão, evento 1 do processo 5001438-85.2014.404.7000 e
fls. 19-23 do anexo 6 do evento 188 do processo 5026387-13.2013.404.7000).
11 7. Com efeito, em troca de mensagens com pessoa identificada corno
'Mainha', tratam, em linguagem cifrada, da apreensão, em 22/11/203 de cerca de 700 kg de
cocaína que chegava à São Paulo ('vc. que caiu 700 na chegada de sarnpa', 'pensei que eu ia
recebeu dinheiro amanhã, mas meu amigo era esse', 'me deixou complicado'). Pela relevância,
vale a transcrição integral:
'ID: 43869
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora : 22/11/2013 18:03:24
Dir eFão: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Eu sei
ID: 43870
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/11 /2013 18:03:49
Dir eFão: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: c que caiu 700 na chegada de sampa
ID: 43871
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora : 22/11/2013 18:03:59
Dir eFão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Pensei que eu ia receber um dinheiro amanhã mas meu amigo
ID: 43872
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/11/2013 18:04:02
Dir eFão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Era esse
ID: 43873
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/11/2013 18:04:05
Dir eF ão: Originada
https ://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i mplementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: kkkk
ID: 43874
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hor a: 22111 /2013 18:04: 14
Dir eFão: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: c viu
ID: 43875
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Ho1: a: 22/11/2013 18:04:25
Dir eFão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Era esse que eu esperava
ID: 43876
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hor a: 22/11/2013 18:04:49
Dir eFão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Me deiCou complicado
ID: 43877
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/11/2013 18:05:02
Dir eFão: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: U
ID: 43878
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/11 /2013 18:05:21
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Tava mau feito
ID: 43879
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/ 11/2013 18:05:28
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Preciso urgente
ID: 43880
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/ 11 /2013 18:05:38
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
https://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_doe um ento_i m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Esses burros
ID: 43881
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/11/2013 18:05:44
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Pra aqueles cara pega ,foi mau feito
ID: 43882
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/ 11 /2013 18:06:00
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: Sim
ID: 43883 ·
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131122200826.zip
Data / Hora: 22/11/2013 18:06:16
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Mainha(Mainha) - 290db9d9
Mensagem: E eu tinha recebido dele há 25 dias atrás'

118. A referência a 'caiu 700 na chegada de sampa' permitiu, às autoridades
policiais responsáveis pela investigação, identificar o fato como correspondente à apreensão
de droga havida em 21 / 11 /2013 em São Paulo de 698 kg de cocaína.
119. A apreensão de droga em São Paulo foi noticiada na imprensa (fls. 192-193
da representação pela busca e apreensão, evento 1 do processo 5001438-85.2014.404.7000).
120. Após, vieram aos autos os elementos relativos à essa apreensão de drogas,
especificamente cópia do inquérito policial e da ação penal movida na Justiça Federal de
Araraquara contra os transportadores das drogas (eventos 26 e 27).
121. Como ali consta, no dia 21111 /2013, policiais militares rodoviários
abordaram um caminhão na altura do km 265 da Rodovia Washington Luís, na região do
Município de Araraquara/SP. O caminhão era dirigido por Ocari Moreira e tinha como
destino a cidade de São Paulo. No caminhão foi encontrado 698 kg de cocaína, o que foi
atestado pelos laudos de exame da substância (fls. 27-28 do arquivo procjudic2, evento 26, e
fls. 13-17 do arquivo procjudic5, evento 26). Posteriormente, foi identificado um veículo
Golf, no qual se encontravam Gilberto Ramos Lopes e Ricardo Semler Rodriguez, este
boliviano, e que servia como veículo batedor para o caminhão. No Golf, foram encontrados
ainda duzentos mil reais em espécie.
122. Como consequência da ação penal 0014808-07.2013.403.6120, foi
pro latada sentença pela 1ª Vara Federal de Araraquara, condenando Ocari Moreira, Gilberto
Ramos Lopes e Ricardo Semler Rodrigues por tráfico internacional de drogas (evento 101).
123. Questão que se coloca diz respeito à suficiência ou não da prova para
vincular o carregamento de droga em questão a Rene Luiz Pereira.
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124 . N ecessano
estacar que, no exame dos aparelhos telefônicos apree
,
-;-. :: ::
com os transportadores da droga, não foi encontrado qualquer elemento de ligação com ' 0
Luiz Pereira. Entretanto, como relatado pela autoridade policial no Oficio 3442/2014 (eve;rt"o
306, oficl), a ausência de registros da espécie não é conclusiva:

,;f,27'·'

'Primeiramente esclareço que a partir da análise do Laudo 890/2013 relativo aos celulares
apreendidos na ação penal 0014808-07.2013.403.6120 de Araraquara/SP , não foi possível se
chegar a qualquer conclusão em relação a contatos com Rene Luiz Pereira por parte dos ali
denunciados e vice-versa. Isto porque, conforme Informação 027/2014 em anexo, os celulares
lá apreendidos não tiveram o conteúdo das mensagens instantâneas como BBM extraídos, o
que impede qualquer cruzamento com as mensagens do tipo enviadas por Rene Luiz Pereira e
identificadas no curso do monitoramento deste.
Ademais, ressalte-se que Rene Luiz Pereira utilizava-se de vários aparelhos telefônicos
móveis, como se veio a constatar na investigação, ao passo que apenas um dos terminais por
ele utilizado é que foi identificado e monitorado. Tal fato por si só nos impede de concluir pela
ausência de contato de Rene Luiz Pereira com o grupo preso no Estado de São Paulo. Frisese ainda a segmentação de tarefas existente no âmbito do crime organizado, notadamente
aquele vinculado ao tráfico de drogas, não havendo a necessidade de que o comprador do
produto tenha que ter contato direto com o transportador , senão com o vendedor, que
providenciará a entrega da carga.'

125. Considerando tal fato, não há qualquer sentido na reclamação da Defesa de
Rene Luiz Pereira de cerceamento de defesa pelo fato de supostamente não terem respondidos
os quesitos constantes na petição do evento 192. Ao contrário, pela manifestação da
autoridade policial, eles foram expressamente respondidos, tendo este Juízo por provado o
fato de que não foram identificadas mensagens ou diálogos entre Rene e os transportadores de
drogas.
126. Foram ouvidos em Juízo, como testemunhas (eventos 371 e 385), não só os
policiais responsáveis pela apreensão, mas também os transportadores do 698 kg de cocaína
apreendidos. Os transportadores negaram conhecer Rene Luiz Pereira. Entretanto, eles
tampouco reconheceram sua responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas e não
declinaram quem os teria contratado e para quem seria entregue a droga, como é de praxe
neste tipo de crime, no qual impera a lei do silêncio.
127. Assiste razão à autoridade policial no trecho acima transcrito. O fato de
inexistirem registros de ligações telefônicas ou mensagens entre Rene Luiz Pereira e os
transportadores está longe de ser conclusivo. De igual forma, o depoimento dos
transportadores das drogas têm reduzido valor probatório. É possível que apenas subordinados
de Rene tenham contatado os transportadores ou que Rene os tenha contatado por outros
meios, já que apenas um de seus telefones foi interceptado, e é igualmente possível que Rene,
tendo adquirido a droga, sequer tivesse contato direto com os transportadores, isto a cargo do
vendedor. Como ver-se-á adiante, em diálogo gravado pelo próprio Rene com parceiro
comercial colombiano, ele revela que teria fornecedores na Bolívia que se encarregariam
completamente do transporte da droga até ele no Brasil (item 138).
128. É também possível que Rene tenha utilizado, no contato com os
transportadores ou vendedores, telefones que não tenham sido apreendidos pela Polícia, sendo
prática usual após a perda do carregamento de drogas, a destruição do aparelho utilizado .
Observa-se que, na esteira da afirmação da autoridade policial, foram encontrados com Rene
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Luiz Pereira, na busca e apreensão, nove celulares (fl. 7 do relatório de análise de te
material apreendido nº 1379/2014 - evento 306, oficl).
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129. O fato é que, além das mensagens referidas indicando o envolvimento de
Rene do tráfico de drogas, ele, na data de 22/11/2013, na mencionada mensagem enviada a
Mainha, afirmou que 'caiu 700 na chegada de sampa', o que é consistente com a apreensão de
698 kg de cocaína em Araraquara/SP em 21/11/2013.
130. Não foi mera coincidência, pois Rene Luiz Pereira comentou o episódio
com dois outros interlocutores em 23/11//2013.
131. Com efeito, nova referência ao episódio, da perda dos 700, foi feita por
Rene Luiz Pereira em troca de mensagens com outro interlocutor que utilizaria o codinome
'Flor'. Repare-se, no início, a indagação de Rene ao interlocutor se ele teria 'ações nominais'
para vender, em provável referência cifrada a drogas, já que não há qualquer registro do
envolvimento de Rene no mercado de ações. Transcrevo (evento 209 do processo 502638713.2013.404.7000):
'ID: 44208
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123150758.zip
Data / Hora : 23/11 /2013 13:03:07
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Flor @> --) - 263a2dbc
Mensagem: Aquelas ações nominais vc ainda tem pra vender ?
ID: 44209
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123150758.zip
Data / Hora: 23/ 11 /2013 13:03:23
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Flor @> --) - 263a2dbc
Mensagem: Por 5 ?
ID: 44210
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123150758.zip
Data / Hora : 23/ 11/2013 13:03:52
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Flor @> --) - 263a2dbc
Mensagem: Seu amigo fica pedindo muito lucro
ID: 44211
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123150758.zip
Data / Hora: 23/11 /2013 13:05:44
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Flor @> --) - 263a2dbc
Mensagem: Eu as pague a 5.5 porq eles fazem para mi amigo.
ID: 44212
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123150758.zip
Data / Hora : 23/11 /2013 13 :06:04
Direção: Originada
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Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(F lar@> --) - 263a2dbc
Mensagem: Mas tem ainda ?
ID: 44213
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123150758.zip
Data / Hora: 23/ 11/2013 13:06:24
D ir eção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Flor @> --) - 263a2dbc
Mensagem: Faz cinco q fiz pagamento e ja entrgaram los valor mesmo momento
ID: 44403
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013 _ 20131124000841 _ full.zip
Data / Hora: 23/11/2013 13:08:00
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Flor @> --) - 263a2dbc
Mensagem: Tinha um de 700 pra ontem mas cancelaram
ID: 44404
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013112400084 l_full.zip
Data / Hora: 23/ 111201313:09:11
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Flor @> --) - 263a2dbc
Mensagem : Vc não tem mais nada entao ?
ID: 44405
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131124000841_full.zip
Data / Hora: 23/ 11 /2013 13: 12:37
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(Flor @> --) - 263a2dbc
Mensagem: Acredito q ele tenham sim por estas livre ... Mas tenho q confirmar, esta e rapido
q tem olhos procurando
ID: 44406
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013 _2013112400084 l_full.zip
Data / Hora: 23/ 11/2013 13: 14:06
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(JlorKL--) - 263a2dbc
Mensagem: Se eu precisasse de bastante eles tem ?
ID : 44407
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131124000841 _ full.zip
Data / Hora: 23/ 11 /2013 13: 14:25
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: flor(JlorKL--) - 263a2dbc
Mensagem: Mas tem que melhorar o preca
ID : 44408
P ac ote : BRCR-130823-004_155-2013_20131124000841_full.zip
Data / Hora: 23/ 11/2013 13: 16:52
Direção: Recebida
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Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
$~}$ O
1
Contato: flor(JlorKL--) - 263a2dbc
...~;.._
./..:;.:·:
... '••• ,.;t.
Mensagem: tenho q pergunta .... Y acredito em preco dificil para meu amigo ele faz ass1m~.~, ~'.;:/
Porq ele tem familiar ai junto. Mas quando sr precisar me avise e eu tomo cafN com ele e
pergunto'

}{1
I

132. Mais uma referência ao episódio, da perda dos 700, foi feita por Rene Luiz
Pereira em troca de mensagens com outro interlocutor que utilizaria o codinome 'Cabalerro'.
Transcrevo (evento 209 do processo 5026387-13 .2013.404.7000):
'ID: 43813
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123193529.zip
Data / Hora: 23/11/2013 17:30:29
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Cuando uno se cae uno no dice nada
ID : 43814
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123193529.zip
Data / Hora : 2311 112013 17:30:50
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Yo viajo !unes
ID : 43815
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123193529.zip
Data / Hora: 23/ 11/201317:31:26
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: á visto que se cayo por San Paulo 700 que venia de ahi ?
ID : 43816
Pacote : BRCR-130823-004_155-2013_20131123193529.zip
Data / Hora: 23/11/2013 17:31:41
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: No vi amigo'

133 . Em seguida, Rene ainda negociou em suas mensagens com Caballero a
compra de '280', em provável referência a 280 kg de cocaína, tendo Caballero informado que
os teria em Goiânia:
'ID: 44139
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123194932.zip
Data / Hora: 23/11/2013 17:44:48
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Pero en goyania yo te vendo
ID: 44140
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123194932.zip
https ://eproc.jfpr .jus .br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i mpiem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138.. .
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Data / Hora : 23/ 11 /2013 17:44: 55
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Cuanto tengas yo me quedo
ID: 44141
Pacote : BRCR-130823-004_155-2013_ 20131123194932.zip
Data / Hora: 23/ 11 /2013 17:45: 11
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Tengo 280
( ... )

ID: 43957
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123200335.zip
Data / Hora: 23/11/201318:02:31
Dir eLão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Entonces puedo cuentar con eses 280 ?
ID: 43958
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123200335.zip
Data / Hora: 23/11 /2013 18:02:50
Dir eLão: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Por que eso es lo que quiero que minimo vender 200
ID: 43959
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123200335.zip
Data / Hora: 23/11/2013 18:02:55
Dir eLão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Entonces no necesita ni salir de ahi donde esta
ID: 43960
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20131123200335.zip
Data / Hora: 23/11/2013 18:03:09
Dir eLão: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 2b016247
Mensagem: Yo compro todos los 280'

134. Outras provas do envolvimento de Rene Luiz Pereira com o tráfico de
drogas surgiram no exame dos aparelhos de telefone dele que foram apreendidos quando de
sua prisão e busca apreensão em sua residência (Rua 08 Norte, lote 01, ap. 1302, Residencial
Osório de Moraes, Águas Claras, Brasília/DF). A Polícia Federal enviou, no evento 306,
relatório de análise deste material apreendido. Os laudos referidos, por sua extensão,
encontram-se disponíveis apenas em meio eletrônico e foram disponibilizados às partes.
https://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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135. Um dos aparelhos é um IPhone 5S da Apple com I:i'vffil 013852001 J í' ~~.j~~·j}
Evento447- SENT1

~dj',rt. 11.... .

e que foi objeto do Laudo pericial 1028/2014/SETEC. Não há dúvida de que pertence a\Jl~):l~~~~;.::'
estando ele registrado junto a Apple com o endereço eletrônico renepereira14@gmail.co~±l\~· ...i .;
1 do laudo eletrônico). Armazenados no dispositivo encontram-se fotos do próprio Rene
Pereira, como pode ser visualizado nas fls. 869, 870 e 873 do laudo eletrônico.
136. No aparelho, conforme informação constante na fl. 12 do relatório de
análise de telefone material apreendido nº 1379/2014 - evento 306, ofic2, foi localizado áudio
gravado pelo próprio Rene Luiz Pereira de cerca de duas horas e vinte e três minutos no qual
ele conversa, pelo Skype, com indivíduo da língua espanhola, colombiano (em trecho na fl.
59, Rene afirma que o interlocutor é colombiano, 'você é da Colômbia'). O arquivo de áudio
original está no laudo eletrônico identificado como 20131102_15393 8.m4a
13 7. No áudio em questão, degravado e traduzido para o português na íntegra
(anexo 1 do relatório de análise de telefone material apreendido nº 1379/2014, fls . 59-87 evento 306, arquivos oficio/c5 e ofício/c7), consta um longo relato de Rene ao seu
interlocutor, com vários trechos que apontam seu envolvimento com atividades criminais do
tráfico de drogas. Destaco trechos:
'Rene: Tenho que desligar meu telefone porque não confio nisso' (fl. 59)
'Rene: Você é da Colômbia, e eu sou daqui. E você necessita que eu faça o meu serviço, meu
trabalho aqui no meu país, onde eu conheço as pessoas que eu conheço e eu necessito que
você faça as coisas com as pessoas do teu país e que fale com as pessoas que conhece na
Europa que são tuas e eu com as minhas.' (fl . 59)
'Rene: De qualquer forma, para mim, a prisão me fez aprender e conhecer pessoas. Você não
necessita, porque já conhece e sabe melhor. Não tenho orgulho que fui preso. Preferia não ter
sido. Mas saímos de lugares diferentes. De onde você vem é mais fácil conhecer. Se eu não
tivesse sido preso não conheceria nada disso porque a minha família não deixava. Não havia
como. Se eu não tivesse ido para a prisão, eu não estaria aqui falando com você. Então para
mim isso não foi uma coisa tão ruim. Porque eu comecei a conhecer as coisas assim.' (fl. 60)
'Rene: Assim conheci uns mafiosos. Tinha uma pessoa que conheci, uma pessoa, quando fiquei
preso por alguns dias. Ele havia sido preso com droga. E eu paguei um advogado para ele e
tirei esse rapaz. E ele me apresentou vários mafiosos no Paraguai. Isso no Paraguai. E assim
tudo que eu conheço hoje começou assim ... ' (fl. 61)
'Rene: Por isso penso tanto e faço conta de onde tenho que andar, por ali, por aqui ... Com
telefone, com tudo. Porque não é tão simples. Nós sabemos que hoje a tecnologia é tanto para
a gente quanto também para a Polícia. Porém, temos que ser mais inteligentes do que eles.
Isso é uma coisa que me faz bem: Ser mais inteligente que a polícia. Me faz bem fazer isso! É
verdade, eu faço por dinheiro, mas também me dá prazer! Parece uma loucura ... Mas me dá.'
(fl. 61)
'Rene: Porque aqui tem investigação, aqui a Polícia não é boba. Por isso temos que ter
cuidado, por isso que não quis colocar Colombianos, não precisamos. Agora, temos que ter
cuidado para que ninguém saiba de nada, qualquer coisa que aconteça posso dizer: 'Meu
amigo viajou e me disse que esperasse na sua casa, mas eu já vou embora amanhã'.' (fl. 62)
'Rene: Eu tenho também como vender todo na Europa. Não tenho problema com isso. Se você
precisa qualquer coisa, eu conheço pessoas também. E com certeza meu Primo vai fazer
alguma coisa, ele estava trabalhando com seu grupo: eles já tem um avião trijet, com três
turbina e pretendiam ir com duas mil peças [provável referência a dois mil quilos de cocaína]
https ://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj m plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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uma vez para Africa e me perguntou seu eu tinha alguém lá para vender ... ' (fls. 62-63)
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'Rene: Meu amigo, se você me vê caminhando na rua, se não me conhecesse ... Vo ~ · ~ -"
pensaria que eu faço isso?
Colombiano: Não, não, não. E mais, eu sou sincero, desde o primeiro dia que te vi, quando El
Negro nos apresentou, tens cara de tudo menos disto ... rs. Você me entende ...
Rene: Porque ninguém pode saber meu amigo! Porque antes as pessoas gostavam que todos
soubessem que esse faz isso!, que esse é traficante! Bem, que vantagem há? Não temos
vantagem com isso! Eu ando na minha cidade, ninguém pensa ... Acham que trabalhamos com
construção e é isso que eles sabem. Quando viajo, nem meu pai sabe que eu estou aqui.
Ninguém sabe. Eu tenho esse telefone aqui para falar por SKWE, porque assim ... ' (fl. 64)
'Rene: Eu não gosto muito de ir para Bolívia. Só vou quando tenho que fazer uma coisa, uma
reunião, uina coisa. Eu fico em um hotel e mesmo no hotel tem que cuidar, porque está teu
nome e tudo. Claro que às vezes eu peço para um amigo que faça em seu nome. Tinha essa
moça que eu sempre fazia as coisas e quando ia eu a chamava e dizia: 'alugue o quarto e
tudo' . Porque é melhor que o meu nome não apareça. Porque ela é brasileira, porém vive lá.
E bom, temos que fazer assim, com cuidado.' (fl. 66)
'Rene: Porque eu não tenho tempo para perder e tão pouco dinheiro! E agora que estou
começando ficar um pouco mais tranquilo. Porque quanto tempo fiquei sem trabalhar? E
quando comecei só gastei, gastei, gastei ... Com pessoas como essas que me fizeram perder
mais que um ano só com ele, quase dois ... Bom, é assim que temos que fazer. Quando eu vou
para a Colômbia, eu não vou fazer nada sem perguntar para alguém de lá. Onde é melhor,
onde é mais seguro ... O que eu posso e o que eu não posso ... É o melhor.' (fl. 67)
'Rene: Tem muitas coisas que temos que pensar bem. Porque o que penso agora é que vamos
fazer coisas grandes e porque temos contatos para isso. E vamos ganhar dinheiro. Podemos
comprar propriedades, para viver inclusive. Tem várias coisas, tem chácaras também que
ficam afastados e que são especiais, tem de tudo. Depende do dinheiro.' (fl. 68)
'Rene: Mas se nos vamos fazer negócio, eu não tenho mais interesse com esse que queria
fazer comigo, porque na verdade o que me interessava é que ele ia me colocar aqui por um
custo. E quem sabe vai me custar 3 mil e pouco, menos que 4 mil. Faz diferença, de 4.500
para 3.500 que seja 1.000 para 400 são 400.000. Com 400.000 se pode fazer muita coisa:
Gastar com organização, gastar com coisas. Bom, o que me interessava é que tem negócios
na HOLANDA e na ESPANHA Mas agora você já os tem. Agora já não necessito mais.
Porém não quero passar na frente de 'EL NEGRO', porém podemos comprar coisas e
dizemos a ele: 'NEGRO tem pessoas aqui que não estão vendendo. Queremos mercadoria!'.'
(fl. 69)
'Colombiano: Te faço uma pergunta, neste momento, neste momento, você tem alguém que
tem mercadoria aqui?
Rene: Eu consigo buscar, sempre, eu não estou buscando porque ...
Colombiano: Sim eu te entendo, mas agora ...
Rene: O preço aqui, o problema é esse, o preço aqui, vamos pagar muito mais. Então pode
ser que às vezes podemos conseguir por menos que 5.000 e um pouco, alguma coisa menos
que 5.000, porém tem vezes que ...
Colombiano: Bom produto?
Rene: Eu quando te falo é somente de produto bom. Eu não falo de produto ruim. Mas claro,
que o mais confiável é essa pessoa que compramos. Sabemos quem fez, eu prefiro assim, que
esse nos fez, tudo e tudo. Eu posso buscar saber com o meu amigo quem pode ter. Porque eu
conheço pessoas do Paraguai de tudo, pessoas que fazem ... Eu digo podemos perguntar para
saber por quanto conseguimos, e vamos ver. Podemos buscar e saber. E depois já podemos
você viu que eu perguntei quantas peças podiam trazer o homem aquele outro ... ' (fl. 73)

138. No seguinte trecho da conversa, Rene informa que teria fornecedor na
https ://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj m pi em entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138. ..
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Bolívia que se encarregaria totalmente do transporte da mercadoria:
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'Quando a gente precisar eu tenho este homem que pode fazer para a gente, cada vez pode
400. E me disse que se~ transporte é tranqüilo e com garantia. Eu não conheço o transporte,
porém eu confio ~ele. E uma boa pessoa e podemos falar com ele pessoalmente ou podemos
pedir que venha . E uma boa pessoa e eu confio nele. O transporte eu não sei, mas geralmente
ele tem que saber, porque ele trabalha com isso e tem que conhecer. Eu tenho outras pessoas
que, alias eu vi boa mercadoria, tinha um que queria me vender por 2.600 lá na BOLIVIA Ele
é colombiano da família MONTOYA Você conhece a família MONTOYA?' (fl. 74)

139. Interessante notar que, apesar da longa conversa de mais de duas horas na
qual trata Rene de negócios com seu interlocutor, em nenhum momento é revelada a natureza
da 'mercadoria' que Rene importaria da Bolívia e remeteria para a Europa, o que é mais um
indício de que se trata de mercadoria proibida, no caso tráfico de drogas, sendo comum que
traficantes de drogas jamais mencionem em suas conversas termos como 'drogas' ou 'cocaína'.
140. Outro trecho contundente diz respeito à remessa, para a Europa, de
'mercadoria' escondida no piso e na tampa de barris de polpa de fruta. Segundo o Colombiano,
seria possível colocar dois quilos da mercadoria em cada um de barris, sendo que, na ocasião
a que se refere, teriam sido enviados oitenta barris:
'Colombiano: Sim ... Acontece que em Peru exporta muita polpa de fruta nesses barris de 180
quilos. E vai congelado como uma pedra . Na temperatura ambiente demora 12 dias para
descongelar. Porém o 'trabalho' não ia na polpa ... (INAUDIVEL) Era muito. O contêiner
levava 80 barris de 180 quilos .. .
Rene : Não estava cheio da polpa?
Colombiano: Não. Então se desenhou o piso e a tampa, para se colocar 2 quilos em cada um.
E se mandou fazer a mercadoria no molde desse tamanho. Então todos os barris exatamente
tinham o mesmo peso, todas os barris pesamos o mesmo, e pelo scanner era tudo igual.
Rene: Isto é inteligente.
Colombiano: É o que te digo. É ver as coisas ...
Rene: Isso daria para fazer!' (fl. 79)

141. Em trechos da conversa, Rene relata ao interlocutor a utilização de um
doleiro e de operações dólar cabo para trazer dinheiro da Europa e pagar seus fornecedores na
Bolívia:
'Rene: Se a pessoa tem dinheiro na Europa, melhor que deixe o dinheiro lá então, porque, por
exemplo: Se nos entregam o dinheiro hoje na farrapa talvez eu consigo mandar em um dia
mesmo. Agora mesmo na segunda-feira consigo que lhe paguem em Bolívia, e já que temos
pressa é melhor pagar essa pessoa um pouco mais, mais que os 6. Porque claro que vai
querer 6. Vai dar seu dinheiro na hora e um pouco mais, mas é melhor que paguemos se é
para adiantar algo. Fazemos. Melhor que esperar. Se este homem não trouxe o dinheiro que
nos entregue então. E nas próximas você já sabe.' (fl. 71)
'Rene: Porque esse homem, por exemplo ... Na verdade tudo isso passa por banco, porque na
verdade ele ganha mais que isso. Porque ele lá faz negocio com empresas da EUROPA, as
pessoas ficam com o dinheiro e nos dão dinheiro aqui, em reais, ele troca (câmbio) em
dólares para nos pagar. Então ele faz sempre assim. Porque para ele é perigoso e como vai
correr o risco? Então eu acredito que as pessoas que querem dinheiro lá também lhe pagam
mais um pouco, eu acredito que ele ganhe um pouco de nós, um pouco dos outros que estão
aqui e querem dinheiro lá, é porque ele faz uma troca (câmbio). E como ele conhece pessoas
por tudo, por isso faz assim. Na verdade o dinheiro já está aqui, então fazem a troca (cambio)
com a pessoa, tem uma mulher na Suíça. Esta mulher é fortíssima! É uma mulher muito forte .
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_implementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento=7014138...
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Essa mulher negocia com ele, às vezes pega dinheiro na HOLANDA, em qualquer ;~; ':$s q O/~'.-.-~:;!
mulher pega o dinheiro, muito dinheiro, fica com o dinheiro e pagam aqui em 2, 3 di •• - ~ ~-~,~~ /
ele , ele troca (cambio) e assim ele faz muito. Porém tudo com empresas e não corre risco, eu acredito que ele ganhe mais do que me cobra.
Colombiano: Quem?
Rene: Essa pessoa, esse meu amigo que me traz ... eu acredito que ele ganhe mais que me
cobra, porque os daqui também tenho certeza que pagam para pôr o dinheiro lá.
Colombiano: Acredita que ...
Rene: Com certeza ... Porque uma vez eu disse: 'amigo, me faça melhor isso por que ...
Quantas vezes eu apresentei meu amigos para trazer dinheiro com você. Faça a minha por
menos um pouco'. E tem vezes me faz um ponto a menos, ele faz para mim e daí depois me
diz: 'Não, porque isso me custa, você pensa não, você não sabe nada, eu tenho que pagar. ..' E
daí eu perguntei para o sobrinho dele que eu conheço: 'E como faz esse teu tio, com as
pessoas que querem dinheiro ... ', ele disse; 'ele ganha dos de lá e dos daqui . Ele ganha, por
exemplo, o teu que paga para trazer, porém a pessoa que quer o dinheiro lá também, que está
aqui que troca (cambio) paga menos, pouco, mas paga para ele.' Eu acredito que é assim .. .
(risadas)' (fl. 72)

142. A operação narrada na denúncia, de remessa, por operação dólar cabo, de
dinheiro da Europa ao Brasil para pagamento, em moeda estrangeira, de fornecedores na
Bolívia confere exatamente com a descrição realizada nesse trecho, quando Rene revela a
utilização para tanto de amigo no Brasil para internação de valores no Brasil provenientes da
Europa. Trata-se de operação típica do mercado negro de câmbio e caso clássico de lavagem
de dinheiro proveniente do tráfico de droga.
143. Pelo teor do diálogo gravado pelo próprio Rene, não há dúvidas de que se
trata de um grande traficante de drogas envolvido na remessa de cocaína obtida na Bolívia
para a Europa, especialmente Holanda e Espanha, passando antes pelo Brasil. Os valores
pagos na Europa seriam remetidos pelo mercado negro de câmbio para o Brasil e deste para
os fornecedores na Bolívia.
144. O diálogo reforça a conclusão de que era Rene o adquirente da carga de
698 kg de cocaína trazidos da Bolívia e apreendidos em Araraquara/SP e que é objeto da
denúncia.
145. Ainda como elementos circunstancias acerca envolvimento de Rene no
tráfico de drogas, cumpre referir que em seu aparelho de IPHONE foram identificadas fotos
de grandes quantidades de dólares em espécie e matérias na internet sobre tráfico de drogas
em portos e ocultação de drogas em contêineres (fls. 49, 50 e 53-58 do relatório de análise de
telefone material apreendido nº 1379/2014, evento 306). Também foi identificado que
utilizaria um veículo Dodge Ram 2500, placa JHQ 1001, mas que o mesmo estaria em nome
de terceiro, Thiago Daher Lopes. Em aparelho de informática apreendido com Rene, foram
identificadas fotos dele no veículo e um seguro do veículo no qual Rene Luiz Pereira é
apontado como principal condutor (fls. 3-5 do relatório de análise de material de informática,
evento 306, oficio c15).
146. Outro elemento relevante e que é expressamente referido na denúncia
consiste na apreensão, por outro processo, de USD 198.000,00 na posse de Rene Luiz Pereira
em quarto de hotel em São Paulo, isso na data de 23/01 /2014. O fato originou a abertura de
inquérito policial por lavagem de dinheiro. Rene foi ouvido e embora tenha afirmado, na
ocasião, que teria recebido o dinheiro de terceiro para compra de imóveis, não apresentou
qualquer prova documental (a documentação relativa a este fato instrui a denúncia, evento 1,
https://eproc.jfpr .jus.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i mplementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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anexo3). Tal_ prova não é ilícita ~o contrá~i~ ~º.alegado pela Defesa de Rene Luiz ~~?~~~./'~'.:~·
Como se venfica na documentaçao, os policiais mgressaram no quarto de hotel de Renê <'.)~\ r ·
base em causa provável de que ali estaria sendo cometido um crime de tráfico de drogas: ·
aplicando-se a exceção constitucional à exigência de prévio mandado judicial (art. 5°, XI, da
Constituição Federal de 1988). Não encontraram drogas, mas o dinheiro. A diligência, porém,
não se legitima pelo resultado, havendo causa provável para o ingresso no local, já que havia
indícios de crime de tráfico em andamento, a medida é válida. Ademais consta na
documentação que Rene teria autorizado o ingresso dos policiais no local, com o que também
por isso o mandado seria prescindível. De todo modo, ainda que fosse excluída essa prova, em
praticamente nada se alteraria o conjunto probatório da presente ação penal.
14 7. Todos esses elementos, ainda que circunstanciais, posse pelo acusado de
veículo de luxo em nome de terceiro e posse de elevados valores de moeda estrangeira em
espécie, são incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelo acusado.
148. Com efeito, no processo conexo 5042380-62.2014.404.7000, do qual as
partes têm ciência, foi decretado, a pedido do MPF, a quebra do sigilo fiscal de Rene Luiz
Pereira. Veio informação de que Rene não apresentou declaração de rendimentos à Receita
Federal de 2010 a 2014. Apresentou em 2009, mas sem declarar qualquer rendimento ou
patrimônio para 2008. Apresentou em 2008, mas sem declarar qualquer rendimento para
2007. Neste ano, porém, declarou patrimônio no valor apenas de R$ 57.500,00, em parte
formado por cotas de capital da empresa Daher Design Engenharia e Construções.
149. Por outro lado, embora Rene tenha optado ficar em silêncio em seu
interrogatório, foram ouvidas duas testemunhas que declararam que ele teria trabalhado com
construção (evento 383). Uma delas, Sidney do Nascimento Fagundes, teria declarado que
Rene intermediaria a contratação da empresa do depoente que realizaria serviços de pintura
('eu tenho uma empresa de pintura e gesso predial e o Rene ele intermediava a minha empresa
na forma de contratação') e que supervisionaria a obra. Outra testemunha, Mauro Gilberto
Franco Marques, declarou que conheceria Rene como empreiteiro de obra e que teria tido
contato com ele até 2010.
150. As afirmações de que Rene trabalharia com construção não são
consistentes com o conteúdo das mensagens interceptadas ou com o diálogo acima referido
que apontam seu envolvimento com o tráfico de drogas.
151. São, porém, consistentes com trecho do diálogo acima já transcrito, quando
relatou ao seu interlocutor que seria traficante, mas que todos em sua cidade pensariam que
ele trabalharia com construção. Oportuna nova transcrição deste trecho:
'Rene: Meu amigo, se você me vê caminhando na rua, se não me conhecesse ... Você
pensaria que eu faço isso?
Colombiano: Não, não, não. E mais, eu sou sincero, desde o primeiro dia que te vi, quando El
Negro nos apresentou, tens cara de tudo menos disto ... rs. Você me entende ...
Rene: Porque ninguém pode saber meu amigo! Porque antes as pessoas gostavam que todos
soubessem que esse faz isso!, que esse é traficante! Bem, que vantagem há? Não temos
vantagem com isso! Eu ando na minha cidade, ninguém pensa ... Acham que trabalhamos com
construção e é isso que eles sabem. Quando viajo, nem meu pai sabe que eu estou aqui.
Ninguém sabe. Eu tenho esse telefone aqui para falar por SKYPE, porque assim ... ' (fl. 64)

152. Portanto, em conclusão quanto a este ponto, reputo presente prova acima de
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dúvida
_ de
Rene Luiz
está envolvido
. ,):'
habitualmente com o trafico mternac10nal de grandes quantidades de drogas e especificamente .,...
com a importação da carga de 698 kg de cocaína apreendidos pela Polícia em Araraquara/SP
em 21/11/2013 . Rene Luiz Pereira deve, como consequência, ser condenado pelo crime de
tráfico internacional de drogas por este ato específico. A internacionalidade é patente, não só
pela quantidade expressiva da droga apreendida, que indica sua origem em país produtor da
substância, mas também pelo fato de um dos transportadores ser boliviano, além das demais
provas, mensagens e diálogo gravado, apontarem que os fornecedores de Rene seriam
residentes na Bolívia.
153. Embora seja evidente que ninguém importa 698 kg de cocaína sem uma
organização criminosa e embora haja registros probatórios de que Rene integra uma
organização criminosa sofisticada, tendo inclusive subordinados presos no episódio
envolvendo os 55 kg de cocaína apreendidos em Valência, com contatos com fornecedores e
transportadores na Bolívia e compradores na Europa, a denúncia imputou a Rene Luiz Pereira
o crime de associação para o tráfico de drogas em decorrência de vínculo associativo com os
transportadores dos 698 kg de cocaína, Ocari Ocari Moreira, Gilberto Ramos Lopes e Ricardo
Semler Rodrigues. Considerando as limitações da imputação, reputo não suficientemente
provado este fato, já que o conjunto probatório não revelou esse vínculo associativo, sendo
mais provável que os três fossem subordinados ao fornecedor da droga e não especificamente
a Rene, que seria o adquirente.
154. Estabelecida a natureza criminosa das atividades de Rene, cumpre verificar
a caracterização ou não do crime de lavagem na operação de internalização no Brasil
155 . Retomando esses fatos, recorda-se que, segundo a denúncia, foram
identificadas transações de Rene Luiz Pereira, entre agosto e setembro de 2013, no montante
de USD 124.000,00, com os operadores do mercado negro de câmbio, Alberto Youssef e
Carlos Habib Chater, e ainda com associados destes, Sleiman Nassim El Kobrossy, Maria de
Fátima Stocker e André Catão de Miranda, e que caracterizariam crimes de evasão de divisas
e de lavagem de dinheiro.
156. Em síntese, esse dinheiro teria sido enviado da Europa para o Brasil e deste
para a Bolívia e serviria para pagamento de fornecedores de drogas por vendas efetuadas na
Europa.
157. A internalização do numerário, no Brasil, ocorreu por meios subreptícios,
às margem do sistema de registros de transferências internacionais mantidos pelo Banco
Central do Brasill, em padrão típico de operações dólar-cabo e do mercado negro de câmbio.
158. Operações 'dólar-cabo' consistem em operações de compra e venda de
moeda estrangeira através de espécie sistema de compensação. A moeda estrangeira é
entregue em espécie ou mediante depósito no exterior em contrapartida a pagamento de reais
no Brasil. O operador do mercado negro, denominado de doleiro, pode tanto disponibilizar a
moeda estrangeira no exterior como figurar como comprador dela, disponibilizando reais no
Brasil. Implica em transferência internacional de dinheiro, por sistema de compensação e sem
movimentação física, semelhante ao sistema utilizado pelos bancos. Junto como sistemas
como hawalla, hundi, fei-chien e o mercado negro de câmbio do peso ('black market peso
exchange') compõe aquilo que se pode denominar de Sistema Informal de Transferência de
https ://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_im piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138.. .
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'Em um sistema de transferência informal de dinheiro ou valor , o dinheiro é recebido com o
propósito de disponibilizá-lo ou o equivalente a um terceiro em outra localização geográfica,
quer ou não na mesma forma . Essas transferências geralmente ocorrem fora do sistema
bancário convencional e através de instituições não-financeiras ou outras entidades de
negócio cuja atividade principal pode não ser a transmissão de dinheiro. As transações de
sistemas IMVT podem, às vezes, estar conectadas com o sistema financeiro formal (por
exemplo, através do uso de contas bancárias titularizadas pelo operador IMVI). Em algumas
jurisdições, sistemas IMVT são conhecidos como serviços de remitência alternativos ou
sistemas financeiros paralelos ou subterrâneos. Usualmente, há ligações entre certos
sistemas e regiões geográficas particulares e esses sistemas são então também descritos com
a utilização de termos específicos, incluindo hawala, hundi, fei-chien e o mercado negro de
câmbio do peso.
(... )
Sistemas IMVT são em muitos países um meio importante de transferência de dinheiro. De
fato, em alguns casos, eles podem ser o único método confiável disponível para entregar
fundos para destinatários em localizações remotas ou naquelas regiões que não tem outros
tipos de serviços :financeiros disponíveis. Em países mais desenvolvidos, sistemas IMVf
usualmente atendem populações de imigrantes que desejam repatriar os seus ganhos. No
entanto, como esses sistemas operam foram do sistema :financeiros convencionais, sistemas
IMVT são igualmente vulneráveis ao uso por criminosos que desejam movimentar seus fundos
sem deixar uma trilha de documentos facilmente rastreável. Especialistas do F ATF há anos
indicam os sistemas IMVT como facilitadores chaves na movimentação de fundos gerados por
atividade criminal. Os casos providenciados pela tipologia desse ano aparentemente
confirmam que sistemas IMVT continuam a ser explorados por criminosos. Os exemplos
também demonstram que é usualmente impossível determinar pela existência de uma
operação IMVT se os fundos que por ela transitaram são legítimos ou não.' (F ATF-GAFI.
Report on Money Laundering Typologies, 2002-2003, 14/02/2003, p. 6-7, tradução livre,
disponível em http: //www.fatf-ga:fi.org/dataoecd/29/33/3403 7958. pdf)

159. Operações 'dólar cabo' ou 'transferências internacionais informais' são
ilegais, no Brasil, porque conduzidas por pessoas não autorizadas no Brasil a operar com
câmbio, pelo menos não desta forma (não se tratam de operações do mercado de câmbio de
taxas flutuante - 'dólar turismo' - ou do mercado de câmbio de taxas livres - 'dólar comercial'),
e por não transitarem por instituições financeiras autorizadas (artigo 10, X, 'd' da Lei n.º
4.595/64; artigo 23 da Lei n.º 4.131 /62; e artigo 1.º da Lei n.º 5.601/70). Mesmo a
flexibilização do regime cambial promovida pelo Banco Central do Brasil - Bacen nos últimos
anos não alterou este quadro fundamental.
160. Esclareça-se que não se proíbe a transferência de dinheiro para o exterior
ou vice-versa, apenas se exige que elas sejam feitas por instituições financeiras formais e que
sejam registradas junto ao Bacen.
161. Como operações dólar-cabo podem ser utilizadas para a realização de
transferências internacionais subreptícias, a utilização delas para ocultar ou dissimular
dinheiro proveniente de atividade criminal é comum, caracterizando lavagem de dinheiro.
162. No presente caso, as transações foram descobertas pela interceptação
telemática e telefônica.
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163. O MPF, quanto a ambas, selecionou os diálogos e mensagens relevànt~~ ~~;;;;>
para a imputação e as reuniu em anexo à denúncia (anexo 5 do evento 1).
·. ..
164. Nas mensagens telemáticas interceptadas relativas às transações figuram
Carlos Habib Chater (codinome Zeze), Sleiman Nassim El Kobrossy (codinome Silo), Maria
de Fátima Stocker (codinomes Fast GMX e Evi) e Rene Luiz Pereira (codinome Michelin).
165. Os contatos de Carlos Chater com Maria de Fátima, Rene Luiz Pereira e
Sleiman Nassim foram interceptados a partir de 27 /08. Há diversas mensagens interceptadas
nas quais negociam câmbio e tratam da internalização da referida quantia, não deixando
dúvidas de que se tratam de operações típicas do mercado negro de câmbio.
166. Na seguinte troca de mensagens, Rene faz o primeiro contato interceptado
com Carlos, referindo-se a 'primo', no caso Sleiman Nassim:
'ID: 10
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001 OOl_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 09: 57: 1O
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Bom dia
ID: 11
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001 OOl_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 09:58:26
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Falou com o primo hoje?'

167. Na seguinte troca de mensagem, Carlos Habib Chater avisa Sleiman que
Rene irá ligar-lhe:
'ID: 93
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013082900100l_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:28: 16
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Estou com ele no bbm
ID: 94
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013082900100l_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:28:33
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Ze vende a 2.44

ID: 95
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013082900100l_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:28:37
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Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Ok
ID: 96
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001 _full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:28:46
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Como ele falo com vc
ID: 97
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:28:53
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Bbm
ID: 98
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:29:01
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Perguntaram se ele estava la ainda porque eles ian viajar
ID: 99
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130829001001 _full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:29:08
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Vou fala com ele
( ...)

ID: 101
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001 OOl_full.zip
Data/ Hora: 28/08/2013 12:29:23
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ele esta te chamando
ID: 102
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:29:26
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Mas tentei avisar a ele cedinho e não consegui
ID: 103
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001_full.zip
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Data / Hora: 28/08/2013 12:29:27
Direção: Recebida
Alvo: Car Ios(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Ver com a mulheir p favor p pagar hoje
ID: 104
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013082900100l_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:30:45
Direção: Originada
Alvo: Car Ios(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ele vai te chamar'

168. Depois Sleiman, confirmou o fechamento do câmbio com Maria de Fátima
Stocker (Evi) e que o dinheiro seria entregue em São Paulo:
'ID: 118
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013082900100l_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:38:45
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: E la vai te chamar bbm
ID: 119
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013082900100l_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:40:54
Direção: Recebida
Alvo: Car Ios(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Já deu certo
ID : 120
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:41:06
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Pago 1 %
ID: 121
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001 _full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:41:36
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Com japa?
ID: 122
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_2013082900100l_full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:42:29
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Nao
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ID: 123
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013 _20130829001001 _full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:43: 16
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Er la vai te chamar
ID: 124
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001 _full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:43:28
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Esto falando com ela
ID : 125
Pacote : BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001 _ full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:43:36
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Ok
ID : 126
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829001001 _full.zip
Data / Hora: 28/08/2013 12:49:57
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9 la
Mensagem: Doido ate agora vc não me falo da mulheir
ID: 127
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013 _20130829001 OOl_full.zip
Data / Hora: 28/08/201312:51:14
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Já falei . Ela esta vendo posicao em sao paio. Ela disse que se não tiver em sao
paulo manda reais . Mas ainda não fechei com ela . Ela vai me chamar no skype.'

169. Posteriormente, houve algum desentendimento não totalmente esclarecido,
passando Sleiman a exigir que o pagamento se desse, no Brasil, especificamente em São
Paulo, em moeda estrangeira, e não mais em reais:
'ID : 187
Pacote : BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora : 29/08/2013 08:38:42
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Cade esa molheir
ID : 188
Pacote : BRCR-130823-004_155-2013_201308291 14304.zip
https://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj m plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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Data / Hora: 29/08/2013 08: 39: 07
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Esta me chamando agora.
ID: 189
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/201308:39:18
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Em 20 min te chamo e te falo
ID: 190
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013 _20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:39:30
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Não quero mais reais
ID: 191
Pacote : BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:39:39
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Se não eu vou la p pega
ID: 192
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:39:51
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Ela vai me fude de novo
ID: 193
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:40: 11
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Se ela não vai pagar amanha en ppl
ID: 194
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:40: 16
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Não quero mais
ID : 195
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:40:20
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Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Vc quer us em sao paulo. Eh isso?
ID: 196
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:40:28
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Sim
ID: 197
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829114304.zip
Data / Hora: 29/08/2013 08:40:29
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Ta deixa eu falar com ela'

170. Repare-se que, em seguida, Carlo Habib envia mensagem a Maria de
Fátima informando que estaria no skype para conversar com ela:
'ID: 224
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829134321.zip
Data / Hora: 29/08/2013 10:37:56
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNI(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Oi
ID : 225
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829134321.zip
Data / Hora: 29/08/2013 10:38:34
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNI(F ast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Já cheguei skype
ID: 226
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829135723.zip
Data / Hora: 29/08/2013 10:44:36
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Qui deu
ID: 227
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829135723 .zip
Data / Hora : 29/08/2013 10:44:59
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: Estrou na linha co$m ela'
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171. Maria de Fátima em novas mensagens confirma que poderia entre[.,"'."
mil dólares:

~:~Y

'ID: 263
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829171158.zip
Data / Hora: 29/08/2013 13:59:42
Direção: Recebida
Alvo : Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNI(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Oi amigo amanha posso entregar 36 ja comprei ok pode contar com isto
ID: 264
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829171158.zip
Data / Hora: 29/08/2013 13:59:55
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNI(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Okok'

172. Em mensagem em 29/08, entre Carlos Habib e Sleiman é informado, pela
primeira vez, o total da operação:
'ID : 279
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130829175906.zip
Data / Hora : 29/08/2013 14:47: 18
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: E não esquese vai entrega 124000'

173. Retomando-se a entrega dos 36 mil dólares, Carlos Habib informou que o
numerário deveria ser entregue no endereço da Rua Renato Paes de Barros, 778, segundo
andar, Itaim, que vem a ser o escritório profissional de Alberto Y oussef em São Paulo. O
dinheiro ali seria entregue a 'Rafael', o que converge com o nome de auxiliar de Alberto
Y oussef, Rafael Ângulo Lopez. Repare-se ainda na referência de Maria de Fátima de possível
dificuldade no envio do dinheiro por falta de invoice a justificar a transferência internacional
do dinheiro, indicando que esta seria feita mediante fraude relacionada a pagamento de
importação/ exportação:
'ID: 432
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830142637.zip
Data / Hora: 30/08/2013 11: 14: 22
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNI(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Me Fala onde eu mando pagar Voce???
ID: 433
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830142637.zip
Data / Hora: 30/08/201311 :14:33
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNI(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Ja esta na Mao la em
( .. .)
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ID: 435
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830142637.zip
Data / Hora: 30/08/2013 11: 17:48
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: 11NI(F ast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: So que esta sem invois ta complicado por. O banco pode travar entende
ID: 436
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830142637.zip
Data / Hora: 30/08/2013 11: 18:07
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: 11NI(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Ate ser apresentado o invois
( .. .)
ID: 443
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830142637.zip
Data / Hora: 30/08/2013 11:25:03
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: 11NI(F ast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Endereco: renato paes de barros, 778 segundo aandar. Itaim.
ID: 444
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830142637.zip
Data / Hora: 30/08/2013 11:25:15
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: 11Nl(F ast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Falar com Rafael ou Damaris'

174. Em seguida, as mensagens de Carlos Habib para Rene Luiz foram
retomadas, discutindo câmbio e depois com Carlos orientando Rene a apanhar os 36 mil
dólares no escritório de Alberto Y oussef, com o aludido Rafael, com o esclarecimento de que
o valor seria pertinente a remessa total de 124 mil dólares:
'ID: 475
Pacote: BRCR-130823-004_ l 55-2013_20130830150844.zip
Data / Hora: 30/08/2013 12:06:55
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Fala meu amigo
( ... )
ID: 478
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830150844.zip
Data / Hora: 30/08/2013 12:07:36
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Com quanto vc esta comprando papel hoje se eles mandarem na conta?
( ... )
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ID: 484
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130830152246.zip
Data/ Hora: 30/08/2013 12: 11:03
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: 2.4 7
ID: 485
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830152246.zip
D ata / Hora: 30/08/2013 12:11:54
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Vou te passar endereco pra pegar um valor
( ... )
ID: 488
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830152246.zip
Data / Hora: 30/08/2013 12: 13: 11
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Endereco: renato paes de barros, 778 segundo aandar. ltaim.
ID: 489
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830152246.zip
Data / Hora: 30/08/2013 12: 13: 18
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok
ID: 490
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830152246.zip
Data / Hora: 30/08/2013 12: 13:20
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Rafael
ID: 491
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830152246.zip
Data ! Hora : 30/08/2013 12: 13:38
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Passa la as 15:30h
ID: 492
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_ 20130830152246.zip
Data /Hora: 30/08/2013 12:14: 18
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Esse é do 124 ?
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ID: 493
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830152246.zip
Data / Hora: 30/08/2013 12: 14:22
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Isso'

'"e'.-..... ,,,,

175. Em troca de mensagens, Carlos Habib Chater avisa Alberto Youssef, este
utilizando o codinome 'Primo', da chegada, em linguagem cifrada dos 36 mil dólares e que
Rene Luiz Pereira iria buscá-los:
'ID: 519
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830184629.zip
Data / Hora: 30/08/2013 15:44:23
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRlMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: Oi
ID: 520
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830184629.zip
Data / Hora: 30/08/2013 15:44:26
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRlMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: Tudo bem?
ID: 521
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830184629.zip
Data / Hora: 30/08/2013 15:44:35
Direção: Originada
Alvo: Car Ios(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRlMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: O veio esta?
ID: 522
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830184629.zip
Data / Hora: 30/08/2013 15:44:40
Direção: Originada
Alvo: Car Ios(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRlMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: Velho
ID: 523
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830184629.zip
Data / Hora: 30/08/2013 15:45: 16
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: PRlMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: Sim esta
ID: 524
Pacote: BRCR-130823-004_ l 55-2013_20130830184629.zip
Data / Hora: 30/08/2013 15:45:59
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Mensagem: Ok .. . Avisa porfavor que o rpazesta chegando com 36paginas de um contrto.
ID: 525
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130830184629.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:46:23
Direção: Originada
Alvo: Car los(l.eze) - 28b98b49
Contato: PRIMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: Depois vai um rpaz chamado Rene pra buscar,.
ID: 526
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830184629.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:46:28
Direção: Originada
Alvo: Car los(l.eze) - 28b98b49
Contato: PRIMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: Obrigdo
ID: 571
Pacote: BRCR-130823-004_ l 55-2013_20130830190130.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:47:01
Direção: Recebida
Alvo: Car los(l.eze) - 28b98b49
Contato: PRIMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: Ok
ID: 572
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830190130.zip
Data I Hora: 30/08/2013 15:47:09
Direção: Originada
Alvo: Car los(l.eze) - 28b98b49
Contato: PRIMO(Primo) - 278c6a3e
Mensagem: Obrigado'

176. Posteriormente, Carlos Habib Chater, em contato com Rene, obtém a
confirmação da chegada deste no escritório de Alberto Youssef e da entrega do dinheiro:
'ID : 587
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830191532.zip
Data I Hora : 30/08/2013 16: 11 :58
Direção: Recebida
Alvo: Car los(l.eze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem : Diga no itaim que estou chegando em 20 min
( ... )
ID: 531
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830194338.zip
Data / Hora: 30/08/2013 16:34:58
Direção: Recebida
Alvo: Car los(l.eze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Cheguei aqui
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ID: 540
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830194338.zip
Data I Hora: 30/08/2013 16:38:57
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Já autorizaram a subir'

177. Faltou, porém a entrega do restante, 88 mil dólares, aparentemente por
culpa de terceiro, outro operador do mercado negro de câmbio, que falhou em cumprir o
compromisso da entrega do dinheiro:
'ID: 632
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830201143.zip
Data / Hora: 30/08/2013 17:06:37
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Mas falta o outro de 88078795149
ID: 633
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830201143.zip
Data / Hora: 30/08/2013 17:06:44
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: 88
( ... )
ID: 830
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830202545.zip
Data /Hora: 30/08/2013 17:17:33
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: :MNI(Fast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Tem que tirar estes malditos calotero do mercado meu amigo. Estragam nossa
credibilidade
ID: 831
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830202545.zip
Data/ Hora: 30/08/2013 17:20:52
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: MNI(F ast Gmx) - 2afdaab0
Mensagem: Também acho
( ... )
ID: 834
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830212158.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18: 10: 54
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Os 88 vao atrasar também. Parece qque esta faltandoppl ai. A mulher disse que
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ID: 845
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830212158.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18: 12:43
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: E os 88 não vai vir?
ID: 846
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830212158.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18: 13: 17
Direção: Originada
Alvo: Car Ios(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Por isso eu falo pro primo . Tem que pedir mis tempo. Na correria não da. So
quando tiver capital'

178. Fica clara nas mensagens a parceria entre Carlos Habib e Sleiman Nassim e
a frustração de ambos por não terem conseguido completar a operação. Destaco algumas
mensagens:
'ID: 657
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:39:03
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Mas não da pra trblhar assim. Gente vai ficar doido. Eh muito apertdo o tempo.
Pensa nisso.
ID: 658
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013 _ 20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:39:55
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Eu sei carlos
ID: 659
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:40: 16
Direção: Recebida
Alvo: Car Ios(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: P isso esto doido p sair dineiro p não ficar dese jeito
ID: 660
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:40:39
Direção: Originada
Alvo: Car Ios(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
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Mensagem: Semana que vem esta resolvido.
ID: 661
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:41: 13
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Ai a gente fecha assim. 50% na hora e 50% com uma semana.
ID: 662
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:41:27
Direção: Originada
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Ai da pra trabalhar com calma
ID: 663
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:41:46
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Carlos vai ter trabalho ate não acaba mais
ID: 664
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_ 20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:41:56
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Estou esgotado.
( ... )
ID: 675
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_ 20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:47:45
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Mas eu não estou aguentando mais. O filho da puta do kld não me arrumou
15.000,00. Sabe porque? Porqueeu não vendi pra ele o dolaar a 2,35 ai.
ID: 676
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130830215004.zip
Data / Hora: 30/08/2013 18:47:54
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Sleiman(Silo) - 283dc91a
Mensagem: Ele eh muito escroto.
ID: 677
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_ 20130830215004.zip
D ata / Hora: 30/08/2013 18:48: 19
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
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Contato: Sleiman(Silo) - 283dc9la
Mensagem: O ladrao queria pgar oficial'
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179. A questão, nas mensagens interceptadas no BBM, foi retomada entre Renê
e Carlos apenas em 0210912013:
'ID: 1516
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013 _20130902215514.zip
Data / Hora: 02/09/2013 18:51 :37
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: O dono do dinheiro esta esperando esse dinheiro hoje.
ID: 1517
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130902215514.zip
Data / Hora: 02/09/2013 18:52:50
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Eu não tenho nem que falar com vc porque isso é negocio entre vc e o primo, mas
esse dinheiro tem donoe não poderia ser gasto

( .. .)
ID: 1547
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130904134512.zip
Data / Hora: 04/09/2013 10:32:30
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Amigo, temos que conseguir mandar esse total. Ru tentei fazer acordo mas não
consegui. Precisamos mandar urgente, entao por favor consiga isso.'

180. Restou, porém, convencionado que o remanescente, os 88 mil dólares, seria
disponibilizado parte em reais por Carlos Habib Chater e que Rene Luiz se encarregaria de
convertê-los em dólares. Rene indicou contas bancárias para que Carlos realizasse o depósito:
'ID: 1629
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_ 20130905120810.zip
Data / Hora: 05/09/2013 09: 06: 1O
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Eu estou vendo pra nos comprarmos já la num casa decambio
( ... )

ID: 1650
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130905131516.zip
Data / Hora: 05/09/2013 10:09:41
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Bradesco Ag 2289-6 Cc 18685-6 Cnpj 11.733.485/0001-49 Onix tec comercio de
pecas eletricas e eletronicas ltda me
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ID : 1651
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_ 20130905131516.zip
Data I Hora: 05/09/2013 10: 10:55
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Temos que fazer un IBD urgente de 77100 que já negociei 30míl la.
ID: 1584
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905132918.zip
Data I Hora: 05/09/2013 10:20: 15
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Fechei a 2.57 e o restante estou tentando que ele ainda aceite la, senão teremos
que pagar esse valor prabele receber la onde ele esta.
ID: 1585
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905132918.zip
Data I Hora: 05/09/2013 10:21:02
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Entao temos que comprar os 58 restantes urgente para o Riç levar
ID: 1586
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905132918.zip
Data I Hora: 05/09/2013 10:26:46
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Preciso mandar o comprovante o mais rápido passivei.
ID: 1587
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130905132918.zip
Data I Hora: 05/09/2013 10:27:02
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Vc me manda ou tenho que pegar ai?
( ... )
ID : 1644
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905141125.zip
Data I Hora : 05/09/2013 11:01: 13
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: O total qque tem que entrar eh 218
ID: 1645
Pacote : BRCR-130823-004_155-2013_20130905141125.zip
Data I Hora: 05/09/2013 11:0 1:24
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
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Mensagem: E o restante vc vai me dar em papel
ID: 1646
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905141125.zip
Data / Hora: 05/09/2013 11:02:47
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Estou esperando o ppl chegar. Ou vc vai dep tudo?
( ... )
ID: 1648
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905141125.zip
Data / Hora: 05/09/2013 11: 04: 05
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: 58 vc vai me dar em papel e vamos mandar o riç la ou outra pessoa'

181. Carlos Habib relatou, porém, dificuldades em realizar o depósito, pois
estava esperando prévia transferência da 'mulher', em provável referência a Maria de Fátima.
Fica aqui claro que se trata de uma operação dólar cabo, na qual a disponibilização do
numerário ao cliente no Brasil depende da prévia disponibilização do dinheiro pelo cliente no
exterior:
'ID: 1656
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905154741.zip
Data / Hora: 05/09/2013 12:47:28
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Estao me cobrando o deposito de 77100

( ... )
ID: 1672
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905160143.zip
Data / Hora: 05/09/2013 12:51:33
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Amigo, ainda não fiz. Estou esperando o credito. Assim que cair faco na hora.
ID: 1673
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905160143.zip
Data / Hora: 05/09/2013 12:51:59
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Assim que cair se der e se un dia cairr Carlos
ID : 1674
Pacote: BRCR-130823-004_ l 55-2013_20130905160143.zip
Data / Hora: 05/09/2013 12:53:48
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
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Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Eu dependo do dep. Da mulher. Se eu tivesse já tinha maandado .
( ... )

ID: 1677
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905160143.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13:01:37
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Deixa eu te explicar. A puta da mulher tem que depositar 218 que eh o valor dos
88. Ela so depositou 70. Entendeu? Estou aguardando o restante. Por isso eu disse pro primo
que não vou fazer mais com ela. Ela sempre atrasa. Tentei ajudar mas com ela não dapra
contar. Infelismente so ela pega nota pequena,. Mas hoje falei com primo e ele disse que já
tem quem faca o que ela faz.'

182. Em troca de mensagens imediatamente a seguir, Carlos Chater revela sua
preocupação em realizar a transferência solicitada por Rene porque iria vincular sua empresa
às contas utilizadas por Rene ou pelos clientes deste. Interessante notar que foi tranquilizado
por Rene pela referência de que as contas que receberiam os depósitos seriam aparentemente
de pessoas interpostas utilizadas por casas de câmbio. A afirmação tranquilizou Carlos, o que
gera alguma estranheza, considerando a ilicitude do procedimento:
'ID: 1659
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13: 55: 10
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Vc acha que se eu fizer ted não tem problema?
ID: 1660
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13:55:20
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: De vincular a conta?
ID: 1661
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13:55:49
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Sao contas particulares que usam casas de cambio
ID: 1662
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13: 55: 58
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok
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ID: 1663
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13 :56:09
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Nenhuma de pessoas suspeitas
ID: 1664
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13: 56:23
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok. Se vc esta dizendo.
ID: 1665
Pacote : BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13:56:24
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok'

183. Realizado o depósito em reais nas contas 'particulares que usam casas de
câmbio', o correspondente em dólares seria entregue por esta ao credor de Rene:
'ID: 1689
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_20130905161546.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13:03:59
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Eu comprei esse la na cidade dele e já vao entregarna mesma hora que eu
mandar comprovante do deposito
( ... )

ID: 1666
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13:56:39
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Esse é o cara que te falei de la que já entrega na cidade

( ... )
ID: 1669
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13:56:59
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Veja o valor que pagamos pra ele entregar la
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ID : 1670
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905165753.zip
Data / Hora: 05/09/2013 13:57:37
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Sorte que caiu o dolar senão não daria pra comprar os 58 restantes'

184. Posteriormente, Carlos afirma a Rene a realização da transferência, estando
o comprovante com André, em referência ao acusado André Catão de Miranda. No dia
seguinte, Rene confirma a Carlos Habib a entrega dos 30 mil dólares ao credor de Rene:
'ID: 1680
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905185115.zip
Data / Hora: 05/09/2013 15:41:24
Direção: Recebida
Alvo: Car fos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Vc tem o comprovante?
ID: 1681
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905185115.zip
Data / Hora: 05/09/2013 15:41:56
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Já esta la no escritorio. Com andre
ID: 1682
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130905185115.zip
Data / Hora: 05/09/2013 15:42:04
Direção: Recebida
Alvo: Car lós(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok
( ... )

ID: 1773
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130906122714.zip
Data / Hora: 06/09/2013 09: 15:22
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Já receberam o 30
ID: 1774
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130906122714.zip
Data / Hora: 06/09/201309:15:57
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Otimo'

185. Este comprovante de depósito não foi, contudo, localizado.
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186. Quanto ao remanescente, a negociação foi retomada em 09/09/2013 '
'ID: 1862
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Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909131508.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10: 12:33
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Bom dia
ID: 1863
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909131508.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10: 13:28
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Já falei com ele e nos fez 2.49
ID: 1864
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909131508.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10: 13:44
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Já vai me passar a conta
( ... )

ID: 1842
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909135715.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10:45: 10
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Banco do brasil Ag 6853 Cc 1102-9 Cnpj 03.835.426/0001-53 Valor: 72.400,00 rs
ID: 1843
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909135715.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10:45:30
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Transaco transp. Nac. Int. Ltda
ID: 1844
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909135715.zip
Data I Hora: 09/09/2013 10:46:49
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: A 2,49 = 29.076 us
ID: 1857
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909141116.zip
Data I Hora: 09/09/2013 11:07:47
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
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Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ele vai mandar contas separadas porque cada cliente precisa um valor ·

~ ·· ·~-_?

( ... )
ID: 1858
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909141116.zip
Data / Hora: 09/09/2013 11:08:38
Direção: Recebida
Alvo: Carlos(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Já me deu outra pra colocar Rs 19.920,00
ID : 1859
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909141116.zip
Data / Hora: 09/09/2013 11:09:31
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem : Banco ltau
ID: 1860
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909141116.zip
Data / Hora: 09/09/2013 11:09:40
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Agencia: 3136
ID : 1861
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130909141116.zip
Data / Hora: 09/09/2013 11: 11:00
Direção: Originada
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Ok
( ... )

187. Apesar da indicação das contas, Carlos Habib não fez o depósito, motivo
pelo qual Rene, além de reclamar, afirmou que informaria outras contas:
'ID: 1919
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130910200822.zip
Data / Hora: 10/09/2013 16:55 :02
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: É bem mais fácil pra vc que não precisa me atender .Mas eu atendo a todos e a
qualquer hora e vc nem imagina o quanto eu estou tendo que me explicar , porque essa gente
de quem compramos os dólares é muito seria e fechou compromisso com o cliente dele pra
nos depositarmos e não fizemos . Entao imagina o que eu tive que escutar , porque para eles
não existe a palavra FALHA
( ...)

ID: 1922
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Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130911031254.zip
Data / Hora: 11 /09/2013 00:02:34
Direção: Recebida
Alvo: Car los(Zeze) - 28b98b49
Contato: Michelin(Michelin) - 28748398
Mensagem: Avise o Andre que não pode mais depositar aqueles 72.400,00 quando ele tivar o
valor nas maos temos que pedir outra conta.'

188. Foram, em seguida, interceptados diálogos por telefone entre Rene Luiz
Pereira, Ediel Viana da Silva e André Catão de Miranda, estes dois últimos gerente
administrativo e gerente financeiro, respectivamente, do Posto da Torre Ltda., empresa de
propriedade de Carlos Habib Chater:
Diálogo entre Ediel e Rene em 11/09/2013, às 07: 12:
'EDIEL: Alô.
RENE: Quem fala ?
EDIEL: Ediel.
RENE: O André está ai ?
EDIEL: Ainda não.
RENE: Qual que é seu nome ?
EDIEL: Ediel.
RENE: Você no escritório trabalha, né ?
EDIEL: Isso.
RENE: Você poderia deixar um recado pra ele, por favor ? Ele ou Carlos. Diga que o Rene
ligou.
EDIEL: Hã.
RENE: E, porque ele tem um TED pra, duas TEDs pra me fazer ai, com dois números de
conta. diga a
ele que aquela de 72400 não pode mais ser feita nessa conta.
EDIEL: Ele tem seu telefone ? O André.
RENE: Ele tem, mas não vai conseguir falá comigo, só um pouco mais tarde
EDIEL: Tá, eu só vô avisa ...
RENE: É bom avisa, porque senão se ele fize esse TED o dinheiro está perdido.
EDIEL: A de 72 não é pra faze nessa conta, é pra manda em outra conta, é isso?
RENE: É, a hora que ele tiver o dinheiro, ele fala comigo. Eu dou um jeito de falar com ele.
Ele fala já se tá com o dinheiro ou o Carlos me avisa e ai eu passo a conta, porque é ... Ele
teve a conta, não fez o depósito. então a outra conta ele pode fazer, o 19 mil e pouco.
EDIEL: Tá.
RENE: A de 72 ele cancela e me pede uma outra conta, ta bom ?
EDIEL: Tá combinado, rene. Võ avisa aqui'

Diálogo entre André Catão de Miranda e Rene Luiz Pereira em 11/09/2013, às
09:40:
'ANDRÉ: Alô.
RENÉ: Como está ANDRÉ? Tudo bem?
ANDRÉ: Tudo.
RENÉ: Então tá bom. Liguei um pouco mais cedo pra você e deixei recado, eles te deram.
ANDRÉ: Ah, é. EDIEL falou.
RENÉ: Ah tá ...
ANDRÉ: Que aquela conta não é pra fazer, né?
RENÉ: Já era, porque aquilo era do cliente do cara e ...
ANDRÉ: Aham.
RENÉ: ... Nós o prejudicamos bastante.
ANDRÉ: Ele fez direto.
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RENÉ: _Isso, porque ele não podia deixar o cara sem ... Sem o... Sem esse valor.
\~>
ANDRE: Entendi.
\,:. · . ~- ..~;. ·: ./
RENÉ: Então ele já fez. Agora, eu vou ter que ver com você a hora exata. Porque ~í eu
·
peço ...Porque o cara já está ... Até esse cara, ou seja,. .. Uma pessoa que eu faço negócios
sempre.
ANDRÉ: Aquele 19 mantém.
RENÉ: Aquele 19 mantém.
ANDRÉ: Tá. RENÉ: Até ele já ficou chateado. (incompreensível - O cara tem que ver?) até
onde são prejudicial essas coisas né?
ANDRÉ: É.
RENÉ: O que você tá sentindo? Hoje resolve realmente isso?
ANDRÉ: O CARLOS tá chegando e eu quero que ele ligue pra você. Porque, aí, ele já passa
tudo certinho.
RENÉ: Tá, mas você tá achando que não ...
ANDRÉ: Não, eu não sei. Porque, como ele não está aqui, e ele chega só meio-dia, e ele
ainda tá vendo com o banco toda a programação, aí é melhor a gente ver com ele direto, né?
RENÉ: É.
ANDRÉ: Porque aí eu não posso dizer o que vai ser, o que não vai ser. Porque, aí, eu posso
falar alguma coisa errada também. Né?
RENÉ:É
ANDRÉ:: Mas ele meio-dia tá aqui.
RENÉ: Tudo bem. É porque a situação já está muito grave.
ANDRÉ: É, eu sei.( ... )'

'•

'ANDRE:alô
RENE:oi, é o Andre?
ANDRE:isso
RENE : como está meu amigo, é o Rene, tudo bem?
ANDRE:opa, tudo bem
RENE:ótimo; ele falou que deu certo já hoje né?
ANDRE: olha, já entrou mas não foi efetivado ainda RENE: me mandaram wn recado que era
pra eu pegar a conta pra você. É, eu não tenho essa conta ainda porque o cara ficou muito
desconfiado e nao (ininteligível) ainda
ANDRE: entendi
RENE:então ele pediu, falou: eu só vou passar na mesma hora que você me falar que já está
com o dinheiro. Mas eu já pedi a conta porque o Salomão
ANDRE: é, ainda não entá cem por cento efetivada; tá na programação que vai dar certo hoje
mas ainda não
RENE:mas de qualquer forma o Carlos já garantiu que por outro lado ele tem
ANDRE: ah, tudo bem, então ótimo
RENE: parece se não dá ai, ele ia pegar até do (sobrinho?)
ANDRE:ótimo, então é bom porque daí eu já fico mais tranquilo também
RENE :então isso, realmente, se passa hoje meu amigo, o problema é muito grave
ANDRE:aham
RENE: então, logo que essa pessoa me retorne aí eu já passo pra você ANDRE:tudo bem
RENE: ele não mandou ainda
ANDRE:ok
RENE: mas logo que ele me passe eu já passo isso pra você; e já bate um papo com o Carlos,
ele já está aí ou não?
ANDRE:não, ainda não
RENE:já pergunte pra ele logo isso então porque ele garantiu, porque quem me ligou não foi
ele eu não liguei mais pra ele
ANDRE:aham
RENE:quem me ligou foi o Salomão
ANDRE:ah tá
RENE: o coitado ficou penhorado lá até agora
ANDRE:eu sei
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RENE:então ele me garantiu, ta ótimo, chegando hoje isso ai ainda salva a situação
ANDRE:tá beleza, se Salomão entrou no meio já melhorou
RENE: é, assim foi que me falou ele tá bom
ANDRE:tá ótimo
RENE: então está bem
ANDRE: obrigado
RENE: logo que eu tenha aqui eu passo pra você
ANDRE:tá, muito obrigado Rene
RENE:um abraço, obrigado a você.'

189. Houve, porém, um problema com uma das transferências, o que motivou o
diálogo abaixo entre Rene Luiz Pereira e André Catão de Miranda em 17/09/2013, às 16:03, e
realização de novos depósitos em substituição:
'ANDRÉ: Oi.
RENE: ANDRÉ?
ANDRÉ: Oi.
RENE: Oi
ANDRÉ, é o RENE. Tudo bem?
ANDRÉ: Tudo.
RENE: Me fala uma coisa: houve algum problema com aquela TED de sexta?
ANDRÉ: Aquela TED foi refeita porque o banco devolveu mas eu já refiz de outra forma . Ela
foi como, quer ver? Deixa eu lhe passar. Ela foi como 7100 em depósito e 33, 33400 TED.
RENE: Pera aí que eu vou ter que anotar. ANDRÉ: Aí, dá os 40500 (quarenta e quinhentos),
do mesmo jeito.
RENE: 7100 .. .
ANDRÉ: 7100 em dinheito ...
RENE: Você tem BBM, tem não?
ANDRÉ: Não, não tem não. Ó 7100 em dinheiro. Depósito na boca do caixa, e 33400 TED.
RENE: Que dia foi isso?
ANDRÉ: Isso foi segunda-feira, cedinho.
RENE: Segunda?
ANDRÉ:É
RENE: Se eles não aceitar, eu vou aí pega esse negoc10, agora com você. Esse .. .Esse
ignorante não vai aceitar ... Tem que mandar sempre uma foto pra ele .
ANDRÉ: Tudo bem. É porque vira, exatamente, os mesmos 4500, certo?
RENE: Certo, Certo. ( ... )'

190. Esses diálogos foram ouvidos em audiência, tendo André Catão de
Miranda, interlocutor dos dois últimos, reconhecido a autenticidade. O mesmo procedimento
não foi adotado para Rene Luiz Pereira, que optou por ficar em silêncio. O reconhecimento,
de todo modo, da autenticidade por uma dos interlocutores é suficiente, além de não existir
qualquer dúvida fundada a respeito da idoneidade da prova.
191. Desta feita, os comprovantes dos depósitos foram interceptados em anexos
das mensagens enviadas por Rene Luiz Pereira para outros interlocutores. Transcrevo
mensagens com esses interlocutores:
'ID: 4498
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130914000942_full.zip
Data / Hora: 13/09/2013 14: 10: 16
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Omeprazol(Omeprazol) - 25a2c477
Mensagem: Estou tentando rêceber desse çara que vc sabe e me pediu uma conta pra mandar
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um TED
ID: 4499
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130914000942_full.zip
Data / Hora : 13/09/2013 14: 10:31
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Omeprazol(Omeprazol) - 25a2c477
Mensagem: Não quero por na minha e falta 125500
ID: 4500
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130914000942_full.zip
Data / Hora: 13/09/2013 14: 10:46
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Omeprazol(Omeprazol) - 25a2c477
Mensagem: Vc não tem desse pessoal pra mandarmos?
ID: 4501
Pacote : BRCR-130823-004_155-2013_20130914000942_full.zip
Data / Hora: 13/09/2013 14: 11: 10
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Omeprazol(Omeprazol) - 25a2c477
Mensagem: Um minuto que vejo aqui'

192. Por mensagem enviada por BBM em 17/09/2013, às 09:42, Rene Luiz
Pereira enviou a pessoa com o codinome 'Matusalem', o comprovante digitalizado do depósito
em dinheiro de R$ 40.500,00 efetuado pela empresa Posto da Torre Ltda., em 13/09/2013, na
conta de Gilson M. Ferreira ME, mantida no Banco Itaú, Agência Xaxim em Curitiba. Em
mensagem sucessiva, às 09:43, enviou comprovante de depósito em cheques de R$ 50.000,00,
aqui sem identificação do depositante.
193. Esses depósitos encontram-se na fls. 54-55 do arquivo contendo a íntegra
das mensagens BBM de Rene Luiz Pereira (Michelin) e que foram disponibilizados pelo
ofício no evento 209 do processo 5026387-13.2013.404.7000. Também encontram-se nos
autos, no relatório de interceptação constante no evento 114, arquivo petl, do processo
5026387-13 .2013.404.7000.
194. Como adiantado, o depósito de R$ 40.500,00 deu problema, o que motivou,
em 16/09/2013, depósitos substitutivos de R$ 33.400,00 e R$ 7.100,00 na mesma conta de
Gilson M. Ferreira ME. O fato foi objeto de troca de mensagem entre Rene Luiz Pereira e
Matusalém:
'ID: 1967
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130917192144.zip
Data / Hora: 17/09/2013 16: 10:25
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Matusalem(Matusalem) - 29c9e03d
Mensagem: Eleja tinha mandado outra Ted ontem pirque viu que voltou
ID: 1968
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013 _20130917192144.zip
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Data / Hora : 17/09/2013 16: 10:26
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Matusalem(Matusalem) - 29c9e03d
Mensagem: Entrou outra Ted de 33.400,00 e um depositi em dinheiro de 7.100 que dao Os
mesmos 40500.'

195. Esses novos depósitos foram enviados por mensagens BBM por Rene Luiz
Pereira para Matusalém em 18/09/2012, 10:27 e 10:28. Encontram-se nas fls. 132 e 133 do
arquivo contendo a íntegra das mensagens BBM de Rene Luiz Pereira (Michelin) e que foram
disponibilizados pelo ofício no evento 209 do processo 5026387-13.2013.404.7000. Também
encontram-se nos autos, no relatório de interceptação constante no evento 114, arquivo petl,
do processo 5026387-13.2013.404.7000. No depósito de R$ 33.400,00 é identificado o Posto
da Torre Ltda. como depositante.
196. Os depósitos provenientes do Posto da Torre Ltda. na conta Gilson Ferreira
em Curitiba também encontram-se provados pela quebra judicial de sigilo bancário da conta
Gilson Ferreira, tendo sido produzido o laudo pericial 006/2014/SETEC pela perícia da
Polícia Federal e que se encontra no evento 18, laul, do processo 5001438-85.2014.404.7000.
Na fl. cinco do laudo, consta a identificação dos depósitos provenientes do Posto da Torre na
referida conta.
197. Em outras trocas de mensagens BBM de Rene Luiz Pereira com as pessoas
de língua espanhola que utilizam os codinomes Caballero e Chavo fica evidenciado que eram
estes os credores de Rene no exterior, especificamente na Bolívia, e que o dinheiro em última
análise a eles se destinava. São várias mensagens nesse sentido constante nas fls. 39-43 do
anexo apresentado pelo MPF junto à denúncia (anexo5, evento 1). Destaco apenas algumas:
'ID: 5756
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130917131453 .zip
Data / Hora: 17/09/2013 09:50:48
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Chavo (Boi) 'Salazar Solis'(Chavo) - 266ebf50
Mensagem: Estoy hablando con la casa de cambio para sacarmos porlo menos un parte para
darmos ai hombre ahi, porque la otra parte el Maricá AC deposito en
cheque y solo manana liberando
( ... )

ID : 6593
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130918001408_full.zip
Data / Hora: 17/09/2013 11:55:29
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 26504fad
Mensagem: Amigo como !e fue con la casa de cambio
ID: 6594
Pacote: BRCR-130823-004_ 155-2013_ 20130918001408_full.zip
Data / Hora: 17/09/201311:55:47
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 26504fad
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Mensagem: Que le dijo
ID: 6595
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130918001408_full.zip
Data / Hora: 17/09/2013 11:55:52
Direção: Originada
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 26504fad
Mensagem: Esperando que autorize
ID: 6596
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_ 20130918001408_ full.zip
Data / Hora: 17/09/2013 11:56:14
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 26504fad
Mensagem: Pero es si o si autoriza para hora
( ... )

ID: 5829
Pacote: BRCR-130823-004_155-2013_20130917153911.zip
Data / Hora: 17/09/2013 12:38:32
Direção: Recebida
Alvo: Michelin(Michelin) - 28748398
Contato: Caballero(Caballero) - 26504fad
Mensagem: Me dice donde recojo en que casa de cambio me voy'

198. Oportuno lembrar que a pessoa que utilizava o codinome Caballero já
figurou em outra troca de mensagens com Rene Luiz Pereira, naquela, anteriormente referida,
quando Rene Luiz Pereira comenta a perda do carregamento de cerca de 700 kg de cocaína
(item 132).
199. Sobre a ulterior destinação desses valores à pessoas nas Bolívia, tomo a
liberdade de transcrever a síntese efetuada pelo MPF em suas alegações finais fl. 19 (evento
415):
'A remessa dos valores para o exterior é igualmente cristalina em face das conversas
interceptadas.
Veja-se nesse sentido, primeiramente que, quanto à transação no valor de R$ 77.100,00,
RENE informa a CHAlER que os destinatários já receberam os 30 (o equivalente em dólares,
no montante de US$ 30.000,00), ao que CHAlER responde 'ótimo', demonstrando inequívoca
ciência da remessa ao exterior.
Mais eloquente que isso é o fato de que, para a remessa do R$ 125.500,00 identificados acima
como 'operações 4 e 5', RENE recebe indicação de conta de doleiro identificado pelo nick
MATIJSALEM, que informa que seu Ip de contato no Skype é da Bolívia .
.A partir do item 32 do anexo à denúncia demonstra-se que, contemporaneamente às
transações. com CHATER, RENE mantém diálogos com bolivianos identificados pelos nicks
CHAVO, BLACK e CABALLERO sobre pagamento de carregamento de drogas, confirmando
com o primeiro o depósito dos valores por CHAlER.
O teor das conversas evidencia que os valores foram remetidos à Bolívia por MATIJSALEM,
onde foram recebidos pelo emissário de RENE identificado como CHAVO, o qual, por sua
vez, os repassou ao credor/fornecedor a CABALLERO.
Nesse sentido, vale especial remissão ao item 46, no qual RENE mantém conversação
simultânea com MATIJSALEM, CHAVO e CABALLERO sobre o local em que o dinheiro
deveria ser buscado e entregue, com várias menções a pontos da cidade boliviana de Santa
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200. Saliente-se que as mensagens trocadas entre Rene e as pessoas com
codinome Matusalem, .Chavo e Caballero estão todas em espanhol, evidenciando que não se
tratam de residentes no Brasil. Ademais, como bem apontado pelo MPF o IP de contato de
Matusalém fica na Bolívia (evento 114 dos autos 5026387-13.2014.404.7000).
201. Assim, por transações subreptícias, 124 mil dólares foram enviados da
Europa, através de Maria de Fátima Stocker, para o Brasil, tendo como destinatário imediato
Rene Luiz Pereira e destinatários remotos fornecedores de drogas na Bolívia.
202. Carlos Habib Chater e Sleiman Nassim El Kobrossy atuaram como
operadores do mercado negro de câmbio, intermediando a operação.
203. A pedido de Carlos Habib Chater, 36 mil dólares foram entregues em
espécie no escritório profissional de Alberto Youssef em São Paulo na data de 30/08/2013,
sendo, em seguida, entregues a Rene Luiz Pereira.
204. Apesar da utilização do escritório de Alberto Youssef para essa entrega, as
provas indicam que o valor em espécie foi ali levado por emissário não identificado de Maria
de Fátima Stocker e, posteriormente, entregue a Rene Luiz Pereira, sem uma participação
mais ativa, além da cessão de endereço, por Alberto Y oussef.
205. O remanescente, os 88 mil dólares, foi disponibilizado a Rene mediante
depósitos do equivalente em reais efetuados por André Catão de Miranda, por determinação
de Carlos Habib Chater, e foram provenientes da empresa por este controlada, a Posto da
Torre Ltda. Primeiro, um depósito de R$ 77.100 em 05/09/2013, cujo comprovante não foi
apreendido. Depois, dois depósitos, um de R$ 40.500,00, outro de R$ 50.000,00, efetuados
em 13/09/2013, na conta de Gilson M. Ferreira ME, mantida no Banco Itaú, Agência Xaxim
em Curitiba. Diante da falha na efetivação do depósito de R$ 40.500,00, foram realizados
depósitos substitutivos de R$ 33.400,00 e R$ 7.100,00 em 16/09/2013, também provenientes
do Posto da Torre.
206. Os depósitos de 13 e 16/09/2013 estão comprovados documentalmente.
Representavam a contrapartida da aquisição do correspondente em dólares em casa de câmbio
não totalmente identificada, mas que utilizaria a referida conta em nome de Gilson Ferreira.
Os valores em dólares foram então providenciados aos fornecedores de Rene Luiz Pereira no
exterior, entre eles as pessoas identificadas como Caballero e Chavo.
207. Posto da Torre Ltda., CNPJ 04.473.193 /0001-59, identificado
expressamente como depositante em pelo menos dois dos comprovantes dos depósitos, é de
propriedade e controle de Carlos Habib Chater, que figura, juntamente com sua esposa,
Dinorah Abrão, no quadro societário. O próprio Carlos Habib admitiu em Juízo ser o titular e
gestor do Posto da Torre (evento 424, 'Juiz Federal: Senhor Carlos, pra esclarecer, o senhor é
proprietário desse Posto da Torre?; Carlos Habib: Sim.').
208. Além da prova material das operações, o acusado Carlos Habib Chater,
como adiantado, reconheceu, em Juízo, a autenticidade das interceptações e confirmou os
codinomes utilizados no BBM pelos interlocutores Sleiman Nassim (Silo), Maria de Fátima
Stocker (Fast GMX e Evi) e Rene Luiz Pereira (Michelin) (evento 424).
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operações dólar cabo e sem utilização dos sistemas de transferências formais, nas quais essas
transações ficam registradas, como o SISBACEN junto ao Banco Central, constitui ocultação,
uma das condutas nucleares do crime de lavagem de dinheiro.
211. Como condutas de ocultação adicionais, foi utilizada, como intermediária
das transações, empresa estranha a origem e ao destinatário das transações, especificamente a
empresa Posto da Torre Ltda., ocultando, em meio as múltiplas operações de um posto de
gasolina, transferências criminosas.
212. A Posto da Torre é empresa real constituída em Brasília. Trata-se de posto
de gasolina de grande movimentação, como reconhecem as próprias Defesas e como afirmado
pelas testemunhas. A utilização da empresa da espécie para a realização de transações
bancárias subreptícias e estranhas ao seu objeto social constitui expediente hábil à ocultá-las.
213. Além disso, a empresa Gilson M. Ferreira Transporte ME, titular da conta
em Curitiba que recebeu os depósitos provenientes da empresa Posto da Torre Ltda., é de
fachada, sendo sua conta utilizada apenas para movimentação financeira ilegal. Conforme
relatório obtido junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeira, a conta em questão
movimentou entre setembro de 2012 a fevereiro de 2013, o valor total de R$ 23.035 .226,00, o
que é absolutamente incompatível com a condição de microempresa (Relatório 10964, evento
15, anexo9, processo 5001438-85.2014.404.7000). A movimentação milionária da empresa
também foi objeto do laudo pericial 006/2014/SETEC pela perícia da Polícia Federal e que se
encontra no evento 18, laul, do processo 5001438-85.2014.404.7000, sendo ali apontado nos
anos de 2012 e 2013 movimentação total de cerca de R$ 29.450.333,54 em cerca de 3.451
transações, o que representam indícios de que se trata de mera conta de passagem, utilizada
por terceiros.
214. Caracterizadas, portanto, as condutas de ocultação pela realização de
transferências internacionais à margem do sistema formal de transferência e sem registro no
SISBACEN do Banco Central, pela utilização de empresa intermediária estranha aos
destinatários e beneficiários, especificamente o Posto da Torre Ltda., e pela realização de
depósitos em conta de pessoa interposta utilizada por terceiros, a Gilson M. Ferreira
Transportes ME.
215. Os recursos movimentados nessas transações têm origem cnmmosa,
especificamente no tráfico de drogas, considerando o profundo envolvimento de Rene Luiz
Pereira nesta atividade, conforme já demonstrado.
216. É importante destacar que, no mundo da criminalidade complexa, inclusive
no tráfico de drogas, criminosos não mantém contabilidade formal de seus negócios ilícitos.
21 7. Em transações relacionadas a atividades criminais complexas, dificilmente
haverá prova direta de sua origem, natureza e propósitos criminosos.
218. Em casos envolvendo lavagem de produto de tráfico de drogas, a prova
disponível será usualmente indireta ou indiciária no sentido técnico do art. 239 do Código de
https ://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...

6'3/87

/<~:~02~> .'

.

09/1 2/2014

Processo Penal.

Evento 447 - SENT1

~'J

~

1•

/~t'/ 1<!iTl4:.'. ';~;y'._:·:~

t .d. l;~~ ~44
\ <...;

; ·:.

-· -.. --./,· . y
~~·

'\t.-,...;.,_.... . .. ',
'·e·

219. No Direito Comparado, tem se entendido que a prova indiciária
fundamental no processo por crime de lavagem de dinheiro, inclusive quanto à prova de que o
objeto da lavagem é produto de um crime antecedente.

220. Por exemplo, nos Estados Unidos, tal prova pode ser satisfeita com
elementos circunstanciais, a expressão usualmente utilizada para representar a prova indireta.
Ilustrativamente:
- em United States v. Abbel, 271 F3d 1286 (llth Cir. 1001), decidiu-se que a
prova de que o cliente do acusado por crime de lavagem era um traficante, cujos negócios
legítimos eram financiados por proventos do tráfico, era suficiente para concluir-se que as
transações do acusado com seu cliente envolviam bens contaminados;
- em United States v. Golb, 69 F3d 1417 (9th Cr. 1995), entendeu-se que,
quando o acusado por crime de lavagem faz declarações de que o adquirente de um avião é
um traficante e quando o avião é modificado para acomodar entorpecentes, pode ser
concluído que o dinheiro utilizado na aquisição era dinheiro proveniente de tráfico de
entorpecentes;
- em United States v. Reiss, 186 f. 3d 149 (2d Cir. 1999), a utilização de
subterfúgios para o pagamento de um avião envolvendo conhecido traficante foi considerada
suficiente para estabelecer a procedência ilícita dos recursos empregados na compra;
- em casos como United States v. Hardwell, 80 F.3d 1471 (lOth Cir. 1996) e
United States v . King, 169 F.ed 1035 (6th Cir. 1999), decidiu-se que a falta de prova de renda
legítima ou suficiente para justificar transações feitas por criminoso era prova suficiente da
origem criminosa dos recursos empregados.
221 . Tais casos e os respectivos resumos foram extraídos de manual dirigido aos
Procuradores Federais norte-americanos, no qual sob o título 'Prova circunstancial é suficiente
para demonstrar que a propriedade é proveniente de atividade criminosa específica'
('circunstantial evidence sufficient to show property was SUA proceeds'), são arrolados cerca
de onze precedentes (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. Criminal Division. Asset Forfeiture
and Money Laundering Section. Federal Money Laundering Cases: Cases interpreting the
Federal Money Laundering Statutes (18 U.S.C. §§ 1956, 1957, and 1960 and Related
Forfeiture Provisions (18 U.S.C. §§ 981 and 982). janeiro, 2004, p.30-31.)
222. De forma semelhante, o Supremo Tribunal Espanhol - STE vem
entendendo que a condenação pelo crime de lavagem não exige a condenação pelo crime
antecedente, que a prova de que o objeto da lavagem é produto de crime antecedente pode ser
satisfeita com prova indiciária e que esta, em geral, tem um papel fundamental no processo
por crime de lavagem de dinheiro. Ilustrativamente (Todos esses julgados podem ser
acessados através do site www.poderjudicial.es):
- na STS 392/2006 entendeu-se que a prova de que o acusado figurava como
proprietário de embarcação de alta velocidade em Ceuta, do tipo comumente utilizada para
transporte de droga na região do Estreito de Gibraltar, sem ter renda lícita que pudesse
justificar tal propriedade, aliada à prova de que a embarcação teria, na única vez em que
utilizada, sido conduzida por pessoa com antecedente por crime de tráfico de drogas, eram
suficientes para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro;
- na STS 33/2005 decidiu-se que a aquisição pelo acusado de quatro
embarcações de alta velocidade e um veículo, sem que ele tivesse renda de fonte lícita ou
fornecido explicações para as aquisições e para o destino dos bens, aliada à prévia condenação
https ://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documentoj mplem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 70141 38...
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dele por tráfico de drogas e à prova de que ele seria dependente de drogas,
para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro;
~ .- -~ · ·
- na STS 1637/ 1999 entendeu-se que realização, por pessoa com antecedentes
por tráfico de drogas, de transações elevadas em dinheiro aliada à inexistência de operações
comerciais ou negócios que pudessem justificar a origem da expressiva quantidade de
dinheiro, constituíam prova indiciária suficiente de lavagem de dinheiro proveniente de
tráfico de drogas;
- na STS 1704/2001 decidiu-se que a prova do crime de lavagem não depende
de sentença quanto ao crime antecedente e que da realização de operações bancárias
extravagantes envolvendo dinheiro proveniente de tráfico de drogas pode-se inferir dolo do
crime de lavagem.
223. Da referida STS 392/2006, é oportuna transcrição, ainda que longa, da
fundamentação que vêm sendo empregada pelo STE quanto à avaliação da prova indiciária
em geral e desta em relação ao crime de lavagem.
'l. Es doctrina reiterada de esta Sala la eficacia probatoria de la prueba de indicias y la
exigencia de una serie de requisitos relativos a los indicias y a la inferencia.
'La prueba indiciaria, circunstancial o indirecta es suficiente para justificar la participación
en e! hecho punible, siempre que reuna unos determinados requisitos, que esta Sala,
recogiendo principias interpretativos dei Tribunal Constitucional, ha repetido hasta la
saciedad. Tales exigencias se pueden concretar en las siguientes:
1) De carácter formal: a) que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o
indícios que se estimem plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la
deducción o inferencia; b) que la sentencia haya explicitado el razonamiento a través dei
cual, partiendo de los indicias, se ha llegado a la convicción dei acaecimento dei hecho
punible y la participación en el mismo dei acusado, explicitación, que aún cuando pueda ser
sucienta o escueta se hace imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente para
posibilitar e! contrai casacional de la racionalidad de la inferencia.
2) Desde el punto de vista material es preciso cumplir unos requisitos que se refieren tanto a
los indicias en si mismos, como a la deducción o inferencia.
Respecto a los indicias es necesario:
a) que estén plenamente acreditados.
b) de naturaleza inequívocamente acusatoria.
c) que sean plurales o siendo único que posea uma singular potencia acredita tiva.
d) que sean concomitantes ai hecho que se trate de probar .
e) que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuerzen entre sí.
En cuanto a la deducción o inferencia es preciso:
a) que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino
que responda plenamente a las regias de la lógica y la experiencia.
b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de
acreditar , existiendo entre ambos un 'enlace preciso y directo según las regias dei criterio
humano.'
2. En e! delito de blanqueo de capitales, provenientes de delitos de tráfico de drogas, se ha
venido exigiendo tres elementos indiciarias, cuya concurrencia podría desembocar en la
convicción de la existencia dei delito, lógicamente dependiendo de la intensidad de los
mismos y de las explicaciones o justificaciones dei acusado.
Estos indicias consisten en:
a) e! incremento inusual dei patrimonio dei acusado.
b) la inexistencia de negocios lícitos que puedan justificar el referido incremento patrimonial
así como las adquisiciones y gastos realizados.
c) la constatación de un vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con
personas o grupos relacionados con los mismos .'
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. . 224. ~E ~a já referida STS 1637/1999, extrai-se a seguinte justificativa ª. &...~: ~ ~-::/~~··~;!
para sua JUnsprudenc1a:
':~·~::.: \J · ·' .•.'A ello debe recordarse como reflexión criminológica que en delitos como el enjuiciado, lo
usual será contar sólo con pruebas indiciarias y que el cuestionamiento de su aptitud para
provocar el decaimento de la presunción de inocencia solo produciría el efecto de lograr la
impunidad respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse el
narcotráfico y las enormes ganancias que de el se derivan, las que se encuentran en íntima
unión con él corno se reconece expresarnente en la Convención de Viena de 1988 ya citada.'

225. No Brasil, a jurisprudência dos Tribunais de Apelação ainda não é
suficientemente significativa a respeito desta questão. Não obstante, é possível encontrar
alguns julgados adotando o mesmo entendimento, de que a prova indiciária do crime
antecedente seria suficiente. Por exemplo, no julgamento da ACR 2000.71.00.041264-1 - 8.ª
Turma - Rel. Des. Luiz Fernando Penteado - por maioria - j. 25/07/2007, DE de 02/08/2007, e
da ACR 2000.71.00.037905-4 - 8.ª Turma - Rel. Des. Luiz Fernando Penteado - un. - j.
05/04/2006, dede 03/05/2006, o TRF da 4.ª Região, em casos envolvendo lavagem de
dinheiro tendo por antecedentes crimes de contrabando, descaminho e contra o sistema
financeiro, decidiu-se expressamente que 'não é exigida prova cabal dos delitos antecedentes,
bastando apenas indícios da prática das figuras mencionadas nos incisos I a VII para que se
complete a tipicidade'. Também merece referência o precedente na ACR 2006.70000267525/PR e 2006.7000020042-0, 8.ª Turma do TRF4, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum, un., j.
19/ 11/2008, no qual foi reconhecido o papel relevante da prova indiciária no crime de
lavagem de dinheiro.
226 . Também merece referência o seguinte precedente da 5.ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça quanto à configuração do crime de lavagem, quando do julgamento de
recurso especial interposto contra acórdão condenatório por crime de lavagem do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região:
'Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é necessária a prova cabal do
crime antecedente, mas a demonstração de 'indícios suficientes da existência do crime
antecedente' , conforme o teor do §1.º do art. 2. 0 da Lei n.º 9.613/98. (Precedentes do STF e
desta Corte)' (RESP 1.133.944/PR - Rei. Min. Felix Fischer - 5.ª Turma do STJ - j.
27/04/201 O)

227. O fato é que o crime de lavagem de dinheiro reveste-se usualmente de certa
complexidade, sendo difícil revelá-lo e prová-lo. O usual será dispor apenas de prova indireta
de seus elementos, inclusive quanto a origem criminosa dos bens, direitos e valores
envolvidos.
228. Admitir a validade da prova indireta para a caracterização do crime de
lavagem não é algo diferente do que ocorre em relação a qualquer outro crime. Isso não
significa, por outro lado, um enfraquecimento das garantias do acusado no processo penal,
pois a prova, ainda que indireta, deve ser suficientemente convincente para satisfazer o
standard da prova acima de qualquer dúvida razoável.
229. No caso presente, há indícios robustos, concomitantes e concordantes
quanto a origem, natureza e propósitos criminosos das transações relacionadas em questão,
especificamente:
- realização das transações subrepticiamente, de forma a ocultar a sua existência;
https://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m pi ementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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- emprego de contas de empresas intermediárias e ainda contas de
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- inexistência de negócios lícitos que possam justificar as transações;
· · - ~·
- envolvimento profundo do principal responsável pelas transações no assim
denominado mundo das drogas.
230. Tais elementos indíciários, aliados à falta de explicações pelos acusados
sobre a natureza, origem e destino das transações, são suficientes para a comprovação da
materialidade, acima de qualquer dúvida razoável, do crime de lavagem de dinheiro, tendo
por antecedentes crimes de tráfico de drogas.
231. Como já apontado, trata-se aqui, em realidade, de operação clássica de
lavagem de dinheiro, no qual o produto da venda de drogas na Europa é remetida
subrepticiamente para pagamento dos fornecedores nos países de origem, com a circunstância
de, no presente caso, haver a intermediação da transação no Brasil. No primeiro relatório
anual apresentado pelo FATF/GAFI (FATF-GAFI. FATF Annual Report de 1990. disponível
em www.fatf-gafi.org/dataoecd/20/16/33643019.pdf), já havia referência a essa tipologia de
lavagem de dinheiro.
232. Embora a doutrina reporte-se a fases da lavagem de dinheiro, colocação,
movimentação (ocultação) e integração, a consumação do crime de lavagem, considerando a
redação do tipo previsto no caput do art. 1° da Lei nº 9.613/1998, não depende que todo o
ciclo seja completado, com a integração do produto do crime no dominío econômico na forma
de um bem lícito. Qualquer conduta de ocultação ou dissimulação do produto do crime basta à
configuração típica e à consumação. E, no presente caso, ao contrário do argumentado pela
Defesa de Rene, houve muito mais do que mera movimentação física do dinheiro.
233. Caracterizada a materialidade do crime de lavagem de dinheiro, passa-se ao
exame da autoria e do dolo.
234. Rene Luiz Pereira, além de responsável pelo crime antecedente, também
praticou ativamente o crime de lavagem de dinheiro, estando envolvido diretamente na
realização das transações subreptícias. Como autor também do crime antecedente, o dolo
direto é inegável, tendo Rene agido com consciência e vontade de realizar o tipo objetivo da
lavagem, ocultar o produto do crime, e com ciência da origem e natureza criminosa dos
valores envolvidos nas transações. Deve ser tido como um dos autores do crime de lavagem,
agindo dolosamente.
23 5. Como adiantado, Carlos Habib Chater admitiu a realização das transações
em Juízo (evento 424). Declarou que Sleiman Nassim El Kobrossy seria seu amigo e seria um
operador do mercado negro de câmbio, um doleiro. Carlos Chater teria aceitado auxiliar
Sleiman na internalização de USD 124.000,00 provenientes de Maria de Fátima Stocker que
estava na Europa e a entrega desse numerário a Rene Luiz Pereira no Brasil. Negou, porém,
ciência do envolvimento de Rene Luiz Pereira com o tráfico de drogas e de Sleiman e Maria
de Fática com lavagem do produto de tráfico de drogas.
236. Carlos Habib Chater foi um dos autores do crime de lavagem, responsável
direto por condutas de ocultação das transações, realizando-as à margem do sistema formal de
transferência, utilizando o posto de gasolina de sua propriedade como intermediário das
https://eproc.jfpr .jus .br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138. ..
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transações e realizando depósitos em conta de empresa de fachada.
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237. A negativa do agir doloso não é convincente. Da realização das transà'çoespor meio de condutas de ocultação infere-se a intenção de lavar. Não há outra explicação
disponível para a realização das transações subreptícias. Fossem negócios lícitos, normais,
ficariam sem quaisquer explicações os procedimentos fraudulentos adotados para ocultar as
transações, inclusive a utilização do Posto da Torre como intermediário desnecessário entre
origem e destino da transações.
238. Questão que se coloca diz respeito ao conhecimento de Carlos Habib
Chater de que os valores envolvidos tinham origem no tráfico de drogas ou de que Rene Luiz
Pereira estava envolvido no tráfico de grandes quantidades de drogas.
239. O conhecimento da origem específica dos valores objeto da lavagem
perdeu parte de sua importância com a alteração da Lei nº 9.613/1998 pela Lei nº 12.683/2012
que eliminou o rol de crimes antecedentes. Se até então, poderia haver importância, para
configurar o agir doloso, na ciência da procedência específica dos valores, já que havia rol de
crimes antecedentes, desde então, sendo todo crime ou mais qualquer infração penal passível
de figurar como antecedente da lavagem de dinheiro, basta o conhecimento pelo agente da
lavagem da procedência criminosa ou contravencional dos valores envolvidos.
240. O conhecimento da procedência criminosa ou contravencional dos valores
envolvidos pode ser inferida, como adiantado, pela prática das condutas de ocultação e
dissimulação. Do emprego dos estratagemas de ocultação e dissimulação, possível concluir
pela presença do dolo de lavagem, única explicação para seu emprego.
241. Ainda que Carlos Habib Chater não tivesse conhecimento direto da
procedência criminosa dos valores, seria forçoso reconhecer que no mínimo agiu com dolo
eventual. Ao concordar em realizar as transações subreptícias, em circunstâncias suspeitas,
sem indagar a origem, natureza e destino dos valores, assumiu o risco de produzir o resultado
delitivo do crime de lavagem de dinheiro, agindo com dolo eventual nos termos do art. 18, 1,
do CP).
242. Em seu interrogatório, como álibi, negou ciência de que o dinheiro proviria
do tráfico de drogas e afirmou que apenas teria auxiliado seu amigo, Sleiman Nassim, que
seria um doleiro, a internalizar os valores da Europa no Brasil (evento 424). Questionado
sobre questões centrais a respeito da operação, como origem, natureza e destino específicos
dos valores, negou ciência e mesmo se importar com essas questões. Transcrevo o seguinte
trecho:
'Juiz Federal:- Mas quando o senhor fazia essas operações o senhor não achava que o senhor
corria um risco de, de se envolver em alguma coisa dessa espécie?
Carlos Chater :- Não, desculpa ...
Juiz Federal:- Como aparentemente, digamos assim, é a acusação?
Carlos Chater:- Não é, usaram um termo da cegueira deliberada. Eu não concordo em
momento algum, nem em cima dessa ação, nem das próximas que, que a gente tá tratando
aqui. Porque eu sempre tive muito cuidado. Agora é claro eu sou um ser humano.
Juiz Federal:- O senhor fez essas transações com o senhor Salomão né?
Carlos Chater: - Sim.
Juiz Federal- Que o senhor mesmo disse que é um doleiro que atua no mercado de câmbio
paralelo. Trouxe dinheiro, de quem que era esse dinheiro lá do ...
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Carlos Chater:- Eu não sei, mas eu conheço o Salomão há 20 anos. Eu nunca vi, nund~- ~Ú\.'.i,{~·5~ '.."
nunca presenciei nenhuma situação que pudesse...
, :1. · ~ -:; ,· '.
Juiz Federal:- Esse dinheiro é o que o senhor fez então a transação, o senhor não sabe de.\ . ·< /
quem que é?
Carlos Chater:- Não, porque o Salomão é que sabia. Eu não posso falar pro Salomão, quem é
seu cliente. Às vezes ele vai pensar que eu tô querendo roubar um cliente ou tirar alguma, eu
nunca fui perguntar. É claro que se fosse uma pessoa que eu tivesse conhecido, não primeiro
que eu não faria uma operação dessa.
Juiz Federal:- E o senhor Renê tampouco o senhor diz que conhece?
Carlos Chater: - Não, é o emissário de Salomão.
Juiz Federal:- Essas contas que o senhor fez o depósito lá, como que é .. .
Carlos Chater:- Gilson.
Juiz Federal:- Gilson Ferreira.
Carlos Chater:- Não conheço, não sei nem quem é.
Juiz Federal:- E o senhor não acha que o senhor corre um nsco de fazer operação de
lavagem de dinheiro?
Carlos Chater:- Como eu disse eu fui, não fui diligente o suficiente. Mas quando ele disse,
doutor, que seriam contas de casas de câmbio, eu relaxei. Vou repetir, eu mando o meu filho
constantemente pra fora pra poder fazer alguns cursos . Eu compro os dólares e pago as
universidades com casas de câmbio. Inclusive numa outra ação em cima de uma RIF tem o
compliance do Banco Tov, da corretora Tov que disse que estaria liberando um, um repasse
pra uma faculdade nos Estados Unidos .
Juiz Federal:- Naquele outro é em objeto do outro processo e o senhor responde se o senhor
quiser é coisa parecida. Mas daí tem uma operação supostamente seria que o senhor Alberto
Youssef com o dinheiro supostamente do deputado Federal lá, ex-deputado José Janene é, não
sei se o senhor ...
Carlos Chater:- Não.
Juiz Federal:- ... fez, fez a operação.
Carlos Chater:- Não conheço, não tenho conhecimento dessa operação. Operação de quanto?
Juiz Federal:- É aquela operação que é o objeto do outro processo lá do depósito da DUNEL.
Carlos Chater:- Ah, na DUNEL?
Juiz Federal:- Isso.
Carlos Chater:- No momento oportuno eu, mas o que eu posso adiantar é que eu não conheço
o senhor, nunca conheci o deputado.
Juiz Federal: - Eu vou passar aqui um ...
Defesa de Carlos:- Excelência só fazer uma pergunta aqui. Eu vou só, é o senhor tinha
conhecimento de alguma forma que esse dinheiro foi ou poderia ter sido remitido para o
exterior?
Carlos Chater:- Qual dinheiro?
Defesa de Carlos:- Esses 124 mil dólares.
Carlos Chater: - Não.
Defesa de Carlos:- Essa transação que tava acontecendo.
Carlos Chater :- Não era nem minha função saber.
Defesa de Carlos:- Não.
Carlos Chater:- A minha função era entregar no Brasil o que foi combinado, e foi o que eu fiz.
Juiz Federal :- Porque é que o senhor Salomão queria em dólar esse dinheiro e não em reais?
Carlos Chater:- Aí deve ser o acordo dele com o cliente dele.
Juiz Federal:- Que o senhor também não sabe quem é?
Carlos Chater :- Não, não conheço.
Juiz Federal:- E o senhor sabe onde que ele ia entregar esse dinheiro?
Carlos Chater: - Não, também não.'

243. Mesmo fiando-se no álibi, Carlos Chater, apesar de admitir ter realizado as
transações fraudulentas, declarou expressamente, conforme trecho transcrito, que não sabia de
quem seria o dinheiro, que não conhecia Rene Luiz, que não sabia de quem seria a conta
Gilson Ferreira na qual realizou os depósitos, e que não sabia para quem ou onde o dinheiro
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244. São aqui pertinentes as construções do Direito anglo-saxão para o crime de
lavagem de dinheiro em torno da 'cegueira deliberada' ou 'willful blindness' e que é
equiparável ao dolo eventual da tradição do Direito Continental europeu. Escrevi sobre o tema
em obra dogmática (MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo,
Saraiva, 2010).
245 . Em síntese, aquele que realiza condutas típicas à lavagem, de ocultação ou
dissimulação, não elide o agir doloso e a sua responsabilidade criminal se escolhe permanecer
ignorante quando a natureza dos bens, direitos ou valores envolvidos na transação, quando
tinha condições de aprofundar o seu conhecimento sobre os fatos .
246. A doutrina da cegueira deliberada, apesar de constituir construção da
common law, foi assimilada pelo Supremo Tribunal Espanhol (STE), ou seja, corte da
tradição da civil law, em casos de receptação, tráfico de drogas e lavagem, dentre outros. Por
todos, transcrevo parcialmente trecho de decisão do Supremo Tribunal Espanhol na STS
33/2005, na qual a ignorância deliberada foi assimilada ao dolo eventual (os julgados do STE
podem ser acessados através do site www.poderjudicial.es/jurisprudencia/?nocache=503):
'La prueba de conocimiento dei delito de referencia es un dato subjetivo, lo que le convierte
en un hecho que dada su estructura interna sólo podría verificar-se -- salvo improbable
confesión-- por prueba indirecta, y en este sentido la constante jurisprudencia de esta Sala ha
estimado que a tal conocimiento se puede llegar siempre que se acredite una conexión o
proximidad entre el autor y lo que podría calificarse 'el mundo de la droga'.
Esta doctrina se origina en la SIS 755/97 de 23 de Mayo, y se reitera en las de 356/98 de 15
de Abril, 1637/99 de 10 de Enero de 2000, 1842/99 de 28 de Diciembre, 774/2001 de Mayo, 18
de Diciembre de 2001, 1293/2001 de 28 de Julio, 157/2003 de 5 de Febrero, 198/2003 de 10
de Febrero, 1070/2003 de 22 de Julio, 1504/2003 de 25 de Febrero y 1595/2003 de 29 de
Noviembre, entre otras, precisándose en la jurisprudencia citada, que no se exige un dolo
directo, bastando el eventual o incluso como se hace referencia en la sentencia de instancia,
es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada. Es decir quien pudiendo y
debiendo conocer, la naturaleza dei acto o colaboración que se le pide, se mantiene en
situación de no querer saber , pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor a las
consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar. Es el principio de ignorancia
deliberada ai que se ha referido Iajurisprudencia de esta Sala, entre otras en SSTS 1637/99 de
1O de Enero de 2000, 946/2002 de 16 de Mayo, 236/2003 de 17 de F ebrero, 420/2003 de 20 de
Marzo, 628/2003 de 30 de Abril ó 785/2003 de 29 de Mayo.'

24 7. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por sua vez, já
empregou o conceito para crimes de contrabando e descaminho:
'Age dolosamente não só o agente que quer o resultado delitivo, mas também quem assume o
risco de produzi-lo (art. 18, I, do Código Penal) . Motorista de veículo que transporta drogas,
arma e munição não exclui a sua responsabilidade criminal escolhendo permanecer ignorante
quanto ao objeto da carga, quando tinha condições de aprofundar o seu conhecimento.
Repetindo precedente do Supremo Tribunal Espanhol (STS 33/2005), 'quem, podendo e
devendo conhecer , a natureza do ato ou da colaboração que lhe é solicitada, se mantém em
situação de não querer saber , mas, não obstante, presta a sua colaboração, se faz devedor das
consequências penais que derivam de sua atuação antijurídica'. Doutrina da 'cegueira
deliberada; equiparável ao dolo eventual e aplicável a crimes de transporte de substâncias ou
de produtos ilícitos e de lavagem de dinheiro.' (ACR 5004606-31.2010.404.7002 - Rei. Des.
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248. Apesar da aparente pertinência do dolo eventual, há elementos probatôrÍ'Ós,
que apontam para o dolo direto de Carlos Habib Chater.
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249. O contato frequente dele como Rene Luiz Pereira e o modo de tratamento
entre eles nas mensagens interceptadas sugerem uma proximidade maior do que Carlos Habib
Chater admitiu em Juízo. Os contatos de Carlos com Rene foram, aliás, mais frequentes,
segundo a interceptação, do que aqueles entre Rene e Sleiman.
250. Ademais, apesar de Carlos Habib Chater ter admitido, em seu
interrogatório, que teria no passado atuado como doleiro ('eu fui um doleiro aos 21 anos e, eu
na verdade fui o maior doleiro do Centro-Oeste', evento 424), declarou que teria encerrado
suas atividades em 1991. Há indícios, porém, que teria faltado com a verdade, já que, além
das operações que constituem objeto da presente denúncia, responde a outras duas ações
penais perante este Juízo por outros crimes de lavagem de dinheiro e por crimes financeiros
(processos 504 7229-77.2014.404. 7000 e 5026663-10.2014.404. 7000).
251. Embora essas ações estejam em andamento, há indícios a ampará-las,
considerando o recebimento da denúncia e decretação da preventiva. Entre as provas.
destaque-se que foi o acusado Carlos Chater confrontado em audiência com diálogo
interceptado com Alberto Y oussef, no qual, além de tratarem de operação financeira em
andamento entre eles, Carlos admitiu expressamente a prática de diversas 'operações' com
grupo criminoso que foi alvo de diligência policial, sugerindo que seu envolvimento nessa
espécie de atividade 'de doleiro' não se interrompeu em 1991 como afirma, muito pelo
contrário:
'BETO: Alô.
CARLOS: Oi, tudo bem ?
BETO: Tudo bem, e você ?
CARLOS: Tranquilo.
BETO: E ae ?
CARLOS: Deixa eu te fala. O portador já tá no avião indo entrega aqule documento lá.
BETO: O CEARÁ falou que eu podia paga a contr a real pra você .
CARLOS: Não, é, mas, mas tem real lá ? Daí, o menino chega, tem que fala com ele o que
que é pra faze.
BETO: Entendeu? Que isso aí já foi, entreguei pro Zica.
CARLOS: Eita porra . Vai dá um pau danado. Essa operação, ele até brigo com minha mulher
por conta desse
negócio (incompreensível). Mas o rapaz já tá no, dentro do avião, descendo lá. Lembra que eu
te falei que ia tenta vê hoje de manhã ?
BETO : Então, você lembra que te passei uma mensagem ontem, duas coisas, pra você vê isso
e isso.
CARLOS: Então ai eu te falei. Com relação a esse papel não é meu. Mas eu vo tenta, só
consigo fala amanhã só, de manhã. Só que de manhã já tava dentro do avião, eu tinha
mensagem me pedindo endereço pra pegá.
BETO: Já foi.
CARLOS: É gente conhecida. Aí você, tem que se, como é que você consegue organiza com a
pessoa, entendeu ?
BETO: Tabom, porque aqui já foi. Zica já levo.
CARLOS: Nossa Senhora, isso vai dá um pau do caralho.
BETO: Vo vê tambem se eu consigo pega o outro lá.
CARLOS: É, quando a pessoa chega aí. Você tá trabalhando ? Não né ?
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BETO: Não, num tô.
CARLOS: Não, pois é, quando a pessoa chega lá, você tá no escritório, não?
BETO: Agora dei uma passadinha no escritório. Tõ resolvendo umas coisas,
pouco tô indo embora.
CARLOS: Hum. E quando a pessoa chega vai te que conversa com ela, pelo menos pra dize
que não sabia desse negócio (incompreensível).
BETO: Se for o caso eu volto aqui. bom ?
CARLOS: Então se pede pra te avisa, que ai você vai vê quem é a pessoa. Eu acho que dá pra
contorna, mas você tem que fala com a pessoa, que eu na verdade não tenho nada com isso.
Eu tô com tanta pressão, não guento mais essa aí não. Pela amor de Deus ...
BETO : Tá mal pra caralho, tu qué jeito ... tudo que é jeito ...
CARLOS: Não, você tem jeito (incompreensível) .
BETO: Só não tem jeito pa morte.
CARLOS: Eu sei. Má quando chega aí então, pede pra te avisa aí você conversa com essa
pessoa e explica o que que houve que eu não tõ sabendo de nada (incompreensível).
BETO: OK. Mas porra eu falei pra você não (incompreensível).
CARLOS: Falo não, tua mensagem tá aqui e tá anotado, você me pediu eu falei olha eu não
posso te fala porque o papel não é meu. Mas amanhã eu vejo com a pessoa . Só que de manhã
a pessoa já tinha saído pra aí.
BETO: Tabom então. Vamo lá.
CARLOS: Ta ? Ae você ve, dá um agrado acho que a pessoa topa, você sabe, vê o que você
faz aí.
BETO: Vamo lá. Beijo
CARLOS: Conseguiu fala com o Cunha ?
BETO: (incompreensível)
CARLOS: Por conta dessa mixaria.
BETO: Na verdade eu devia te posto rédea (incompreensível) desde ontem.
CARLOS: Pois é, mas é, ele não qué faze porque é um filha da puta
BETO: Sabe o que que é ? Babaca.
CARLOS: Babaca demais. Ele não qué ganha né. Só qué coisa barato pra você e pra ele
alguma grana.E um otário.
BETO: (incompreensível) não agora vo gasta mil e quinhentos conto de passagem, fácil.
CARLOS: Pois é. Ele te cobra dois (incompreensível), é de graça pra você e pra ele é fora do
comum.
BETO: E eu to falando pra ele: o dinheiro tá aqui, aqui. Inclusive ó, me dê o endereço onde
você quer que entregue.
CARLOS: Hum.
BETO : Eu entrego primeiro, depois se me paga esse, esse, aquele.
CARLOS: Mas ele te atendeu ?
BETO: Não, nem atendeu, covarde.
CARLOS: Não, ele não atende, põe a KÁTIA pra fala. É uma merda mesmo.
BETO: (incompreensível), preciso me recupera.
CARLOS: Tá certo.
BETO: Ta bom ?
CARLOS: Então tá, fala com essa pessoa que tá chegando aí e explica só um detalhe ó, ele
nem sabia que não tava aqui.
BETO : Se não tá indo trabalha não?
CARLOS: Não tô desde aquele problema já tem uns quarenta e tantos que eu não to indo, vo
vê se eu, se tive tudo ok, daqui uns dez dias eu volto.
BETO: Mas é, você entro no problema?
CARLOS: EU NÃO SEI COMO NÃO ENTREI, MAS EU TÔ ACHANDO QUE IBM OUTRA
ANDANDO ENIBNDEU ? PORQUE NÃO IBM LÓGICA, PORQUE EU FIZ MUITA
OPERAÇÃO ! EU TÔ ACHANDO QUE ALGUMA OUTRA PARALELA ENIBNDEU ? AÍ
QUEM NÃO É VISTO, NÃO É LEMBRADO, EU TOMEIO AF ASTADINHO.
BETO: (incompreensível).
CARLOS: É, é.
BETO: O cara saiu ?
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CARLOS: Saiu, saiu. Mas tá com muita bronca, muita.
\'- '.. ' '
/_.;;'
BETO: Fico sem nada pelo jeito, né ?
' ., . _.,,..~ /
CARLOS: Aí num sei né, porque um bom advogado sempre resolve né. Num sei até que p~nto
fico sem, num sei. Mas só pro cara foi cinco pau.
BETO: É mas nessas horas que você chora, bicho. onde o filho chora e a mão não vê. JÁ
PASSEI POR ISSO.
CARLOS: EU SEI COMO É QUE É.
BETO: Bom, Deus ajude que dê tudo certo.
CARLOS: Então tá, então beleza. Então não esquece: o menino chegando aí, dá uma
conversada com ele, fala que o, fala que o CEARÁ falo que podia se com (incompreensível),
porque eu na verdade vo fala que não to sabendo de nada, vo fala o que pra esse cara ?
BETO: Então tá bom.
CARLOS: Tabom?
BETO: Beijo. tchau.'
(ligação de 17/10/2013, às 10: 13, o diálogo em questão encontra-se degravado no evento 1,
anexo2, p. 5, do processo conexo 5049597-93.2013.404. 7000, e foi expressamente referido na
representação policial pelas buscas, fls. 15 e 16 do evento 1 do processo 500143885.2014.404. 7000)
r

252. Segundo a autoridade policial, ambos estariam se reportando a prisão do
grupo criminoso dirigido pelo doleiro Fayed Traboulse no âmbito da Operação Miqueias da
Polícia Federal, que teria sido realizada na época do diálogo.
253. Entretanto, o elemento probatório que mais chama a atenção diz respeito à
troca de mensagens já transcritas no item 182, retro. Transcrevo, por oportuno mais uma vez
essas mensagens, de forma mais sintetizada:
'Carlos(Zeze): Vc acha que se eu fizer ted não tem problema? De vincular a conta?
Michelin(Michelin): Sao contas particulares que usam casas de cambio
Carlos(Zeze): Ok
Michelin(Michelin): Nenhuma de pessoas suspeitas
Carlos(Zeze): Ok. Se vc esta dizendo.'

254. Assim, quando Carlos Habib Chater manifestou expressamente a Rene
Luiz Pereira a preocupação em realizar transferência bancária para as contas por ele
indicadas, por temer a vinculação de sua empresa a essas contas, Rene tranquilizou Carlos
Habib, informando que nada haveria a temer, pois as contas seriam 'contas particulares que
usam casas de câmbio' e 'nenhuma de pessoas suspeitas' . Em outras palavras, Rene informou
que as contas que seriam utilizadas na transação subreptícia, entre elas a referida Gilson M.
Ferreira Transportes, que evidentemente não é conta titularizada por casa de câmbio, seriam
contas de pessoas interpostas usadas para movimentação cambial ilegal de casas de câmbio.
Carlos Habib Chater não se insurgiu em realizar os depósitos nesse tipo de conta, como se
depreende das referidas mensagens, e de fato os realizou posteriormente. Isso significa que a
preocupação dele era a de não vincular sua empresa com as contas 'de pessoas suspeitas'
relacionadas a Rene Luiz Pereira, não tendo a mesma preocupação de vinculá-la a contas de
fachada de casas de câmbio, o que indica que tinha ciência do envolvimento de Rene em
atividades criminais bem mais graves do que operações cambiais ilegais.
255. Da realização dolosa das condutas de ocultação, do contato frequente de
Carlor Habib com Rene Luiz Pereira, do modo de tratamento utilizado que revela
proximidade entre eles, do fato de Carlos Habib Chater ter faltado com verdade ao afirmar ter
abandonado a atividade de operador do mercado negro de câmbio e de seu expresso receio em
https ://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador.php?acao= acessar_documento_i m plementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138.. .
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vincular a conta de sua empresa a contas de pessoas suspeitas indicadas por Rene, ~.~ s~ 'ã~I.~./~~i
t:r q~alq,uer receio
vincul~-la a contas de pessoas interpostas utilizadas por casas- 11~-~ -~J
camb10, e de se conclmr que agm, não apenas com dolo eventual, mas com dolo direto, tendo
ciência do envolvimento de Rene Luiz Pereira com o tráfico internacional de drogas e que os
valores envolvidos estavam relacionados a esta atividade.
1

1

en:

256. Portanto, reconhecida não só a autoria, mas o agir com dolo direto de
Carlos Habib Chater, quanto à prática do crime de lavagem de produto de tráfico internacional
de drogas.
257. Quanto à André Catão, ele, em seu depoimento, declarou, em síntese e
como já adiantado, ser empregado do Posto da Torre, na condição de gerente financeiro, e ter
realizado depósitos na conta de Gilson M. Ferreira Transporte ME por determinação de seu
empregador, Carlos Habib Chater, e em benefício de Rene Luiz Pereira (evento 424).
Segundo ele, o valor representaria o pagamento feito por Carlos Habib de empréstimo a
Sleiman Nassim, pagando-se beneficiário indicado por este.
258. Forçoso reconhecer que André Catão, apesar de ter obedecido seu
empregador Carlos Habib Chater, realizou as transferências e depósitos na conta Gilson M.
Ferreira e que caracterizam o crime de lavagem.
259. Duvidosa, a afirmada falta de dolo.
260. Em primeiro lugar, pouco plausível que, trabalhando André Catão no Posto
da Torre desde 2003 como gerente financeiro, não seja pessoa de confiança de Carlos Habib
Chater e que desconheça a utilização do estabelecimento comercial para a lavagem de
dinheiro e para a prática de crimes financeiros, sendo de se destacar que há outras duas ações
penais em trâmite tendo por objeto outros crimes de lavagem e financeiros supostamente
perpetrados através do Posto da Torre. Aliás, o diálogo interceptado acima transcrito de
Carlos Habib Chater é indicativo da prática usual de operações ilegais no estabelecimento.
261. Em segundo lugar, a explicação apresentada por André Catão para as
transações, de que seriam pagamentos de empréstimo, não é consistente com a explicação
apresentada pelo próprio Carlos Habib Chater.
262. Por fim, o teor dos diálogos interceptados entre André Catão e Rene Luiz
Pereira sugere proximidade maior entre ambos do que admite André Catão. Rene, v.g., utiliza
expressões como 1nós o prejudicamos bastante1, sendo de se destacar a utilização do pronome
1
nós 1 • Rene, no diálogo, buscou evitar nominar as pessoas ou precisar os fatos, sem que
houvesse qualquer questionamento por parte de André Catão que, inclusive, cortou, em alguns
momentos, as frases de Rene, impedindo ele de prosseguir em algumas falas. André não
realizou ainda qualquer questionamento sobre trechos estranhos da conversa de Rene, antes
afirmando uma compreensão dos fatos que não logrou esclarecer em Juízo ('Rene: É, eu não
tenho essa conta ainda porque o cara ficou muito desconfiado e não - inteligível - ainda 1;
1
André: Entendi. 1).
263. Confrontado com esses diálogos em audiência, André, embora tenha
reconhecido a sua autenticidade, não foi convincente quanto à explicação para aparente
proximidade com Rene ou para as expressões empregadas nos diálogos entre ambos:
https://eproc.jfpr .jus.br /eprocV2/control ador.php?acao= acessar_documento_i m pi ementacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138.. .

74187

.
09/12/2014

-~~
f<~I l ,~u.,..,, ' · .~~·

"'. :-'.? ;,,-- ... "

Evento 447 - SENT1

f:, {1~

~ f·íc ~ ·;.
1

'Juiz F~deral: - Certo. ~u ; ou pas~ar alguns diálogos aqui. que foram objet?s da interc~!~ ãoy.. : ~/-;
para nos ouvimos, e dai nos depois fazemos alguns questionamentos relativamente a e) · ·~ ,O ~ \- ~
primeiro deles é de 11 /09 ... Eu vou passar um, primeiro seria entre o senhor Ediel e o senli.01:··
René, em 11/09/2013 às 7h12.
( ... )
Juiz Federal:- Então, nessa ação penal 502568703, a continuidade do depoimento do senhor
André Catão de Miranda. Então nós passamos primeiro um diálogo que está no processo
apontado como 11/09/2013, 7hl2min, e depois um diálogo de 11 /09/2013, 9h38min. Está até na
representação policial também referido na denúncia. A representação policial está na folha
145 e 146, representação pela busca. O senhor ouviu os diálogos, seu André?
André Catão:- Ouvi.
Juiz Federal:- O senhor reconheceu sua voz no segundo diálogo?
Andr é Catão:- Reconheci.
Juiz Federal: - O senhor falava com quem?
André Catão:- Com o Ediel; oh, com o senhor Renê .
Juiz Federal:- E era sobre essas transações, então?
André Catão:- Exatamente .
Juiz Federal:- No primeiro não era o senhor, né?
André Catão:- Primeiro era o Ediel com o Renê
Juiz Federal:- O senhor pode me explicar essa questão dos dois números de conta, daí que
não é mais para fazer ... O que aconteceu aqui?
André Catão:- Não, o que eu entendi, no momento ele tinha passado duas contas pro seu
Carlos . Essas duas contas é ... Ele, na verdade, ele que verificou que talvez uma conta não
pudesse ir. Ele entrou em contato pedindo pra não fazer , que ele passaria outra. Isso que eu
entendi que ele faria. Tanto é que eu falei: 'vamos esperar o seu Carlos chegar pra poder ele
ver como é que vai fazer, até pra ele passar. .. '.
Juiz Federal:- Mas que transações eram essas?
André Catão:- Essa devolução do Salomão ainda. Tá tudo dentro.
Juiz Federal:- Porque na verdade no diálogo, assim, dá a entender que ele está falando ... Que
o senhor parece saber o que ele está falando.
André Catão:- Não, não sei. Eu sei o que ele tá falando em relação às contas pra depósito.
Que eu recebi do seu Carlos a lista de todas essas contas que eu faria o depósito com os
valores. Então ele tá cobrando esses dois valores que tá aí pendente ou estavam faltando.
Juiz Federal:- Porque ele fala, ele fala lá que ... O senhor fala que 'aquela conta não é para
fazer , né'?
André Catão:- Isso.
Juiz Federal:- Daí ele: 'já era'.
André Catão:- Eu tenho uma lista. Tenho uma lista com as contas .
Juiz Federal:- Tá. Daí ele fala : 'já era, porque aquilo era do cliente do cara e ... ', aí o senhor :
'aham', corta ele. Por que isso aqui?
André Catão:- É, na verdade porque eu não sei do que se trata. Na verdade eu tava falando
por , assim, porque ele tava falando.
Juiz Federal:- Cliente do cara quem? Como assim?
Réu:- Eu não sei do que ele tava falando na verdade.
Juiz Federal:- Daí ele fala assim também: 'nós o prejudicamos bastante' .
André Catão:- É, ele deve tá falando dele e do seu Carlos, não sei .
Juiz Federal:- Daí o senhor fala: 'ele fez direto'.
André Catão: - Sim, porque pode acontecer, de al guma forma, do seu Carlos ter feito alguma,
digamos, tem coisas que passou pelo posto .. . Digamos, poderia ele ter conseguido com
alguma pessoa por fora, sem ter sido pelo caixa do posto, pra completar o valor; digamos, se
tivesse alguma dificuldade. Geralmente, quando eu falo assim, que ele fez por fora, é porque
eu tinha uma programação que não deu pra cumprir. Aí às vezes ele consegue um empréstimo
por fora, quer dizer , assim, por fora , digamos, não passou no meu caixa que ele tava fazendo
aquele valor. Mas aí eu não ... Eu falo que eu não tenho certeza que ele teria feito aquilo.
Juiz F ederal :- Aí o senhor falou: 'ele fez direto'. Daí ele fala 'isso, porque ele não podia
deixar cara sem, sem o ... sem esse valor'. Daí o senhor: 'entendi'. Eu não entendi.

. ·
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André Catão:- É, eu também não entendi, mas na verdade...
\º~
· -<-o_ ./~
"':A.
"' J
Juiz Federal:- Por que o senhor diz que entendeu?
, ..
-.:·-~
André Catão:- Na verdade só por dizer, porque você tá conversando e vai acompanhando, ·'ah .
é, ah ta'. Assim, aquela falta até de paciência com o que tá se tratando, porque você não tá
sabendo na verdade o que é, mas a pessoa quer dizer pra você. Ele quer me dizer uma coisa
que não é pra mim, porque geralmente acontece muito isso.
Juiz Federal: - Depois ele fala lá em seguida: 'então ele já fez. Agora eu vou ter que ver com
você a hora exata, porque aí eu .. . '. Por que ele fez o quê, quem fez o quê?
André Catão:- É porque ele deu essa ideia de que seu Carlos teria feito por fora né, teria feito
com outra pessoa que não foi pelo posto. Aí ele tá meio que completando: 'então eu vou ver
com ele como é que fez'. Eu entendi assim, mais ou menos, essa informação; mas é o que eu
falei, geralmente as pessoas vão falando e vão querendo que você entenda uma coisa .. .
Juiz Federal:- 'Então ele já fez. Agora eu vou ter que ver com você a hora exata, porque aí eu
peço, porque o cara já está ... Até esse cara, ou seja, uma pessoa que eu faço negócio
sempre'.
André Catão:- É, isso aí é coisa dele.
Juiz Federal:- Por que ele estava falando isso para o senhor?
André Catão:- Não sei, vai falando ... É o que eu falei, não tem, não tem um sentido. Digamos
assim, é porque a pessoa quer desabafar , ou tá nervoso com alguma coisa e vai falando.
Acontece demais isso comigo na empresa. A pessoa às vezes tá com algum problema com o
seu Carlos, de alguma dívida, alguma pendência e fica ... Vai lhe falando 'porque é isso,
porque é ... '.
Juiz Federal:- Aí o senhor fala: 'aquele 19 mantém'.
André Catão:- Isso.
Juiz Federal:- Daí ele fala: 'aquele 19 mantém'.
André Catão:- Isso. Que ele fala ...
Juiz Federal:- Que 19 que era esse?
André Catão:- Porque tinham dois valores pra fazer. Nessa conversa com o Ediel e comigo,
ele fala que tinham dois valores, um de 19 e o outro tal. Um ele vai trocar a conta por algum
motivo, e o outro ele fala que mantém, que pode ser feito de acordo com o que ta .. .
Juiz Federal:- Mas era 19 mil ou o número da conta ...
André Catão:- Não, eu não sei.
Juiz Federal:- Ou alguma coisa 19?
André Catão:- Não, 19 mil era o valor. Que eu entendo, era o valor.
Juiz Federal:- Depois o senhor: 'ta' . Daí ele fala pro senhor: 'até ele já ficou chateado'.
André Catão:- Não sei quem.
Juiz Federal:- 'Até onde são prejudicial... Até onde são prejudiciais essas coisas né'.
André Catão:- É, vai falando. Não sei, sinceramente.
Juiz Federal:- Tá. Então eu vou passar outros dois diálogos em seguida para depois fazer
algumas perguntas.
André Catão:- É, eu só queria ressalvar , nessa ligação do Ediel, que ele deixa bem claro que
ele nem conhece o Renê. Que o Ediel também já tá há 11 anos na empresa e que nunca tinha
ouvido nem o nome do Renê. Então é exatamente essa ideia, de que o Renê teve lá nessa
época pra cobrar esse valor do Salomão e acabou. Ele ligou, geralmente, pra conferir
valores, simplesmente pra ter conferência ... 'Foi feito, não foi feito, foi tanto, não foi tanto'.
Juiz Federal:- É, porque veja ... O que eu indago ao senhor porque a impressão é que ele tá
falando de uma coisa que o senhor tem conhecimento do que é.
André Catão:- Não, mas eu não tenho, nenhuma.
Juiz Federal:- Porque ele fala assim, olha: 'que aquela conta .. .'. O senhor fala: 'que aquela
conta não é para fazer'. Daí o senhor fala: 'já era, porque aquilo era do cliente do cara e ... '.
André Catão:- Não, eu falei assim?
Juiz Federal:- Não. Ele fala: 'já era, porque aquilo era do cliente do cara e ... '
André Catão:- É, então.
Juiz Federal:- Aí, de repente, o senhor: 'Aham', corta ele.
André Catão:- É o que eu falei ...
Juiz Federal:- Daí ele fala: 'nós o prejudicamos bastante, nós o prejudicamos'. Aí o senhor
fala: 'ele fez direto'.

https ://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138.. .

76/87

09/12/2014

Evento 447 - SENT1

áfç;;}~.·i

~ ·':f.

~ ~:'

! ·~ {r..

y,

. . . ~{ J)-~· •..;J t'.'~.' ~

André Catão:- Ele é o seu Carlos.
\if·-.....,~f:<'
Juiz Federal:- Quem fez direto? Mas o seu Carlos fez o que direto?
· ·· \ · ;'
André Catão:- Uma transferência ou um depósito. A ideia é de que ele que fez direto um valor
que não ...
Juiz Federal:- Mas ele não ligou cobrando para fazer essa transferência? Então como é que o
senhor Carlos podia ter feito algum depósito nessa hora?
André Catão:- Não, não é nessa hora. Pode ter feito, digamos ... Ele teria algumas coisas pra
fazer, que eu teria de fazer pelo posto. A ideia que eu dei aí, ou até pra conversar, assim, pra
cortar conversa, talvez, eu não vou me lembrar exatamente, mas é uma ideia de disfarçar, da
ideia assim ... 'Ah, foi feito, mas foi de outra forma', ou, não sei, era uma forma de não chegar
a lugar nenhum e ficar a dúvida em relação se foi feito, se não foi feito, pra ganhar um tempo,
digamos assim. Seria, na empresa, pra ganhar um tempo em cima do que a gente teria que
fazer... Sabia que tinha que fazer, mas às vezes tinha dificuldade. Então, com essas
dificuldades, às vezes você joga uma ideia: 'ah, foi feito por fora' ou 'foi feito assim', pra
pessoa meio que deixar um pouco até a gente conseguir resolver.
Juiz Federal:- Sei.
André Catão:- Pode ser isso.
Juiz Federal:- Vamos seguir aos outros dois diálogos então, de 12/09/2013 às 10:31, depois
17/09/2013 às 16: 03; também dois diálogos que se encontram na folha 146 e 147 da
representação pela busca.
( ... )
Juiz Federal: - Então, retomando depoimento nessa Ação Penal 502568703, o senhor André
Catão de Miranda. Então, recapitulando aqui, foram passados dois diálogos: 02/09/2013 10:31,
e 17/09/2013, 16:03 . O senhor ouviu os diálogos, senhor André?
André Catão:- Ouvi.
Juiz Federal: - Era o senhor ali?
André Catão:- Isso.
Juiz Federal: - Com quem o senhor falava?
André Catão:- Com o senhor Renê .
Juiz Federal: - Nos dois diálogos?
André Catão:- Nos dois diálogos.
Juiz Federal: - E o senhor pode me explicar o primeiro? O quê que estavam discutindo ali?
André Catão:- Mais ou menos. Por favor , dá uma ideia, porque ...
Juiz Federal::- É ... Ele perguntou, ele falou: 'ótimo, ele falou que deu certo já hoje, né'. Daí o
senhor falou: 'olha, já entrou, mas não foi efetivado ainda'.
André Catão:- É, eu acho que é um valor que ele estava cobrando, acredito um valor que ele
estava cobrando, que não tinha ainda sido aprovado pelo banco, estava tentando ver se
aprovava ... Basicamente isso.
Juiz Federal: - Daí ele falou: 'me mandaram um recado que era pra pegar a conta pra você ...
É, eu não tenho essa conta ainda porque o cara ficou muito desconfiado'.
André Catão:- É, deve ser...
Juiz Federal: - Daí o senhor: 'entendi'. Eu não entendi
André Catão:- Eu também não.
Juiz Federal: - É ... Por que ele 'ficou desconfiado'?
André Catão:- Eu expliquei dessa forma ... Geralmente tem essas informações, assim, que eu
não ... Ficava escutando mais por escutar, porque, na verdade, eu recebia isso do seu Carlos.
Eu não recebia ordem do René, ou ordem do Salomão. Então eu sempre ficava ali no aguardo
do que ele ia decidir. A gente ficava meio ... Às vezes não tinha o valor, aí fica meio que dando
uma explicação, qualquer explicação, para segurar, como eu expliquei no caso anterior.
Depois, aí quando seu Carlos chegava, aí que ele ia ver exatamente o que era para ser feito.
Juiz Federal: - Hum.
André Catão:- Como era para ser feito.
Juiz Federal: - Daí ele falou, então ele falou, o senhor Renê, para o senhor: 'então, ele pediu',
falou: 'eu só vou passar na mesma hora que você me falar que já está com o dinheiro'. Por
que toda essa desconfiança de só passar a conta quando está com o dinheiro?
André Catão:- Porque, justamente, ele deve já ter percebido que tinha umas ... Que a gente,
às vezes, não ia fazer, não ia ter condição de fazer, e ficava meio que cozinhando, assim,
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que vai dar certo' e tal, que era uma forma de segurar , porque não seria, a princípio, pido o '
que eu estou entendo aí, não seria feito, digamos . Mais ou menos seria essa conclusão.
Juiz Federal: - Depois ele fala: 'Então é isso. Realmente, se passa hoje, meu amigo, o
problema muito grave'. Por que muito grave?
André Catão:- Isso aí é coisa dele, aí eu já não tenho nada a ver com isso.
Juiz Federal: - Então: 'logo que essa pessoa me retorne, eu já passo para você . Ele não
mandou ainda'.
André Catão:- É , aí é o que falei... São coisas que não têm nada a ver comigo e você está ali,
tá escutando, você vai ouvindo, mas não ... O meu foco era só o que é real, digamos, fora a
conversa no telefone aí, era mais um ... Às vezes para segurar mesmo essa ...
Juiz Federal: - Ele falando assim: 'já .. .'.
André Catão:- Essa confusão de que não teria.
Juiz Federal: - Ele falando para o senhor falar com o senhor Carlos: 'já pergunte para ele
logo isso, porque ele me garantiu, porque quem me ligou não foi ele, eu não liguei mais para
ele. Quemme ligou foi o Salomão'.
André Catão:- Isso, porque o Salomão é o principal desse recebimento, então o Salomão deve
ter ligado diretamente para o senhor Carlos e já deu uma pressão em relação ao que estava
precisando desses valores tal.
Juiz Federal: - Daí ele falou: 'o coitado ficou penhorado lá até agora' .
André Catão:- É, não sei. Deve ser o Salomão, né ?
Juiz Federal: - Isso. Penhorado lá até agora? Estava em algum lugar?
André Catão:- Não sei. Eu não sei. É o que eu expliquei, a pessoa vai falando ... Não tenho
muito o que dizer em relação a isso.
Juiz Federal: - Aí ele fala: 'Então ele me garantiu, está ótimo, chegando hoje isso aí ainda
salva a situação'.
André Catão:- É...
Juiz Federal::- Aí: 'tá beleza, se o Salomão entrou no meio já melhorou' .
André Catão:- É, porque aí é como se fosse ... Vai conversar direto com ele e ele já vai
explicar para o Salomão, ele vão se entender, vão chegar num consenso, porque o Salomão
conhece a realidade do posto.
Juiz Federal: - Mas esse dinheiro era para o Salomão, ou pra quem que era?
André Catão:- Todos esses valores eram para o Salomão. Que eu entendi, o Renê só foi na
empresa cobrar valores, esse valor do Salomão, e foi só desse período. Depois o Renê não
teve mais, que eu saiba, não teve mais nenhum contato no posto. Ele veio especificamente
para esses valores que ele ficou acompanhando pro Salomão, na verdade.
Juiz Federal: - Depois tem a referência, no outro diálogo, daquele ... Isso que eu havia
perguntando para o senhor ontem, do ... Aparentemente aquele primeiro depósito de R$
40.500,00 deu problema e depois foi refeito, isso?
André Catão:- É, que eu acho, que acredito que deve ter sido essa TED, que o banco
realmente não ia pagar, porque ele não tinha esse valor. Aí o senhor Carlos me passou:
'vamos fazer então dessa outra forma. Não tenho os quarenta e pouco, tem trinta e pouco.
Vamos fazer os trinta e complementa com depósito em dinheiro, que aí vai dar a mesma
coisa'. Que é mais ou menos isso que eu expliquei para ele, quer dizer , foi desmembrado
porque tinha uma parte no banco e uma parte em dinheiro para poder voltar a ser a mesma
coisa que tinha prometido.
Juiz Federal: - Todas essas transações o senhor fez a pedido do senhor Carlos?
André Catão:- Sempre. Sempre.
Juiz Federal: - Todas essas transações com o senhor Renê?
André Catão:- Todas essas transações . Eu, na verdade, não tenho nenhum domínio em cima
de retiradas. Tudo isso pra mim vem com autorização, com ordens: 'faça isso', 'faça isso',
'mande esse aqui', 'mande esse aqui', e eu sou um cumpridor de ordens.'

264. Assim, considerando os três elementos referidos, de se concluir que
também André Catão teria agido, ainda que de maneira subordinada, dolosamente. A sua
atuação subordinada reflete-se na dosimetria da pena, mas não elide a sua responsabilidade
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265. Quanto à Alberto Y oussef, admitiu, como adiantado, que seu escritório
profissional em São Paulo, situado na Rua Renato Paes de Barros, 778, segundo andar, em
São Paulo, teria sido utilizado a pedido de Carlos Habib Chater para entrega de USD 36 mil a
Rene Luiz Pereira. Entretanto, afirmou que o numerário teria sido para lá levado em envelope
por emissário de Carlos e simplesmente entregue a Rene, sem que Alberto Y oussef tivesse
realizado algo mais na operação.
266. O próprio MPF pleiteou a absolvição de Alberto Y oussef do crime de
lavagem de dinheiro. Conquanto Alberto Y oussef responda a várias outras ações penais
perante este Juízo e haja indícios nelas de que estaria envolvido em lavagem de produto de
crimes contra a Administração Pública, entendo que assiste razão ao MPF no caso presente. O
escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Y oussef teria sido utilizado apenas como
entreposto dos 36 mil dólares para lá enviados por emissário de Maria de Fátima Stocker e de
lá retirados por Rene Luiz Pereira, sem que haja o registro de outra operação a cargo de
Alberto Y oussef. Embora, de certa forma, Alberto Y oussef tenha participado do crime de
lavagem praticado por terceiros, a medida de sua participação, a utilização do escritório como
ponto de entrega do dinheiro, não configura, por si só, conduta de ocultação ou dissimulação,
não caracterizando lavagem de dinheiro a mera movimentação fisica do produto do crime.
Ainda que fosse o caso de reconhecer alguma participação no crime de lavagem, inviável,
dada a participação diminuta, reconhecer o agir doloso, com o que não cabe responsabilizarlhe por crime de lavagem de dinheiro.
267. Portanto, quanto à imputação do crime de lavagem de dinheiro, devem por
ele responder Rene Luiz Pereira, Carlos Habib Chater e André Catão de Miranda, este agindo
de maneira subordinada a Carlos, devendo ser absolvido Alberto Youssef.
268. Por último, resta a imputação do crime de evasão de divisas. Segundo o
MPF, os valores internalizados no Brasil da Europa foram sucessivamente enviados à Bolívia
para pagamento de fornecedores de drogas, também caracterizando o crime do art. 22 da Lei
nº 7.492/1986.
269. Embora este Juízo reconheça, pela provas já citadas, que o dinheiro
internalizado no Brasil foi sucessivamente enviado, subrepticiamente, ao exterior, não há
como reconhecer o crime em relação a primeira parcela de valores entregues a Rene Luiz
Pereira, os aludidos 36 mil dólares.
270. O próprio MPF, já na denúncia, informa que 'não foi possível traçar o
caminho' dos referidos 36 mil dólares.
271. Com efeito, esses valores foram entregues em espécie a Rene Luiz Pereira
em São Paulo, mas o rastreamento ulterior perdeu-se, não sendo possível afirmar como o
numerário chegou à Bolívia para pagamento dos fornecedores de drogas. Sem ter melhor
definida a conduta, inviável reconhecer a materialidade.
272. Outra posição é cabível em relação aos depósitos de R$ 90.500,00 na conta
de Gilson M. Ferreira ME, em Curitiba. Como apontado anteriormente, essa conta era
controlada por casa de câmbio não totalmente identificada e que disponibilizou o equivalente
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em dólares para os fornecedores de drogas de Rene Luiz Pereira. Assim, o nurr\étán~~O : ·.,
internalizado da Europa no Brasil subrepticiamente por Rene Luiz Pereira e Carlos Pi:~blb .. , '.
Chater foi, sucessivamente, enviado ao exterior, para Bolívia, para os fornecedores de droga; · ,
de Rene. Embora a investigação não tenha logrado revelar todos os detalhes da operação, há
suficiente prova documental de pelo menos uma etapa da operação que levou à evasão
fraudulenta de divisas, o depósito em reais em conta de pessoa interposta de casa de câmbio.
Há ainda prova, pela interceptação telemática, do ulterior recebimento do correspondente em
dólares pelos fornecedores de drogas de Rene Luiz Pereira na Bolívia.
273. Portanto, resta também provada a materialidade do crime de evasão
fraudulenta de divisas em relação a parcela depositada na conta Gilson M. Ferreira.
274. Responde por esse crime como autor Rene Luiz Pereira que estruturou a
operação.
275. Já quanto a Carlos Habib Chater e a André Catão de Miranda, este atuando
de maneira subordinada a Carlos Chater, entendo que assiste razão aos argumentos das
Defesas, pois embora tenham realizado o depósito na conta de pessoa interposta utilizada por
casa de câmbio, não está claro que tinham conhecimento de que essa operação já consistia em
uma etapa da remessa fraudulenta dos valores ao exterior. Além disse, não tiveram qualquer
envolvimento na etapa posterior, de consumação do crime. Assim, deste crime devem ser
absolvidos, o que não impede a sua condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, pois
participaram conscientemente da internação dos valores que eram produto de tráfico de
drogas e a sua disponibilização por meios subreptícios a Rene Luiz Pereira.
276. Todos os quatro acusados devem ser absolvidos da imputação da prática do
crime de evasão de divisas em relação ao 36 mil dólares e condenado apenas Rene Luiz
Pereira em relação à evasão correspondente aos depósitos efetuados na conta de Gilson M.
Ferreira.
277. Em síntese da fundamentação, há prova acima de qualquer dúvida razoável
da materialidade do crime de tráfico internacional de drogas e de autoria em relação a Rene
Luiz Pereira, da materialidade do crime de lavagem de dinheiro procedente de tráfico
internacional de drogas e de autoria em relação a Rene Luiz Pereira, Carlos Habib Chater e
André Catão de Miranda. Já, quanto ao crime de evasão de divisas, devem ser todos
absolvidos por falta de prova suficiente de materialidade em relação à operação de 36 mil
dólares. Devem também ser absolvidos Carlos Habib Chater e André Catão de Miranda
quanto ao crime de evasão em relação ao remanescente e condenado apenas Rene Luiz
Pereira em relação à evasão correspondente aos depósitos efetuados na conta de Gilson M.
Ferreira, com sua ulterior disponibilização ao fornecedor de droga na Bolívia. Rene Luiz
Pereira deve ser absolvido do crime de associação para fins de tráfico de drogas. Alberto
Y oussef deve ser também absolvido do crime de lavagem de dinheiro.
III. DISPOSITIVO
278. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva.
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280. Absolvo Alberto Youssef da imputação do crime de lavagem de dinheiro,
art. 1º,caput, da Lei nº 9.613/ 1998, por não existir prova de que concorreu de forma relevante
para a operação narrada na denúncia (art. 386, V, do CPP).
281. Absolvo Rene Luiz Pereira, Carlos Habib Chater e André Catão de
Miranda do crime de evasão fraudulenta de divisas, art. 22 da Lei n.º 7.492/1986, consistente
na operação de 36 mil dólares narrada na denúncia, por falta de prova suficiente para
condenação (art. 386, VII, do CPP).
282. Absolvo Carlos Habib Chater e André Catão de Miranda do crime de
evasão fraudulenta de divisas, art. 22 da Lei n.º 7.492/1986, consistente na operação com
depósitos na conta Gilson Ferreira narrada na denúncia, por falta de prova suficiente para
condenação (art. 386, VII, do CPP).
283. Condeno Rene Luiz Pereira pelo crime de tráfico internacional de drogas,
art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, pelo crime de lavagem de dinheiro, art. 1º, caput,
da Lei nº 9.613/1998 e pelo crime de evasão fraudulenta de divisas, art. 22 da Lei nº
7.492/ 1986, consistente na operação com depósitos na conta Gilson Ferreira narrada na
denúncia.
284. Condeno Carlos Habib Chater e André Catão de Miranda pelo crime de
lavagem de dinheiro, art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998.
285 . Atento aos dizeres do artigo 59 do Código Penal e levando em
consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria das penas a serem
impostas aos condenados.
286. Para o crime de tráfico internacional de drogas: Rene Luiz Pereira não
tem antecedentes criminais informados no processo. As provas colacionadas neste mesmo
feito indicam, porém, que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que deve ser valorado
negativamente a título de personalidade. A quantidade da droga apreendida, 698 kg de
cocaína, deve ser valorada como especialmente negativa, caracterizando ato de tráfico de
grande porte. Culpabilidade, conduta social, motivos, consequências do crime e
comportamento da vítima são elementos neutros. Considerando especialmente a elevada
quantidade da droga, que reputo vetorial predominante, fixo, para o crime de tráfico de
drogas, pena de sete artos de reclusão.
287. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
288. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não tem aplicação, pois as provas
presentes no processo apontam dedicação profissional do condenado às atividades criminosas
do tráfico e que é responsável por atos de tráfico de grande porte.
289. Devido à transnacionalidade, elevo, com base no art. 40 da Lei nº
11.343/2006, a pena em um sexto, chegando a oito anos e dois meses de reclusão.
https ://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i m piem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138...

81/87

_;",,,.-_'nl.-: ~ ··~ .
/"·

09/12/2014

Evento 447 - SENT1

290. Fixo multa proporcional para o tráfico de drogas em oitocentos

:··

·-."

~....

.

{:;,., •••• ,

•

.,.:-

·-

dias( m~.· lt~P96i ,:.~JJ'
\ ....-;.,_.

,...,.

'·.-!

291. Para o crime de lavagem: Rene Luiz Pereira não tem anteced'e~t' ~..::..;...
criminais informados no processo. As provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém,
que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que deve ser valorado negativamente a
título de personalidade. Culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são
elementos neutros. Circunstâncias e consequências devem ser valoradas negativamente. As
primeiras pela relativa sofisticação da lavagem, no caso com internação subreptícia do
dinheiro no Brasil proveniente da Europa, com posterior remessa a Bolívia. O circuito do
dinheiro sequer chegou a ser completamente identificado, mas foram utilizadas pelos menos
duas empresas intermediárias na ocultação, a Posto da Torre e Gilson Ferreira J\1E. A maior
sofisticação da operação, incluindo a sua dupla transnacionalidade, deve ser valorada
negativamente a título de circunstâncias. Consequências, igualmente, pois a lavagem teve por
objetivo propiciar o pagamento de fornecedores de drogas na Bolívia, alimentando o ciclo
financeiro da droga. Não se trata de vetorial inerente ao crime de lavagem, pois o produto da
droga pode ser lavado para investimentos patrimoniais, por exemplo, sendo, porém, no
presente caso utilizado para pagar carregamentos de drogas. Considerando três vetoriais
negativas, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de cinco anos de reclusão.
292. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Observo que a prevista no
art. 61, II, 'b', do CP, é inerente ao crime.
293 . Não há causas de aumento ou diminuição.
294. Fixo multa proporcional para a lavagem em cem dias multa.
295. Para o crime de evasão de divisas: Rene Luiz Pereira não tem antecedentes
criminais informados no processo. As provas colacionadas neste mesmo feito indicam, porém,
que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que deve ser valorado negativamente a
título de personalidade. Culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias,
comportamento da vítima são elementos neutros. Consequências devem ser valoradas
negativamente, pois a evasão teve por objetivo propiciar o pagamento de fornecedores de
drogas na Bolívia, alimentando o ciclo financeiro da droga. Não se trata de consequência
inerente ao crime de evasão. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o crime de
evasão de divisas, pena de três anos de reclusão.
296. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes .
297. Não há causas de aumento ou diminuição.
298. Fixo multa proporcional para a evasão em cinquenta dias multa.
299. Entre o crime de lavagem e o de evasão, há concurso formal, já que os atos
que compõem a conduta do crime de evasão também compõe a conduta, embora esta seja
mais ampla, do crime de lavagem. Assim, unificando as penas com base no art. 70 do Código
Penal, elevo a pena do crime de lavagem em um sexto, resultando em cinco anos e dez meses
e cento e trinta e três dias multa.
300. Entre o crime de tráfico de drogas e os crimes de lavagem e evasão, estes
com penas unificadas, há concurso material, resultando a pena de catorze anos de reclusão e
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301. Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capa::,áfa -~.' ·
econômica exigida para aquisição de 698 kg de cocaína, fixo o dia multa em cinco salÚi'° s ·mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (11/2013).
1

302. Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado
para o início de cumprimento da pena.
303 . São, portanto, definitivas para Rene Luiz Pereira penas de catorze anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de novecentos e trinta e três dias multa, cada
uma no valor de cinco salários mínimos vigentes em 11/2013.
304. Carlos Habib Chater, embora já tenha sido processado, não tem
antecedentes criminais certificados no processo, com trânsito em julgado. As provas
colacionadas neste mesmo feito indicam, porém, que faz da prática de operações financeiras
ilegais o seu meio de vida, o que deve ser valorado negativamente a título de personalidade.
Culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são elementos neutros .
Circunstâncias e consequências devem ser valoradas negativamente. As primeiras pela
relativa sofisticação da lavagem, no caso com internação subreptícia do dinheiro no Brasil
proveniente da Europa, com posterior destinação a fornecedores de drogas. O circuito do
dinheiro sequer chegou a ser completamente identificado, mas foram utilizadas pelos menos
duas empresas intermediárias na ocultação, a Posto da Torre e Gilson Ferreira ME. A maior
sofisticação da operação, incluindo a sua transnacionalidade, deve ser valorada negativamente
a título de circunstâncias. Consequências, igualmente, pois a lavagem teve por objetivo
propiciar o pagamento de fornecedores de drogas, alimentando o ciclo financeiro da droga.
Não se trata de vetorial inerente ao crime de lavagem, pois o produto da droga pode ser
lavado para investimentos patrimoniais, por exemplo, sendo, porém, no presente caso
utilizado para pagar carregamentos de drogas. Considerando três vetoriais negativas, fixo,
para o crime de lavagem de dinheiro, pena de cinco anos de reclusão.
305. Embora o condenado tenha admitido a realização das transações, não há
como reconhecer confissão. Confissão ainda que parcial exige pelo menos pelo condenado o
reconhecimento de que praticou um crime. No entanto, Carlos Habib Chater negou ter agido
dolosamente. Admitindo o crime de lavagem apenas a modalidade dolosa, de se concluir que
não houve a admissão sequer parcial pelo condenado de sua responsabilidade criminal,
inexistente, portanto, confissão a ser reconhecida como atenuante. Não há outras atenuantes.
306. Como Carlos Habib Chater determinou a André Catão de Miranda a prática
do crime, valendo-se de sua condição de empregador, reconheço aplicável a circunstância
agravante prevista nos incisos II e III do art. 62 do CP, motivo pelo qual elevo a pena para
cinco anos e seis meses de reclusão. Não há outras circunstâncias agravantes, sendo a prevista
no art. 61, II, 'b', do CP, inerente ao crime.
307. Não há causas de aumento ou diminuição.
308 . Fixo multa proporcional para a lavagem em cem dias multa.
309. Considerando a capacidade econômica do condenado, segundo ele,
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proprietário de um dos postos de gasolina de maior movimentação no país, fixo o di~;_ Ju1r
· ..· ~t;·'; ~~'f
em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (setembro de 2013,.:··.... ~ <~-- ·~>-;/
31 O. Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não sa ---·
favoráveis ao condenado, como exposto no item 304, ao contrário são de especial
reprovabilidade, com três vetoriais negativas, fixo, com base no art. 33, §3°, do Código Penal,
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Sobre o tema, precedente do Supremo
Tribunal Federal:
'A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal.' (HC 114.580/MS
- Rei. Min. Rosa Weber - lª Turma do S1F - por maioria - j. 23/04/2013)

311. São, portanto, definitivas par a Carlos Habib Chater penas de cinco
anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de cem dias multa, cada
uma no valor de cinco salários mínimos vigentes em 09/2013.
312. André Catão de Miranda não tem antecedentes criminais conhecidos.
Culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são
elementos neutros. Circunstâncias e consequências devem ser valoradas negativamente. As
primeiras pela relativa sofisticação da lavagem, no caso com internação subreptícia do
dinheiro no Brasil proveniente da Europa, com posterior remessa para pagamentos de
fornecedores de drogas. O circuito do dinheiro sequer chegou a ser completamente
identificado, mas foram utilizadas pelos menos duas empresas intermediárias na ocultação, a
Posto da Torre e Gilson Ferreira ME. A maior sofisticação da operação, incluindo a sua
transancionalidade, deve ser valorada negativamente a título de circunstâncias.
Consequências, igualmente, pois a lavagem teve por objetivo propiciar o pagamento de
fornecedores de drogas, alimentando o ciclo financeiro da droga. Não se trata de vetorial
inerente ao crime de lavagem, pois o produto da droga pode ser lavado para investimentos
patrimoniais, por exemplo, sendo, porém, no presente caso utilizado para pagar carregamentos
de drogas. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro,
pena de quatro anos e seis meses de reclusão.

313. Embora o condenado tenha admitido a realização das transações, não há
como reconhecer confissão. Confissão ainda que parcial exige pelo menos pelo condenado o
reconhecimento de que praticou um crime. No entanto, André Catão de Miranda negou ter
agido dolosamente. Admitindo o crime de lavagem apenas a modalidade dolosa, de se
concluir que não houve a admissão sequer parcial pelo condenado de sua responsabilidade
criminal, inexistente, portanto, confissão a ser reconhecida como atenuante. Não há outras
atenuantes.
314. Como Carlos Habib Chater determinou a André Catão de Miranda a prática
do crime, valendo-se de sua condição de empregador, reconheço aplicável a circunstância
atenuante prevista na alínea 'c' do inciso III do art. 65 do CP, motivo pelo qual reduzo a pena
para quatro anos de reclusão. Não há outras circunstâncias atenuantes, nem circunstâncias
agravantes, sendo a prevista no art. 61, II, 'b', do CP, inerente ao crime.
315. Não há causas de aumento ou diminuição.
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317. Considerando a capacidade econômica do condenado, que não é
não é das piores, fixo o dia multa em um salário mínimo vigente ao tempo do último fato
delitivo (setembro de 2013).

318. Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não são
favoráveis ao condenado, como exposto no item 312, ao contrário são de especial
reprovabilidade, com duas vetoriais negativas, fixo, com base no art. 33, §3º, do Código
Penal, o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Sobre o tema, precedente do
Supremo Tribunal Federal:
'A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada
somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal.'
(HC 114.580/MS - Rel. Min. Rosa Weber - I3 Turma do STI - por maioria - j. 23/04/2013)
319. Pelos mesmos fundamentos, não é o caso de substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, considerando o disposto no art. 44, III, do Código
Penal. Sobre o tema, também precedente do Supremo Tribunal Federal:
'Circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal constituem motivo válido
para negar a substituição e para impor o regime fechado, conforme remissões do art. 33, § 3º,
e do art. 44, III, do mesmo diploma legal.' (HC 108390/MS - Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma
do STF - un. - j. 02/ 10/2012)

320. São, portanto, definitivas para André Catão de Miranda penas de quatro
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa de cem dias multa, cada uma no valor
de cinco salários mínimos vigentes em 09/2013.
321. O período em que os três condenados encontram-se presos, desde
17/03/2014 deve ser computado para fins de detração da pena. Como nenhum deles até a
presente data teria completado um sexto da pena total, ou seja o tempo necessário para a
progressão de regime, não há alteração do regime inicial de cumprimento da pena, conforme
melhor interpretação do disposto no art. 387, § 1º, do CPP.
322. Ainda na fase de investigação, foi decretada, a pedido da autoridade
policial e do Ministério Público Federal, a prisão preventiva dos acusados Rene Luiz Pereira e
Carlos Habib Chater e André Catão de Miranda (evento 24 do processo 500143885.2014.404.7000 e evento 22 do processo 5001446-62.2014.404.7000). A prisão cautelar foi
implementada em 17/03 /2014.
323. Considerando a gravidade em concreto dos crimes em questão, tráfico
internacional de 698 kg de cocaína, lavagem de produto de tráfico de drogas, alimentando o
ciclo financeiro do mundo da droga, e especialmente os indícios, já cumpridamente relatados
na referida decisão, de que eles fazem do crime seu meio de vida, um o tráfico, outro a
lavagem e crimes financeiros , mantenho a prisão cautelar decretada de Rene Luiz Pereira e
Carlos Habib Chater a fim de resguardar a ordem pública. Observo, ainda, quanto a Carlos
Habib Chater, que a referida prisão cautelar também é instrumental para outras ações penais
em trâmite perante este Juízo e que têm por objeto outros crimes de lavagem e financeiros
https://eproc.jfpr .j us.br/eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i mplementacao&doc=701413806509606560030000000005&evento= 7014138...
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(açõe~ penais 5~~6663-10.2014 .~04.700.0 e 504722~-?7.2014.404.7000). A prisão caut~fár .fo~q6bJ,:;.2.r
o me10 necessano para prevemr a reiteração dehtiva em uma empresa delituosa. ~N.ess ~,_. ~·/"
sentido, a sua necessidade mantém-se atual, sob pena de colocar em risco a sociedad~ ou _. ··
terceiros pela retomada da atividade delitiva diante de criminalidade grave exercida de
maneira profissional. Remeto, a esse respeito, ao cumpridamente fundamentado na decisão de
evento 24 do processo 5001438-85.2014.404.7000.
324 . Quanto à André Catão de Miranda, considerando cumulativamente a pena
em concreto fixada, seu papel subordinado na empreitada criminosa e que já se encontra preso
cautelarmente desde 17/03 /2014, reputo viável substituir a prisão decretada por este Juíz no
processo 5001438-85.2014.404.7000 (evento 24) por medidas cautelares substitutivas,
especificamente:
- entrega do passaporte em Juízo e proibição de deixar o país;
- comparecimento a todos os atos processuais, nesta ação penal e nas conexas,
salvo dispensa expressa do Juízo, e ainda, perante a autoridade policial, MPF e mesmo
perante este Juízo, mediante intimação por qualquer meio, inclusive telefone;
- proibição de mudança de endereço, sem prévia autorização do Juízo;
- proibição de contatos, direta ou indiretamente, mesmo por advogados, com
Carlos Habib Chater e Rene Luiz Pereira, ou com associados deste, outros acusados,
investigados ou testemunhas da assim denominada Operação Lavajato, inclusive outros sócios
e empregados da empresa Posto da Torre e das empresas ligadas a esta.
325 . O descumprimento das medidas cautelares implicará em renovação da
prisão cautelar de André Catão de Miranda.
326. Entregue o passaporte e os dados acima para contato com o preso, expeçase, independentemente do trânsito em julgado, alvará de soltura, para colocação de André
Catão de Miranda em liberdade, salvo se tiver que permanecer preso por outro motivo. Lavrese concomitantemente termo de compromisso com as obrigações acima que deverá ser
subscrito pelo condenado e devolvido a este Juízo. Expeça-se oficio dirigido à Polícia Federal
de Fronteiras com a determinação para que seja proibida a expedição de novos passaportes a
André Catão de Miranda , e para que seja anotada nos sistemas a proibição de sua saída do
território nacional pelos postos de fronteiras até nova comunicação deste Juízo.
327. Apesar da absolvição de Alberto Youssef, deixo de colocá-lo em liberade
pois a prisão cautelar decretada por este Juízo, evento 22 do processo 500144662.2014.404.7000, é instrumental também a outras ações penais as quais ele responde perante
este Juízo (v.g.: 5025699-17.2014.404.7000, 5026212-82.2014.404.7000 e 504722977.2014.404. 7000).
328. Diante do profundo envolvimento de Rene Luiz Pereira com o tráfico de
drogas, decreto o confisco dos USD 198.000,00 apreendidos em 23/01/2014 em sua posse na
data de 23 /01/2014, já que relacionados à atividade criminal em questão (item 146). O
confisco ficará prejudicado caso também imposto naquele processo específico.
329. Os USD 124.000,00 lavados como produto do tráfico de drogas foram
enviados à Bolívia, estando fora do alcance das autoridades brasileiras, já que não foi possível
sequestrá-los no curso do processo. A legislação brasileira agora admite o confisco dos bens
de valor equivalente ao produto do crime quando este não for encontrado. Com efeito, diz o
https://eproc.jfpr .j us.br /eprocV2/control ador .php?acao= acessar_documento_i mpiem entacao&doc= 701413806509606560030000000005&evento= 7014138. ..
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§ 1° do art. 91 do Código Penal: 'Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equiv-á le t;
~t-_/;;/
ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quana~ .;s ""'.~:~>;
localizarem no exterior'. Assim, o confisco de valor equivalente pode recair sobre qualqlier ~
bem, ainda que de origem lícita, de propriedade dos condenados. Não foi possível sequestrar
bens de Rene Luiz Pereira. No processo 5022909-60.2014.404.7000, foram sequestrados bens
imóveis de Carlos Habib Chater, especificamente direitos que detém sobre o bem imóvel
consistente no apartamento 214 do Tryp Convention Brasil 21, localizado na SH/SUL, QD.
06, Conjunto A, Bloco B, Asa Sul, Brasília/DF, objeto da matrícula 115.259 do 1ºRegistro de
Imóveis do Distrito Federal, imóel consistente no lote 3, trecho 10, SMLN, Brasília/ DF,
matrícula 54.374 do 2º Registro de Imóveis de Brasília, e imóvel consistente no lote 2, OTR
MLN, trecho 10, conjunto 01, Setor de Mansões Lago Norte Brasília, DF, matrícula 35638 do
2° Registro de Imóveis de Brasília. Buscou o condenado proteger tais bens transferindo à
empresa Construtora e Incorporadora Santo Antonio, de sua propriedade, e depois
transferindo as cotas a parentes, como seu pai Habib Salim El Chater. A transferência
fraudulenta e não onerosa de bens de sua propriedade não prevalece frente à Justiça Criminal.
Assim, decreto o confisco dos referidos bens até o valor equivalente a USD 124.000,00.
328. Independentemente do trânsito em julgado, oficie-se, com cópia da
sentença, ao Superior Tribunal de Justiça para instrução do RHC 50379, informando a
colocação em liberdade de André Catão de Miranda.
329. Independentemente do trânsito em julgado, oficie-se, com copia da
sentença, ao Superior Tribunal de Justiça para instrução dos HC 305944, RHC 50758, HC
301688 e informando o julgamento da presente ação penal e a condenação por crime de
lavagem de produto de tráfico de drogas de Carlos Habib Chater.
330. Transitada em julgado, lancem o nome dos condenados no rol dos
culpados. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe (inclusive ao TRE, para os fins
do artigo 15, III, da Constituição Federal) .
Curitiba/PR, 20 de outubro de 2014.
Sergio Fernando Moro
Juiz Federal
Documento eletrônico assinado por Sergio Fernando Moro, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de
março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http: //www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 8789858v4 e, se solicitado, do código CRC B909A23E.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a):
Sergio Fernando Moro
Data e Hora:
20/10/2014 11:27
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.Mi1Dristbio P°li blico 1Fied>tri1 I
P1ro:Cll!lríHh) ri[n dn Repúlh 1icn1mo P:1 rn nfl
f_DRCA: TA Rt ft\
E:XCELENTÍSS'IMO S:ElNHOR ,JU~1Z FiElDERAJl :DA 13ill VARA CRIM.fN·AL IDE
CURlllTlEBA..P~.

Autos n 2006. 70.00.018&62·8

O· MINIS.l ÉR.lO PÓBILICO FEDERAL, nos aulos . acima
lderntmcados, vem a priesenç~ de- Vossa Excelê'ncma, orerec-er tDElNÚNCIA em face

de:
1 ~ CARLOS H!ASllB CHA~&R ,, yu'lgo "'Ze,ze'", brasmerro, ·nascido em 2512'/11'96.8.,
inscritto no C PF 4.16 ..803.751-72, cO'mi endereços .na OTR MLN ~ TreCho 1·0;
cgn~un~o 1i, casa .z, Setor de Mansões :n.~go. No:nt~ •. Bf,a$M
iaJOF. e nai SHS~ qua~ra
·6, conjunto A; l'o~e 1, bloco B, ap, 214,, Tryp iC-onvenlio--A Bras11 21 , Asa· Su:tlDF;
atualmente preso na Supe.rJnlendência Regfonal d'a PF/f1R;
1

·2. EDIEiL V1J.A1NA IDA SILVA.1 brasik:iiro,, nascido em .51111968 1 CIPF ·'979 .975 -267~
GB. rom ender·eQOS na· Avenida Vice,.:presidente José Alencaf, 1500. bioco 3, ap.
1508; Jacar.e.paguá, Rio de .JlanefrõlRJ. ê na CCSW 2. ro·re 3, ap. 108, Édmdo
Uniq ue. Sudoeste, BrasílialDF, aUuailmernte p~éso 1na Super.intendência Region~~
da PFIPR·

3.. DINO:RAH! ABRAO CHATERi br;a~ii~e1n~. casada, filha. de Jcng.e Abrão e Tanta
C.ttry Abrão. nascida em 18./0511972.,, ri'ãtural' de Goian!;l/Go, RG
14S78066713050lSSP/GO, opf 565.792..851·~34 1 :residente na :SMLN, !MIL. ·1-0. CJ
01·, Casa 02., balnro tago Norte, B.r.as·illaJOF (~J.s . 1:ã70J,,
1

YOUSSeF~ :brasifeiro, ·casado, ·filho dé Kalirn Yoossef·e-AM.oma1a
Y,ó1;.J$$éf, :l'ila$éidQ em 06/1iQf'1.·967, natrnail de L-Mdr'inaJPR,, segundó :91r.au compfeto;,
·empresario. RG 35084702JS.S.SPIPR1 CIFliF 532050059-72. . res~deinte· 1na Rua
Doutor EJías Oesar.· 155,.·ap. "60·1. bainó Jd. PetmpoUs~ LondrinafiP.R,, atuailmente

4. ALB&RTO

recolhido .na Polícia; Federal de- CuriUba;

·

-

S+ CARLOS ALBERTO MURARI~ brasifeir·o.. rmilo de: fü~v:lo Mura,rJ é ~s~ura Pislorí
M!urari. naJscido em 06 de jtmho de 1i9S'l, natmal de lond,rinaiPR. :POrlad-O:r da
ClRG n1:1 913.527-6 , inscrito no CPF(IMF sob e n~ 210. 11<5"169~34, reskjente na.
Rua 'Porto Alegre, nº 679, :ap. G01 ~ e ~ndere90 ooin-erclal na ,JJ1.1a~rndl'ãs
Ca~6g~'af6· n(> 139, O'UJ RtJa Fernando de Noronha, nº 488 - fupdos,Jtodos em
Londnmi!PR:
(
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Mioi's tério PiíllbUco Feder.~1m
Procuir.adorh1 d::• Repf1bHca no Piu·."má

:n)m;,\.J'ARE&\

1

6~ ASSA!D JANANI, Advogado, RG 665.2e4/SSP/iP·R. OA81PR 16.310 C!PF
·23.5.234. 179~53, filho. de Mohamad Assad J1annani e Ma'fmoune Mohamad ~~
Janna nt NASiC~ DO EM 21 I071195d, m::i liba no. l'esid'ente e dom icilÍado na Rua.
Cavacas, 460, ap 1'02. Gleba Pa~hano. LondrinaJPR.
·

7. !DAN IELLE 1KEMIVIER J'A NEN E, brasikaira, filho d\e: José Mohamed Ja:nen~· e
Marisa Kemmer ,Janene·, nascida. em 31/~0l197:91,, , natural de LcmdrinaJPR.1 portador
da. c~d.uia de identidade og 6.5S:S.25~5JSSPiPR, inscrita oo C?F/MF sob e ,n11
Oa3.S37.909-96, t é!Si'de'11te na Rua. Pensilvânia; :nº 114, broco 3, ap. 302. · icrr.e
MErante
.
, batirro
.
B,,....ok·
_•.., ____
l'in, Sã
__ o· Pa...iv.r.
-. t'1·~.tsp·,
1

8•.MEHEUOIN HUSSEIN JENA:t-U. brasileiro, t0~ls;.1uJ01 filho·de ·Juissern Kâs$én Jenani
e Mariam EI Kadri. nasoid:o em 06l0311962, natural de '.faquarilfo1galSP~ portador da,
céduta ·de· id'entidade 1n 3.3f3·2.769--7/SSPIPR. CPF n 46'0.101:.819-.68. res1dente na
Rua. Olavo Bilac,, n,4> &as. Jardim Cham:parfhat e oorn ender,eço corriercia'I na Av. Gll
de Abreu e Sou;z;:11, 1850, londnnaJPR;
9. CAR,LOS AlB,ERTO PER!E.IRA. D.A. C-OSTAi brà.Sitéir·o., divçrciado,, .advogéfdo,
C:PF 61'3.4iG8.80S..44, RG 20759.256-1 {SJP), i:'iã.Sctdo em Sii.o IPãulb..SP · em
·11 ..12. 1969, fifho de .Arare Pereiira da Costa e Ora ide FauMino dà.· SiW-a, ·endereço
residencial
A~amed\a dQS· Guatárs,, 1367, apt. 111, Saude; Sêo P.au10 ..$j).,
eodef-eço comercial na Rua Oir. R·e nato P.aes de Barros. 77~ 1 211 ~dar, ~tairn mbi,
São Pau lo~SP, atua~mente preso na Super6rritend.êncra Re,gílonal da PFIPR; é'
1

"ª

1 O. RUBENS D.E ,ANIDRAIOE FllLH0·1, brasDelr~. casado,, o·ÇlnsuUoi; CPF
006.546.3·58-70, RG 6501799/SSPISP, com endereço na Rua P'ed·r.ooo Alvarenga,
:58,, oom endereço tan'lbém na, Rua Tuoumã, n 375, ap. 04, Jard'ím Europe/SP~

pera prática dos seguintes fatos deriti~osos.;
1. l'nfroduç.ã·o. Dos bens~ diret1tos. e valores. r:»rovenientes direlfa ou
iliilld~retame-nte de atividade cdmíno:sa - i.nidid~s do- c.rinrn.1s. ante c~d-einites.
--- . d.ernmc.a~os
.-1 - a- e.ma
-· ,: - re.
'" ier,-:·"".rt"'_. encJ
... ~ ....s. '!;;.;r.: ..r'nn!U"
.,,.. --"'....
°da
.. , entre"
_ _._au~ra
. ____ s·
A-os.
c-ondutas. iMcitas,, a prâifü~a de· orime de la'Yagem de dlnhe~ro pel'a movimentagão.
di$$imuJ!aça-0- e oonversão em ath1os Ucito~ de ire cursos 1orijgi:nârios,, de'.n~re oufra-s
fontes. do denominado esctuema "mensallão"',. obj'eto da Ação Penal .rn.º 470/0if, na
qu..al JOSÉ J'ANiEINE ·Constou corno· denur11clado das atfil,ldades VI !citas de AILSERlô
YOUSS E.F. ,d>enunolaido e condanadlo nos autos da Ação :Penã!I nª
2004.700000680&4 e -de CA!RLOS HABIB CHAlSR.; dénunt:iado e co:nd:enad'.o. nóS
aut·o-:s das. -ações penai!~ 94J)01., 14 791-0/0F e 2001 .3.4 . 0 0.026520.-.SIDF~ por crimes
-contr,a, o $i$tema financeiro nacfo:nal:.
1

•

1
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·

_
, Ra-1evaf!lle anotar,_conS-OãRte·· a~ão fisca~ re~auid. ~ lef~ r~ ~e!ªS
DRF·Londir.1na, e· que até ·O ano de 2003 JOSÉ JPJNEN E não possu 1a p _~r1momo ~- .
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qual e~a. sódo-quotB$tai mas-tr.atVam pouco
faluramento,, com pendlencias fiscaQs. A 1Partiri de então-, pa$.S.Ou a cumular
significativo [p·a~nmônjo sem õrigam declà.ra~ai,. co.nsoànte· açõe:~ fisca,.is.· h~v:adas a
efiejto pi:ifa Recefta Federal em face dete· e· de Slae~ Femanda Rodrigtme~ de Limai
Janene (fls. ·662 e seguintes.; fls. 1368 a 1371). posto, qitJe t.ã.o sõ pel'd reoobimernto
de subsidio e ãpõ·sen·!arla de par:lameotair lilào poderia aairnular o patrimento aqu1
desc~t1o. ALBEHTO YOUSSEF e CARLOS HAS~B CHATiER, por sua vez:. $empre·
acumularam patrimônio à mar.geliiit do sEs.tema legal. Notórios dloaetros., peao menos
desde 199fl, ·ópera ram cãmbro sem autoriz.ação fega l.1 ·éSpecia~iza_,ndo~e na·
.atividad"e nícita. de evã~áo de dMsas e 'lavagem de.dmniheEro.,
cons3deráve! e a$ empresas da
1

1

1~1 ~ José Jaoene
N'Qs .autos da Aç~o P1erna~ n~ 470JSTF1 .JOS;~ JANENE foi
demJnoiado como ~ncurso nas sanções do artrgo.s- 288 e 317 do Códígo Pe~~I. bem
como do· eJfigo 1°1 Incisos V; V~ e VU, da Lei nº 9.613t98, ·em s~ot:ese, Cõmõ
Deputado :Federal''ª integran:te ·da il:xeoUJtíva N;açionã~ dQ1 PP - ParUdo Prog;ressisl:a 1

teria, feçh ado ,çlcordlo ílnanceí~o com o PT - iPartido doo Trãb-ãlnadores,, e as-sum~d·o "
postura ahva no recebimento ·de proph1a. Narra a.quera peça o recebimein'o de
varntagem indevida, por t 5 vezes, referentes.ao$ 4 saq;u.es via João C,lâudio Gen<G1
41 $aq:ues via BON'US BANVAIL e "7 tmnsferê'ncias via c:ontqil NAtlMAR r.)a BONUS
BANVAL A~m de· José Jan>ene, também fo:ram decnuooiados os Depulad'o:s. Pedro
da, Silva Co i'f:êa de Oliveiill'a Andrade Neto e Pedro Henry Ne-to, assessorados
por ,J oao CJâudfo de ·Carrval ho· .Genúi, .associo:u~se onminosamelil:te a Breno
1Fisc.hbe:rig e Et1 lvatdo Quadfado: ~ sócíos dla. BÔNUS BANVAL ~, e Carilo.s
.Albeºrt.O Quagl ~a ~ da empr.esa NATIMAR -, com o fim de receber os valores.
ofertados pela cúpu~a do .P·art1do dos. Traba,1ha.dore$. e proceder à li:lvagem d~s
1

1

1

1

recursos..
.Segundo a deriunciai JOSÊ JANENE terf.a reoebkio
indevtdamenle a qlla,rltf:a de no minirno RS 4J OOJ)00,00 ·(qualm milhões er cem mil
re.ais). :s:e·ntd1;,).o âtfmo, ero da c-ad1eiia a empresa NA.llMAR. Após 'º recebf~nto do.s
va.1or;es, JOSE JlAN ENE p.assou a 'ºl~1.dlá-tos. por mêio de· jrUérposlà.s pessoas· ainda
não tota'lmenite :fderntfficadas sendo certo, no eritanlo·1 que os, va!ores d~ve1ado~ a
partir de 2:009 nestes autos tem origem: naqueles fatos, em e~pecial crimes .comrã, ~
administração púlJf cai federail1, lla\Íagem de dinheiro .e crimes contra º' sistema
'l'inanceko nacional, corlforme· oonsta na denúncia e, do acô.râão da ação péná~
470/STF.
1~2'.• Amtmrt.o Youss,e.f

Nos a.utos"da ação penar nº 2004.7·0000-06806ª4j qiwe. lramitou
perante· a segunda Vara F" ederaJ de Curitiba, ALBERíTO . YOUSSEF ,res,tou
condenado cO'Jn'O incmso nas ·:sanções, do art . _1,i)< da L&i 8.137190, .,.art~~·~ ·a 22, .·
pâ.rt@ fina~ do parágrafo único, dai Iler '7'-492186, á pe.na.de sete anq.s((je· r '
em .
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regfme semi-aberto, além de n1u.mai de oe~ca. de .n?v·e-cenlos mli reaDs:. iNessa1ãç3o·
penal obteve o benefício da de:1açao premiada, oom rec;h.1;ção de pena$ e·
sóbrestamento dos demaas inquerJto~ e· processes contra .ere pelo prazo de· 1o
·anos, com po~lerio<r p:erdião_judicia l, um.a vez ou.mpr!do c!efflilntvamente· o .(;IQ::ifd'o .
Além da ci'tada _açã.:o penal. tramitavam tambêm1~ lnquérJtos 2003.7000056415-4,
~efarente a ~ovímentação pelo acu~ado dias ~ruas . JUN,E. e RAN8Y r:ia agência:
BAN ESTADO em !Nova ·~or.k , o Inquérito 2007.70000<l167590-6.,, ~efu.rente ài
wrto\lllmenlação dle ·C:Ontas i&m nome de pessoas Í1nl:erpostas. rr~ra.Ojâ$.") $ll agêncf.as,
bancá rrias de Londrina. e· õUllf'ãs oJdades, Viinculadas eu na.o à Yot:.J~sef Câmbi.o· e·
Turismo. ernpresa da que~ se utilizou para ·evadlir divisas do pais.1 ·o :1nquérito
2009. 7000019131:~5,, no quai consta como aiulor de corir.1,.1pçãôi Ç11tiva para a obtenção
de ·emp.réstímos.iun1fõ à ã,gêncf.a. :Baners.tado, Grand Cayman.
1lru1restigaç.ões · ·levooas a efl:'ilo no processo 5001446~
6·2,201'4 .404. 700 e demais cone~os resuUaram na convicção de que ALBERTO
YOUSSEF, ao. .çontrárlo dlo q;~e firmara n-0 acordo de delaÇão - de. qu'e .m~o
:retomaria suas atlvld1ades de dofeiro,. seja no mercado formal ou Jnr'Orma~.. nem
vonaria ai pra1ica1r outn~s crnrnes ~" mmca. .se afastou dessas a~tVidades criminosas.
confün uai do a opetarr no mertaôô para1elõ· de c-ãmblo, p~omoven:do eva·são de
divisas, comandando org1anizayão crimtru::;s.a es.tâ.vel e dé:vtdaimenle· esitrutu radia.,
esp~clalmente· destinada à .ocultação e ,dTsslmu lação da origem da reCYrsos obJOO>.
préÕ9Ul:O· e prO'!.feito de a~h.iidade$. crimílnosas e ·SUa conver:sa;o em atiVos. 'Iicitos... Por
1al raz.ão em desfa.vor defe f:O.ram p.rôpó·S~às duas ações pernaj_s <te nº
502e212.82.2014A04. 7000 e 50256·99~·1.7'.. 2014..404,7'000 .a p:rimeEra que ãbrãtnge
fait:o:s que te.riam ocorr1ido entre 0'7./2011 ai 0312:-0114, ttJificatios . no art. 22 da Lel
7.49.2186, pela evasão de dílvisas meH'.ilàain.te celebr:aÇão de êQn(ratos d_e· cãÍTibio para
pagamento de importações 'ftdícias, realização dle· o,péra95es de câmbtc, não·
tndoriLadas (art. 21 da l ·el 7.492186), opera.çao de in'&füut.9ão ·financeira nã.o
au.l.or~zada (:art. 16 dai Le·l 7.492186) ; além do ·Crime de organi4ação criminQsâ (art .
~ da lei 12.850120 13):. a :si~guinda, por Uêlvagem de dtnheiro (Le.f 9.61-319~}
·deoo:mante de de-svios havidos entJ.e 2:009 a :2.01-4·; -na conshu9ão· da Re-frnaíia Abreu
1

·e Urna .
Em face dessas cirron.st~Jlc.i~.s.. nos autos da Representáºção
Crimináil nº 2004.7'0 ,00.0032-4.14..4., ~bkjã$ àS delfi~ 1 nciàs acim$ ll'éfereoci~da~ ..
presentes índiclos de autoria e materialidade. i"louve por bem o. Juizo Crim~nal. da
131 'ler:ceíra Vara Fedleral de CurUiiba det~rmi;nar .a quebra d9 acordo d~ .dellação ali
·ee'l'ebrado, conf'omle decisão de fls. '9:20/922 daqueiles: autos,
ALBERTO YOIJJSS!E f é um do:s prot29on~stas dos crímes 'de
peculato, corrupção passiva'. tavagem de dinheiro e e~o de cUvJs-as envol:ventto
COPEUOLVE·Fi'AR ·(AP 5~4.,..ori,iginária do STJ), na qual ap-areoeu assoc!ado ªº'
advogado ANTON to CARLOS BRASIL RlôRAVAtlrff;E PIERRUCC~N 1. Novan1e11~e
aparece associado nestes autos recebendo \!.á~ores de ALBE~USSEF e da
MO CONSULTORIA, ronsa:ànfe anotado oo despa.cho d!e ?~ns. i1a.ó.e
6. Nos autos · ,
~~
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açao penal 01) 000302:4-74.200·3.8.1.6.Q-O li 3, em tràmit:e ~nle a Justiça
Esladiua·1, ALBSRTO YO USSEF foi dem.Nilciado ·por ·forirnáção de ·Quadrrlha.
fal\sidade, peculato (arts. 288, 2:99· e s·t2 do código penal}. pelo de:svio
'ctuah!ia
de 'RS 45.000·,.ooo.oo {qualrenta e cinco rnithõ~ de reais}, procedendo êll sua
ocultiação, disslm ulação, ·trãns1to dessas. qiuanHas.no mercado,flnanc.efro, oo.nver.sã,o
em moeda estrangeíra e evasão de parte dess~ vafO.r'e$. pe~o sistema dólar~c<abo·
(ta:tos esles - eva$ãio e lavagem de· d~nneiro - pelos ·quais ainda não foi
d'e nuncFado).

da

Pots bem. Os fatos ocorrildos. n.eistes aiutos. no. .aoo de 20U~;
inser,em-se de nero da 00.ndluta harnlual' ~riminosa, de. AllBERTO YOUSS1i:JF'1
conforme· ádiante se d~screve:ra.
1

Neste ,caso es.peciftea· {lnquét.ito 714r2009) ,. ·siegundo o
depoimento de Hermes M:a9r:1us (flls. 1.S11182), pr:oprnetâ.rJo da OUNEL INDÚSTEUA
E. ÇOMÉRC.~O lTOA. ~ EPP ("OUNIEJL. IND'~fffRWA ), é. ap(lnl:atfõ o ,~s,tr.eito vinc~ lo
socfetá rio (socíedade de fato} entre JiQSÊ JANENE: e .AJLBER'TO YOUSSEF. A
riespeilo, ·disse "', ..que começou ai :s,e, desgiast.ar com os clientes, Que contou a
s1tuiação para a~uns. e: foi ganhando esf e ~em·p-o. Que passou a :ser ·Um '"z1Jmf>l"
dentro da empresa. sencfõ., q,ue ele.s (Jíilll:'lene e ass-eda:s) passalía
' m a oomprar
muijto;; sempre em "cash" que eri,a, pago por Cartos. Murari no ·e~rJtóno do Jainene
no bai~r,o Sha.ngri-t:a, oíld~ é o esçnt6ri:0.. As vezes querm tra21a dirmherto· -~a
8~S<ifüano e Youssef· (... ) que AlB.E.RTO YOUSSSF' :s,iempre quis m0&ttair que· ele
movimentava. dânheiro. Indica q1ue a PF lbuscar as ílrinagens das pessoa:s que
e-fe.tuarnrn o-s depósitos em d1nheir-o. certamente· encontrarão Yotrssef ou a mulher
do ea,fezínllo do escritó1fo là de·São 1Pa1.11lo'' [na CSA],
1

1

No depoômento de Robento lufi

de

ülivei~a

Chresa (fts.208},

·cons,ta ; HQUE fá. vi~ a pessoa de :SETQ YOIUiSSEF na DUNEL sómente urna ve~
por iilt.$rmédio de MAGNUS, que, 1respom:leindo á curi~sidad'e · dlo de;poê.l!.lté ao
iperguntar ~'q~m é este que ti-stá· chegando com .JOSE JANEN E?''~ MAGNUS
respondeu. "é 'º BETO' YOU.SSEF' f:ilad!a mais d~~endo e depõeme nã.o sabe. ·o·,qu.e·
ele fat'. O.bserva-se que 111a época em q~e fof preso. ALBERTO YO!USSEF portava,
'l1m

cheque emitido por VANIDOCl!R JOSE ·DOS SANTOS. nominal a JOSÊ JANENIE.

(auto,$ n 20037000;0587531 (íls. 155:8}.

Nos fatos aqui 1descnlos; pmstou trp~cos se:rv.iç·os de .dolagem· a
J'OSÉ JANENE, no qual o ddeiro mantêm em contas bancárias !'ió· s~te.rna
financeiro regufar, ma_s em nome de terééiró.s •:rara!fljãts'\ a.ql!'i' ,e no extermr, rieC\lrsi:.)$

que, por siJa origem fli<:ilã que devem permanecer
instiluiço€s de·conlrol:e.

d~ssirnu'lados

.e ocuJto"S das_

1..3. Carlos Habib Cfilatcr

Nos autos da ação

p~:'. n• 2001.34-00-0f~
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.Juiz-o Federal de Bras!fü;i; CARLOS HABllB C~ l-rER ·e .·ou~ros for.am dem1rlciados

a

·CO:mo irLCtll'W$: nçiis sanções do .aJt. 16 ~a lei 7 ,492t86 por Iá~eretn O,pé,rar I&ém1
devi~a auloriza~o do B.anco Centria l do Bra,sii a empresa F1y Tunsmo de fevertiiro.
·cJe· t992 alé ao menos·0 ·1 de.jãnefro. de 1995, nas lr>ju.s 1'4 ··D e 18 ~D do bloco B .
50 e posJ.:eriom~ente na s8la. 111, sobralqja do bloco B ·~ . 50,, do Edi/icio Vendncio
em BtasíJia/Df Em· ação penal f~ jülgac;fa. procedente parai condenar os. Reus
HABI B SAU MI E.L Cl9ATER e CARLOS HAIB lB CHATER,. ,nas ,penas do art. 16 da
L~1 i.49'2l8B, à pena corporal d'e! 1anoe6 1~s~s de recluooo ~· .a perJa de· multa. A
1

1

serit·ença s.ujeita. a recurso pera p:airte e MPF ftij confkrnad.a nos aitJJtos da ApetaÇão
Gnlm~na.I 1
nº 2001.34:{J{t02:6-52o....stDP. restando.. ino e:ntanto, dedaradia extinta ai
punibilidade em 'face dai prescri~o {cópia an~ do. acô.rdao}.
CARLOS

HABIB

CH'ATER

·também

fóil

dêm.mciad'o

recenternente n~ al!,ltos. ela ação ,pene'.I :nº 50266e·3 -10,2014.404.7000 ]unío com
ANDRÉ CATÃO DE M~RANOA. Eü~E l VIANA DA SILVA, RICARDO EMIUO
ESPÓSITO, KAllA CHAJER NASR. EOllEL VIN'~CEUS V'AN'A IDA ·SILVA. TIAGO

PACHECO MOREIRA. JUUO LUIS UiRNAU, FRANC:ISCO ANGE:LO DA SILVA e
AND'.RÉ; lU~S DE. PAUlA SANTOS por ·oom·andar uma ·Qrgani~ção crimfno!>iíl;
{.art 1'\ 2°, § 4°; ~I. UI, IV é. V. da Lei ~2 . ·850/2·013} des.Unada a fazer ope(ar
~nsti~uição ·financerta sem aut·orJzação legal {art. ·1 s da Lei 7"49.2186),, efetuandtJ.
operações de cêmbio não aulõri.z:ada<S pa raº' flrn de promover ev,a;s;ao de div.ilsásdo
pais {art 22 da le~ 7A92186).
1

1

Nos autos do lnq,uéni1o 500143S..-85.2014.404.70.00, no· periiodo
de 2009 a .2.014 1• res,t.aram ·oonsiatados ind:ioi'os da prálica de cr.imes de· navagem de
d:inhe-iro, as.pecia !mente p.e;a uUlizaçac de in_te.rposta1s pes$oas, tistea~ e j'urTdicas ·e
utrlizaç.ão de :c.ontas hancàfias destas. c:on'lo forma de ·ooonar e dÍIS:5imular a origêm

1

1

IUcita desses recursos, ·O que se~.â objeLo de nova demlnci<t, •t:!!o· logo ooncl1J1tdo o
!levantamento füoancefro resultado da quebra de ·s~i~o. bancár.io ~ecretada, Dernre
a:s pessoa-s ~sicas e .iuridica~ utifüzada~ pe~a orgainizaçao ,crfmlnos-a1comand~_da.
pefo denum;;iado CARLOS HABIB CHATER. destacam.se· as segiu~n1es : Posro DA
TORRE l TDA., CNIP J 04.4 73 '193100 0·1·5'9·, ANGEl SERVJ ÇOS TERCE lR~.L\IOOS
tfOA. .. CNP.J 08.64·1.~15/00ú11··98 , 'fORRE COME.RCIO OE AtJMEN,TOS LTOA.•
CNPJ 07.542.146/0001~8. e ED S~RVIÇOS. OE .LAVANDlif.UA LTDA. , CNPJ
14,726.. 207/0001-52 (nome fantasia l.avanderla Posto da Tcorre). Un,a., das
ernprresas,. ~ VALORTUR CÂMBIO E TUR1SMO LTOA.• CNPJ 17 30J4'59tàOQ1 ..67,
alua especi.fíJCamenf-e no setor. de'Câmblo ~uJilsmo fparalefõ), ·expedr~hle 11warmenJe
wmzado para ocultar a prática de .oparaç-Oes. ,no n1ercado de cã:mib" o n~gro.
1

1

1

1
•

Ne.stes autQs., CARLOS. 1-:!ABIB C...AlER lambém ooliz·O'u ;as.
,contas. lbancáJilas das .empresa·s POSTO DA TORRE LIDA. e AINGIE!l SER\/jÇOS
TERC EIRIZADOS 'l lDA. para fazer transnar recursos. de origem iiicita. como fomta
de dissÊmu. lar e· ocultar sua orig.ern 1~ 'oonvertê'"'los em a·tivoo. ~i citos, PrestotW 1ípicos.
serviços de· dolag;em a JOSÉ JANEN:E, no qua'I o qofeiro J)'H:u11~ ·em conlas
banclcfas no sistema financeiro regular em nome de te.rcei~dS, .aqui(? no exlerttir, ~
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recursos que, por sua orf,g.em Oiicttai devem permair:ieoet d1ssitn1U'lad;0s e pciult,os das
~nsutiuTções de controle.
·

2* lm1pu taçáio do. crime de lavagiem de d.inlhe~ro (Lei .9.613J9·:S, a.rts.~ 1º1 çap urt e· §
1° e· 2.g) a CAR LO'S· Hl:AlBI B ·CHATER:·, EDIEL V1IA!NA D.A SlllLVA, ALBERT;Ó
YOUSSEF, CARLOS ALBERTO· PER1E·IRA DA COSTA.

.
Os dlenunciad~os., preViamente associados e Ç(;Ím ll.I nkfa<de de
deis,í91nlos. sob o comando de JOSÉ JANENE. e ALBERTO YOUS'fü~.f,, n~ cidade.
de· Lot1drinaf,PR;: sede da qeitadt.Elha .adiar.de desc~ita e local d!e r.:esilldêncl.a de
.José JA!NENE e ALBElR.TO YOUSSEF. oc~t~u-am, dissrm1.daram a lilalureza,
orJgern, localiza~o., disposição., loca~iz~ção~ mov.iimentaÇão e propriedade de bens.,
diireí~os e 'V'ã.lo.res fPirovenâentes, dfreta ou indir·etamente das infrações ·penais antes
mencionadaiS, c-onve:rtemto. .os ern attvos licRos; üitnliza.ndo-oo em atividade·
eCQnômic.a da empte-$a OU NEl INP UTRiA, c~ns.um:ado-se ta fis conduta_s na
cidade de Lond1rlilm.alPR~, se.di'i de.s~~ empresa (DUNEL).
Conforme adiante ~etalhad'õ, a. condula consistiu ba.slcaime.nle
na ulili:tação de valores proven lentes de aUvidade or.i minosa de JOSÉ JANENE. (AP
47"0/STF). no valor de R$ 1:165.600,0·8, ,que fiaram in111estidGS na empresa DUNEl.
INDÚ STIRIA. Dess.e v.aior. cnnforme ih~m .2. 11, ªdiante. R:S 53.i:.252,00,. são
originados de transfer:êncià~ barmàrfas de conlas d.e 1
empresat$ co:nlroladas pqr
CARILOS HAB IB C,HATER_ O ~estante ,, no .rnon.Lanite; çie R$ 618.$43,0B·, 'tem orig:em

em 1receilas mcitas admtnislrad\as. pela empresa CSA PROJECT Fl NANC:E
iCOINIS UlTOR.;A E 11NTERMSDIAÇÃÓ DE NEGÓCIQS EM!P.RESARIAiS lLTOA
(,"CSA PROJEC'T"), çonforme a,dtante descrito no ~tem 2.2. Todas. essas operaÇões 1
no en,ta,nto. foram orde.nadais p(lf J!QSÉ JANENE. e ;\JLBER:l,O YOUSSIEF, incrusive
a ped~do do. Diretor Ffnainceiro da DUNEL IN oúsm{A, o denimciado CARLOS
1

1

ALBERTO MURARI .
Pois b!!i!'r'h. No ano, de 2.008, Hermes Fre.ita.s Ma:g1nus e· Maria
sócios ,da 1
empresa iOUN1EL ~NOOSTR l1A nece~ssitJvarn de
~nvestlm ento para desenvolvimento. de pr·odulos e serviços e buscaram por me1o de
JOSÉ MUGGlATTU Nl:liO a lnd icação de poten1clais. i'nve.slidores para c.aptitalizar e
alavanc~ r as ativid1ades dessa empresa, tendo e-ste ind~cado o ex:-dep1.1l.atdo JOS é:
JANEN'E., como, pom:enoial rnve$1id:or.
Te()dora Snlva

1

IEm meados de· junho de 2Q-08, a .ped~'do d'e·.JOSÉ J.ANeME, fQi
mar.cada uma reunião na sede
empre-$ã CSA PROJECT, na, R.ua Pedroso
Atvareng à.1 1221, 5° andar~ Blõoo~B,, Bafirto Uaím, .São l?auto'i defa. participando
Hermes Freitas, Maria Teodora,, JOSÉ MUGlATQ. NETO, CARL.OS AL8ER10

da

PER;E.IRA DA COSTA, :RUBENS D:E.ANDRAOE FH.1HO e JOSÉ J.ANENE.

R$ 1;000.000,00

1
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FOR.CA ~fr\!U:fj\

~se_N~ :~º '_'dem.onstràlhto .frnanc.eiro ÇSA ~ IDUNEL" (fls 1781},, em que· consta, a
d 1spombJhzação como valor orilgfnárlõ· do rcredilo. adminislrado por melo da CSA
PROJECT de R$ 1.000.000,>00 {ooinforme·fa.z certo ô e·maU de CARLOS AU!C.RTO
PEREIRA iDA COSlA par.a .RUBENS ,OE A!NDRA!DE. em 2011210010).
P·oster~orr.nente a !s.so., toi agregado mâts ·O va lor de R$ 165.600,08.
·
Na mesma opott11.1nidade, Jô.S~ JANEN E também determinou a
CARLOS ALBERTO COSTA e a RUBENS DE ANDRADE que elaborassem um
nrtémorando ~e enf endimentos a. ser fi«l!ilâd~, 1anllre .a 1ê'JTipresai CSA PROJECT e a
DUNEL ~ NOUSTRIA e H.ermes, Freítais. Mag.nus: ~ ME. fixando as bases de
negociação entre as parhJ:s ,para a instalação de um p·arqu~ indus.lria~ para
desen ,ro.lviment.o, criaÇão e: fâbrJcª'ção de d~sp-osilivoo e, màquínas para eii.Sàmos de
prod'utoo. na a!brangên eia d.a índustriá efetroetetrónfca,. em regiá.o, cilícti r:ivizmha à

cidade de londrina/PR.
Tal 1nernor.a.ndo 1 dernominado ºMemorando dé Ent,gndli:mentc
para Consutuiçã-0·de Sodedade e.Ouu.a sA·va:nças" (fils.1339 a 1348)'t fodfiirmado. em,
18 de junh9 de· 2'008 [no. crocu.mem!li oonst.a a ,i;rata de 1.a d'e junlilo de XI07', "mas 'º tato oo- d_u

em 2008. iet d'oct1metl~o d0 lTs.. 3'1S. "Jeja-s~ ~ffi'.tiéiri Oi ~h ecimento das a~inaluras da
20J1oru20oa.• ffs. 3541355) por Herrrte$ Fre~ta:s. Magnus. Maria Teodora S~lva (pela Dune~

Uda e Magnus~Me), e· por R.UIBENS DE .AND.RAOE FILHO ~ Sócf.o, Diretor dá CSA
·PROJEGT. se.rvínd,o como 1testemuonas JOSÉ MlJGfATII NETO e CAIRLOS
.A lBE,RTO> DA COSTA (fls. 1S4C}.
.

Ne:;.se memO'fa.ntio, ~mêm dia ~e<xig,ência d:a. sede da empresa
DIJ NIEL INDÚSTRIA ser transferi dia para a éidade de· Lónd1nn·atPR, que· de rato
oconreu
Jnstalando-se a empresa na R1ua Don Fernando, 220, Bairro Aeropol1o~
Lo,ndlrina/PIR {fls. 619) -.; caberia à CSA PROJE:CT 5C% (é~nquenta por cento) dq
megóci'o e ·o restante ·para a DUN EIL INIDÜS:~RlA e HeM'les Freitas Magnus - ME
(.25% para c:a.da. um}. A!lem dfis.w·, r,es~ou aeord'.adlo qrue JOSE JANEN:E ser.la sócio
de fato da empresa. sua filha DAN~ELll KE:MME,R JANENE Di1relora Comemfa~ 1 1
s

MEHE.IDiN HUSSEU"1 JENANTI, Gerente de falbrlcação, e
CARLOS MURARI o Gerente iFfoance.i ro, o qual também é contador; Sili!igo e

.se.1,.1 pdmõ,, O· denunc iado

compadre de .ALBERlO YOUSSEF (fls. 375}.

O objetivo de JOSE:: J'ANiENE. sua ftlhai DANfELLJ 'l<,EM M!ER
J AN.NENE., seu iprlmo MEtHEllDIN :HUSSEIN JENA.N~, CARlOS MURAFU', ALm;;1RTO
1

YOUSSEF, DAN l:ElLE K!EJMM E:R JA!NENE e .ASSAD JAN\AN 12 nessa empreitada~
oomo· de rato ocorreu. era· utflizar ai empresa DIJ:NEL INDÜST,RlA para· oct1'1lar e,
díssimtl'lar a origem ilicita" de rrecuroo·s que ·&l)r~am inJetad0:s rnessa empres.a,
c~:mvertendo ~ os em ati,vos lidlõs ·e índh.:JZ!1r êm errO· Hermes Freãtas Magn.us e Ma,ía
Teod·ora .Siiva ·q,ue acr:edilavam na noitude das. operações. e caso ,es1es :se
1

1

lVIPF
Min i:s1:t rio Pai bl icO· Fl'deral
P1·oc:u rndori;a da R..:-ptíilbU.eà fl:JO Pn-rn 1_1 ii
E_QRCA T1_\JA EfA

opusessemj a:f~<Stá~·los paulatinain enle do comando da. DUNE.L INOÚSTRV\ para
ao fjnal apropr1arem-$e dos vallores e lransferlr os. i:Utvos :para a JN RENT CAR
LOCADORA 'DE V,EfCULOS LTlOA-., CJPJ 07.353.3441.001 -23~·. de p.rapriedade de
ASSAD JANNAN 1, ·seu ílrmnão ~ns 375}.
._ _ . ·
ConformeJ adiarnte detalhado.. ·a mand·o de· J'OSÊ JANIEINE e
A!LBERTO YOlJSEf', os demmcrados OAR.lOS HABIB CHÁT:ER, CA!RLOS
ALBERTO MIJRARI 1 .CARLOS ALBERTO PERElf~A DA COSTÀ. e ~JUBENS OE
ANDRADE F~LHO, por meio da CSA PROJECT. passaram a .~1nis.tr.ar o
pagamen·fo da, a.qufs:íçã o d'e. máqtrinas. equ~pamenfo:$, stirviç~ de terce~ros, bem
1

assim e pagar as despssãs ordflliáiri'as da empresa DUNEL INi[) l)STrR,IA, dent~e os
quais sarárk>s e pró-labore, oonsoante faz certa a p~a nilha denonf~n:ada·
"demons!ralivo flrnmcetiro CSA-!OUN:t!L" de fils. 1'781.117824•

A CSA F'ROJ~Cf1 mera. empresa de faicllada, fol otfilizada ·oom.o
irlifêrposta1pt1sso.a para o fiim de ·oounar e dJssimuJar a !Ongl€im dos. recursas i'IJóitos~
nãio somente das atwidades criminosas descrifas 1no 1lní'cio désl'a denônc.ia, mas
também de ourttais atividades sem olfigiem declarada ou las,tfro mercan~il.
A CSA PROJECT,. com sede na Rua~ P'edroSio Atv.arenga 1221 1

0

S. andatr, l ta·im, São Pauto, nos anos. de 2007 e 2.008, trnha cerno oocio:s formais os
ôenunc1ados RUBENS DE .ANDRADE FILMO$ e CARLOS ALBERTO PEiREi·RA DA
COSTA& (ct D'l1PJ de fls. 86 do· apernw· OG. rel'.i!Uório OOAF de ffG. 09 1 apenso Vll l',
volume 1 e 2• . e laudo 1,,9112~SETEC}. No entanto, 1
no. corna:ndo dessa empresa
esta;,ranm de fato· JOSÊ JAN ENE. e o .ALBERJO YO'USSEF. A C.SA, ·can.soanle
inifori.mações fiscans e bancàrlias, ~eve r·eceilas de· RS 111.296,61 (OIJP 2008),
originária da INDÚSTRIA METAl S DO VALE IL.TDA (CJ PJ 06...2:4.9.342(001-.2.'8·-que.
J, C:,..-Ontrnt:o soei ! rn . 6.9'_ ·C' .ilC~l il~l:.;:.:o.
1

1

1

4 't L, ~1d(l> l~i~}{O . 'l'.2.15 , çt;}S co~tliS b LÇilTíi du CSA. i>l'il:WKt n~ANél! CONS.LJLTO:RIA I;
.VNT~RM!r:.DM.ÇÂO Dr! N_"GÔCV
·o IE.M:PR.ES,ARMD:S: l~ ..O.i\.,
'Mítl !~líl Ç.]\.~m~ QÍI - JjJiós itlél1P"J.nii

DUNFL b 1DÜSTRIA E. COMERCIO UUA ~ HP,11 OIJ fomCiC~OOTCS 00 p:rfodo- de 2007 0 :mos. OC! i ~J ... ~
!fon11;1!. peh) tm,1H.li.'J ~9l'9 _iiHO , >t,:.OJ.'110:ri~ pri!t:ilITT.. ~ ·i.:l~ R l ::!.J4 •l! .:~\! l m~i,: . 1i i~t~mn .tiilO ,~ -~i:m'1 dl.tb'ico .<i.
!ÍórnéliiMoí\.x.!' m'ls i;;o1•t.-is 001 in;;irí~1s élrn DUNà ~Nlf) USl'RlA . CóMll'!:RCIO l.'f DA ~ 'EPP. A únka e.x.i;i;.~ ;0
d'~r~1~dt11 11cf.,.li'\l!·Se
mn fli'.D· >0ril.'"ií!1ria <UI ·c:m1-[) d~ CSA 11,-ROJfÇT l?'llN/ii.~C • CONSULTOR tA i~
rntl~RMEDEAÇAO DE: N'EGÓCIÔS EMPRESARIAIS ['.liÍJJ\+ ~fl~l ickl "10
BANI< \.'.Ili UJ/l.2/MCIS; r!IJ!
val'O:r de RS 19.06'.UJt!t, -011 fü r d~ :tu.:atNA H :..IL~NA , f.. tnudo HJ·l21'.2'1H!ll, íls.. nL&,,, Ap 11(di:-ce! B., i!!
(t1rn1flk1a '"{.~11~ tí "tr"'&iiv~1 !1.r t'~·dr -· S ·O N L"dfl' íl ~87! •.[W~l,rc-t~1.11i:1~,. ~Um.INA IU~ l>NA llllt\'N 'O

rnmc

MllNmli;, c1-edor3 de l lERMES [' REITAS· MAGNU.S. ( L!Jadc 2'75 uf!O~ , Os. l~l ' 16lD).
$ :l~ube:r4 de< Atti.l!1K Hl1 ~ªm.Wrn ._ d lr.e~i:ir (l\l! f OCIJJ [1d i . tnai~r.'I >l!l P~iclp:u ui.."1 S.ll. CN P'J
01 ..a:n~. l:!-O.ltlOIH-62. N'as :s:uss rnRr• d~ _;oos (nno c:1kmdíuio :.t:tfli]) e 20011 {WJi.-o taJi:fuÍ.íÍ!iô 2.00tii) iq"Jres\:!1111:1
rem:Jli 1!~ ·n1os 1u<111is de l{S J3.6M, IJ ~· R$ 13.200.. 00· ~. 111 · tHí: de ·1 çlWi >d ·1n1s,. 1. ·1 ~
~S 7.;>,4-9'.l-6
úl' , ~ ~ - ~1.dc) RS .()S.il00.00 1i"fli'I ~ eh~ o. ll~.·l'.29',26 (ilL.._,,.~ scntr.~ RS -15.00D O{li), ~m ~ciii:. ,051 ";\1lOFL';i o
bllSII,ilil'C bui'ios piim F..ss.otl qLt<:: ·rnÚçral11 ~ ~1,di'>Çiló d!: $.ól;~ dá N l~riM ~m~ ti. ben'i C;Olli~ ~· l'ltlt 1~Ç~
~ n as· ic&np~~ . FOCUS· PAR . [ÇJP-AÇÔ.8S. CTSUL g~t;;RGIO. UI.TRAN:ATU:RE (i:'!»J.mmn.t aporttilido no1
m latório de 'íls, JJ,'.1)'. o Que, s.omãdo ,9 Ptõvti·de· J)ro.PM~d de de{, to® c~es'i' por.Y.ouss.er;e J~mene·, moSl!r
que <l 1fn1!'1:im::i
u-0ui oomo .~
. ,~p·- ~W,]lándo Eí ídp~~ d'! ~i!~ prppflcWrio t.f~ ~~~:';~ (fb , 1wa.}. A
empresa if'OCUS. também se11a prbpnetáiiià de·iCT&ill, ili Q(lãda. nos. :3 os.
~ · ~111~l~~e> •10r'i0!'!\iií
6 Cr\Rll ·OS AU}t;:RTO PERE! Ri\ OA CQS:JJ.\, nó <mo· di' :..009, rafo ~Íil 1;tiltl'iJ1J6m . _. 'sh,el, ii k~11 1 1,i!: ml'li ~
v · k:~11o· fü, ' u; (il..., çor 1mn:s, nn . ·?7 7, all.'i1m C'l:P ·~7 ~9/S:P 1tfls.. l:S~H
. ,
a
. 'I

'ilok:!!

•

~

M.itt1is~:ê rio .P·ú b[iC·O Fede:ra:I

Pn>cu.rndo0:1"ia dil RepÚib~lca. no Par:rn:'i
F-ORCA IAR Ltfâ
na _época da mnves~igação, suspeitav.a...s.e que esta seria de iPlíOPriedade de JOSÊ
.JANEN E). A~ém d'isso 1r.ecebeu crédJt·os. agora sem ongem decrarada.. e sem iàs1ro
eoonõm5co (cf l!)J:PJ). r~a c-onitai corrente 11e319"'4, A.91. 7010 do UN.~BANCô, no valor
irnqu.kio de 7.132. '48 t .33.,, d.enlre outros, das empresas FOC US 1NFRAESTRUTUIRA
i~. P~RTl:ÇIPAÇô ES 7 (Holdjn9! da afea ·~~ E_nergira, com negóclQs suspeito$ na
E1~Ei~OBRAS E P1E 'fROBAAS, CNPJ~ 07.479. 120to01~62), Ne'lson luíit Bel'otti•
GALVAO ENGENHARIA SfA, IR:õdl~fgo liria BacHn, Danl a Lyr.io Junior e Oemetn'us
Ri.tis Lyf~o._ f:i.. mulo de débito, Ob$erve~se que CARLOS ALBERTO PEREIRA IDA
COSiA e MARIA, GORE.TE ES. OllíVEIRA efé:tuãVam saques~ e movf.me:nta·çõe$
fü1anceiir.as direto no Ca ixa (ap.ê1~dloo B do· laudo 1·S,12/2:010;SETEC).
1

1

N'.o períod'~· de: Z0'~0612008 a 0.5tt~J2008 f.oram reg1i$trados uma
Siéne de· débrto·s oonl:áheás na "•conta ctmeotelcaixa"' da CSA-DUNEL que

totaJizaram R$ 1.165.600,08, dos qruaís R$ :537~252.00 1 cc:mforme ttem 2.1, adianle,
réferem-se a recµrsoo pertencenitgs a J'OSÊ JIANIENE, ·O:pjeto, .p:roveifo ou produto
de ortme .antecede ri te, lfnão!idos em contas baincãrias .adminls.fradas por CARLOS
HABIS, CHATER e ALBERTO YiOUSSEF. é o restante. R,$ 618.343 108, oonfo~e
item 2.2. também pertencentes a JOS~ JANE.ME a ·ãdmin istrados pelar <
CSA
PROJECT por meio das denunoiados ALBER'TO YOUSS,E.F,. CARLOS· ALBEA.fO
PERE'.IR.A. DA COSTA E RUBENS DE AN1DAADE ,flLHO.
,
1

As op~rações via1s1isl'ema finanoeíro oorri1mfaem íila ·C~dadé· de
B rastl~a-DF ·r-oram realizadas a p.artir de agê:r)!Ç:1as banéãóas siluâdas naquela
cidade . por CA!RLOS FIABll B' CH'ATER, EDIEL V.IANA DA SILVA ·e. Dl:NORÂH
.ABRA.O, e· .as dernans, a p~nthr dê ãgêodas bancãriars ~ituadas. :no Es1ado de São
IPauro, por CARLOS ALBERTO .P·ERE~RA DA COSTA e :RUBENS OE ANORAD·E
FILHO. f odars :as operações, no entanto, ·foram efelUaidas a matlrlo de JOSÉ
JANENE e ALBERTO YQU'SEF.
1

JOSE JANIENE tãmbérn efetuava d ire1ar:nente ou por inte1'posta
incluSJ1ve ai pecfü:fo do d'enunc~a.do . CARLOS AlBER'TQ MURAR~:f ~
aquisição de· bens e· :serviços em favor da empresa DUl\U:l JN1DÚSTRlA e
detemi in.av.a a ALB'EiRTO YO'USSEF e a CARLOS HABIB CHAiER o pagamento.
dos. tespectiVO$ valores 1eva-O.os é débito ~a plaomha. deoomioãd'a ..demQns~ra~ivo
financerro· GSA-DUNEL" (fls. 178:111782); da, seguinte maimeira~ a) por. meio dle
contas marnídas 1pe~as empresas de ·rachada de ·CAR~OS HAlBlB CHATEIR;
oonforrne Ltem 2 .1: e \b) por meijo de transrerêneia_s bancá:r.ias e saques dlJ~to:s na
00\nta !bancá,ri:a dai C.SA PROJE.C T ólLll ;por ·meio dle opera.çaes bancá das a pair1irt de,
oootas mantidas. em nome de tetceiros., pessoas ·(isicas e ]ii.ni'dicas ~ar.anjas"' sem
cepacfdade. ·e«inômica, como .adiante se · cfescn.~v.·e-rá. mas ainda sem fden1fficeção,
p:es~a,

lVIPF
i\U11istêri0t Púi~Jko Federal:
Procur~.ilotif1 cill:t Rep'1iblká 1H.> Paraná
!00.R(,il\ T1\fU•,FA

COif'í~irme item

2..2, $~gu~ nte.

2.1. Operaqoes via ~·h~tema financeliro naciona:1re.a'liudas por CARLOS· HAIBIB
CHATEIR 0 u, a seu m~ndo·, por EDIEL Vl·AN"~ DA .SILVA..e D~NORÁH ABRÂ.0,
por 0 rdem de JOSE JANENE e ALS&RTO YOUSSEF nc· ·valror de R$
1

1

.63·1..262100::

2.1.1 ,) No dia 29~0·7/2008, .na e' datle de B.B'AsJLIAIDF~ ai partir c;fo tem1inal
11206 {lls. 058)~ que pertence à agência Bracifes~o n11• 33411 (agênt:F-a Pátio B~i1
Shopping), ende.r.eç:o·SCJSul, quadra 7. h>loco Ai ioja. 2P, 2° .Pavimento ;..,, Brasilra-bF.
forãrni efet,uad0cs. dlepósitos suoessr.vos· em espéc:re iam termh1aJ bancarlo com
àrdervaro de cinco minutos entre todlos, na conla 6000-3. agencia 3390
(A!lphav.i!EelSP), Baoco 237 {Bradssco) , de Ulu~aridade. da empresa, Memlis.AiumlmJJil
C~ritiba lnd. ·e Coriraérc~o", nos var-0res dle R$ 1.0.25,00 R$· -3.000,00, IR$ 3.000,00 e
R$ 3.0mtoo,. totalizando RS 10.025,.00 {'Rs. 58; voh.Jirne 1. Cf. tPl~riilna
·ºdem nnstratlvo financeirio CSA- DUNEL" de fü;.. 1781., ·1ais depósJt0$..qo.rresporid~m
na. reail~ dade ªº RS 16.025,00), pa;ra pagam.ent.o de manufaturados adquijrtdos pelai
empresa iQU NEL 1N!DÚ'SlR!A~
2.1 .2) No· dia, 2.9/0712008, na ddàde: d~ BRA.SIUA-DF, foj reati:z'.ad'o depósito
em d~ntieiro no valor ide R.$ 10.000,00 em ·ravor da empresa M~túlô:Yo .Sul Americana ·

em 2910712003, na. conta. 0033007. Agencia 237.2~8. Banco Bradescoj (pQr meio da
Agência 2.918 ~ do :Banco Brad.esco 1 ~ocalF.zada· na: SHC., SDi,, CLSW. 3Q4" Bl e. , :t.j
32134, BrasUia (fis. 57)J para p~amento dle imiis1umos adqui~f:dos po.r JOSS JANE:NE
pa.ra Ç'I 'e.rnpresa ,QU1N1EL INOUSTR·lAg:
1

2.1.3) No dia 291071.2008,. na ctôade de BRASiLlAl.OF,, íní maUzado.depõsHo·
em dlnhe'ito de R$ :50 . 000,00, em nome de' IMU.utoyo, StJ~ Americana, no Sanco
Bmdesco, Ag, 237.2~8, contai 0033100~7 (laudo .275/2009, Os. 1632, fls. 29, á?fiinso
li). O depósfto fioi 'feito na agêru.'lia '"'acolhedor;l do Bando fü:ade.sco 0484, no
teirm~nal 103 em Brasília. (Agencia Aventd~M1.brasilia 0484 ·- \Banco Brades.to,

Quadra OR:S 004 Bloco A - .As:a ·S!i.11 - Brasiliià. - 0.F), para ,pagamento· de insuimc,s
adq uMd'a.s. por ,JOSÊ JANENE pa~a a empr:e.s.a [)UNEL INDÜS.r'R lA ;o;
1

.2 J ·4} No dia 281·071200·8. na cid'ade d~ :SRA.SIUAJOF,. foram ·feU:os dois
depbsltos em d~nh~.i ro peb fonaic;mario ·de CARLOS HABIB. CHATERt HELTON
RODRIGO GOMES DOS ANTOS, CPF 002.õ$4., .3 tne2 it, no va~or· de IR:$.4.500,0.0 e,
iR$ 36.700,00~

empresa Ferr~meintas. Gerais·, na data· de 28/07l2.0ó8 r
(of. doe. 1
FLS 369, vol. li, f:nformaçãi0· de fls. 566156:8; e· p~arfilha "demonstrativo
ftnanooij ro CSA-OUN:El de fls. 1781 ·e depoimento. de fis. 1885), pa Fã ;pag,ameru.o de
a.q;uisiçã o por JOSÍ:: JANEN E de equipamel!Jltos para a etriprê's\l DUNll:it.
lNDlÍSTRIA (attivo rmob~li za.do):
,,./"'/ _

·e:m favor da

J

9 Cf. 1>l':~mi llaa ri.i;-h: 11L(t;t rutl''º 111ilim ~h -s"°\·r Ol " ."' ~r~ fls.. 118 a
10 "f 1jl. 11í1Ju1···cli:.ri m(11<1,.1LLvu 5~11:rn.. i:;iro . A- Dl•Nm... di: ill • m781
H •I..: ll

( 6
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2.1.5) No dia 28/07/2008, na cid'a de d'e BRASJU'A!DF, ·rori rearizaiJa urna
transferência eilelrõnica disponivel no vail'or de· R$·130..013.50 procecen~e~ da tonta
bancâria. da empr:esa de fachada AING~L SERVlrÇOS T.8RCEIRIZADOS l TDA; oai ·
éo:nta a'a empresa FER RAMENrTAS GERAIS CO:M:f:JRC.10 E ltMPOR1iAÇÃO .SIA. (cf.
1P'lãnHha ..de.monst~atwo financeiro ÇSA..;OUNEt de f:fs.. 17.81 e Laudo 1871/2010. · O
tlaudo também indílca ~ma TED em Ó8/07/2:008, no valor de 130.UOO,OO, olílgítnál'iâ
da conta 0045ª1, ag. 2:?41 -3 do 1Banoo Bra<le$OO, tlWla,da pela Ange4, cf. tabela 41
docc.rmento 678445, ffs.. 1147, em fa\ilor da fERIRAMENliAS GERAiS.).. O dep~ito
(corroborado peta deciairaç-ão de ns. 009) f.od e:fet~âdQ p.efo dem.mciaüo EDBEL
1

1

de CARtOS 1HABIB CHAlER e $.Õdô da ANGEl
SERVIÇOS, TERCEIRIZAJOOS LTDA. (trs... Q~9. 1858 e depoímento .de ·nr>. 18601).

V~ANA F ILHO, braço

direito

Tãis v.a lares, desl.inaram~se ao ~agiamento de· ~tqu1srção por JOSE JANENE â'e
equipamentos parã: a,empresa DUNEL tN,DÜSTRrA,~at'i'110 imobili2:âêlo}.

A empresa ANGEl SERV,'ÇOS TERCEl,RIZA!JO.$ lTDA, com sede na A;s.a
·Sul, ST SIRTV SUL, Q,uadra. 70.1!, bloco O,. BrasmalD:F, tem comei s.ócio o
denunciado EOllEJL V~ANA DA SILVA~ 1 e lUClANA CRUZ' S1LVA 3 ~. Tral-.a..:se de

empf é:sa de· fachada, q:ue nã:o .apres!S(rnlã fat1:.u·ame:nto 1per:aHte· ai Receita Federal;
nern dacfarações para o 1NSS, FGTS, CAGE'.C e, RAlS. A pe.d'rdo de CARill.OS
HABIB e HATER. e sem con11ecimenlo . de LUCIANA CRUZ s lllVA a empresa 'e<ra
utilizada pela organ1zaçao (;rlmlnoisa para transrtar recurrsos objeto, proveito au
produlo de atividades Fli1citas. Na1rea lídade.,. próprio CARLOS HABJB CHATER er:ai
quem cm'iitiro ~ava a ,,,·~mpresa1 ,, selíldQ EDllEL V~A:NA DA. S.l1LVA empregado e: "laranja111
de CHATER. UJCIAINA CRUZ DA S~LVA . aparentemente, sequer sa;bja que
constava no cordra~o social dia:ANGEl.
1

1

'º'

2.1.6) No dia '2.810712UQ7, na cidade de· BRAS~ILJIAlD.P:. foi realizad'o dep.cJ.sno
no vãlm de· R$ 145.013,50 por me·io de conta da em.presai TORRJE CóMÊIRCIO DE
ALIMENTOS LTUA. em ifavor d:e FERRAMENTAS GIEiRAI S iCOMERClO E
llM PORTAÇÃó SIA (cf.. 1planillna '"demonstratflvo Jllnancefro CSA-DUNEL ·de H$,
~781 ). par.a pagarnento, de aquisfção por. JOiS 1 ~ JANE NE de equipamentos paira a
~rnpresa DUNEL l!N O:úSTRIA. (atwo,~mobilfzado}:
1

1

.2 ..1.7} N'o dia. 28107:1200.8 i na crdade de :BRASillAIDF, foti e'fetuaâa um ai TED
Tiransferêncía. Elle:trõn~ca Disponivel. no,'\tal'or de 145.000\00, da oonta 7365-2, ag .
334 1, 'titurarizada por TOfU~E COMÉRCIO j)E ALIMENTOS l TOA em ·favor de
~ERRA.MENTAS GERAIS. COMERCtO tE llMPORTAÇÃO SJA (ffs.. lai1iJdó 228.51201 O,
ns. 1538 e p;1a:rnílha ''dem:0nsl:ralllvo rin.anoeiro CSA..,DUNEl de, 'fls. 11,8,1), ;parai
,pagamento de· aqu'isiçã-0 por JOSÉ JANENE de equipamentos para a. empresa

~

1

1

e1V_ tÃI•• i.'Jo ~ · ~~ ~ rH • 11

E· 13 1:. g1Ji.11 1 .. 110 qi 1 G.DIBL rtccbc cm sàM ront s b.nnd r1ili ~m:i rncr
~pósi l•1 ·L·111 c-spcc ii.: ScL'11i1 íl.k r~ l.Íl'i ~ 1.~11. ~ nf..: ri 1mdo "5~ r.ú !lr- i: d1: ~onna de p;iSsagi:rn 1,,"(ll11ó fórrn 11 ocufluw i:

líssimul· 1 rl :ir i :::,C'1 i ~ Wd1.1tk irei."tmH:t" 11 JC' p\1r El1sr.u1~ 11 irar
i 2 A ~ rn d ~- êln.,pri.:- . ~ ;;J1n.b( m é $Ól".:io .dns eriqm;. ft$ 11;: 0 ÇOMl\;:RÇIO m~u l~N TOS 1.:m .A,. ED
SER.VIÇO· · 10~RAtS 1: ir1JA.. mil~ ~m $ffl!icd.r.Je· ·etill-1 ~'1L ~ ii!ll'I ,El.1b;•~Q- • iÁG'O ~ jOf;(tTO -~·\CUE O
MORJEmA. 3~m d:! LE V~ A'N PANnF.I CAOORA l TOA. ~00~- , ·1:'lliprf'Gl.~ de: íl '1 · Ili 1u~i1i2illif1~ pelo
~jl.!!l lr...'1.Ç'•.'l.n ctÍffi lf!t;'.IS~ i::<li!lil(I! tr:ffi clt1!! tlC! ::tth os: i l i r:il~os.
'
12&~::

MPF
Ministéf'fo P1íblico· ftcd~rra l
Procuraduri'i.'l d.gi Rc-púibika no !Paraná
EQR(;1\TARgfA

OU NEL ~ N1DÚSTRIA (.atlrvo rimobmzado).
As tra.nsferências e depo.s1tos em éspécif3: .fndlrcados oo Uens an~entores
da conta bane.ária da empif'esa de fãc.had'au TOR·RE OOMÉRCJO DE
ALll MENTOS. foram ordenados pero deru.mcfado CARLOS HABIB CHAi.ER {s6cío:
de fato) e· sU<a esposa. a denunciada EM'NORÃH ABRÃO (ffs. 1870 fJ: 1878),
ronforme decl1aração de fls. 000 do 11.tolume 1
or~gí,nário:s

1

•

A empresa. liOR.RE COMERCtO DE A:UMENrTOS tiD:A,, uliH%ád-.a cx)mo
bins:i'to para ocultar e dlf:s.5 imu~r a ~rlg~m de recurs.o.s. prov.e:nientes d.e origem
fJiCJ'la ,. ~em como socf.os. fowm.a~s a própria Di~NORAH A.BRÃO (qiue..af[i1f!.OU que

quem ;gere 'º negócio é seu n ·ando CHATER) e 'DALMO PITAO DASILVA~, pa$Soa.1
de ba ixa ~nda ·que é um caseirolmol,Qri$ta que trabalha para CHATER e
:r nNORAl·t C.HATER e DINORAH são .$.OCÍO$ da empre~a POSTO IDA fORiRE
lfDA. CHATER, õuvido, afirmou .q;l:le a op-eraçào trniancei,.áJ foi um empréstimo
feito a CSA. PR.OJECT~ de prio:prieda.de de ;RUBENS F'llH:O, 'º que 1
nâo ê V~r:dade,
corno antes descrito.
1

2:.2. Operaçoes via sistema financeir:0 ~aeiona· I ri:ea~iz_adaS. por CARLOS
ALB1ERTO iPER~HRA DA COSTA. e RUBENiS DE AN1DRA'DE FILMO, a mando de·
JOSÉ JA'NEiNE e ALSERT·O YOUSSEF1 a partir de contas nlto id~!Jlrti{iea~hts
el ou da·s. <=ont:a;s. da em presa iCSA PROJETC F1.NANCE CO'.NSULIOR.IA E
llNl'ERMEDIAc;;ÀO DE NEGÓCIOS LTOA~ no vallor de R$··6·18.3431J1&8.
1

Dos var()res lançados.a titulo de dléMt.os ao-nsta.ntes d:o "4tivro Cáixa"' não oficf:a~
ou paraleto, denomlnado "'demonstrativo financeiro CSA-IJIUNELU,de fiis. '17811'1782,.
adm inistrado pOir RUBENS OE ANtDRADE FILHO e CARLOS ALBERTO PER:El'RA
DA COSTA. por meio da CSA PROJEC.T.. também foriami idientifiicada.s,
exemplfficadame.n~ej. as, se:guirntes ope:raoo_e~ _~arruc:ârias. ~
1

2 ..2.1} No d ia 29107 ~2008, na. 1C1da~e de: SÃ·Q_.~AY LQ~ fiaram efetuados.
depósitos sucessJ\t,os. em ·espécte- em ·1ermrna~ bancârío · dei agênoia 1458---6 d.o
.8<anco do Brasil.com ~nte..Vãh) 1 de Ires rn~rm~os enlre todos.., na. -conta 5~73SeS,
agênCla 1545-8; 5 ~ Bane.o do Brasil!, da. empresa AUJE'. lnti. Eletrônica tltda. 1 , CNP·J
1:; V. .~11roon.n~o· ~ 7 19l2.(l!l)I). fls:. JóJ.
14 Aiat~~ .u• .Sl'J~l5lS7-11;J._201 ;U<M.7000. DALM-0.PJ'íl'ÁO :fói: CJD\1illa ~ as l'lls•.J~;(!.O,~ .fini1 d. qoc C'S(:f;ioo;e.m
o Jlll üt i~10 do depósito reali;r,11.do pela cmpr1t~ rdn qrn1d. ir~c...~r.i o e,apõllll sociciikro ('.PORRE!: GOMIBRCIO DE
A t;.IMENTOS' [p.am pllg.l!m>::nra rcttttm!é! ;nq i'lsiÇ,'00 de· l'lqUipâ1i'1 mtqs; pi!~ :u bLJNll!!L. Ali 1di.s:sc. q.11 l"ai
r;iii~i:rro ."1~2009 rcHi•~1il1Üt:1i.;J.1c: ~ •1jOtQn~rn. (~ CA'Rl.OS llAiBJB CU.t\1iEN: ~ D~NORAll 1-'.BRÃO ·eiq_
tii: ir:1R:~1
o OOlillnll.o ti pedido de .lilm :p.1lrnâ "'Ji~liYntrné.11~~.. ' Confürmc j " -poiil mo pói.r ;:!$Se- juí'w . ilií <k:e:i-SOO di:. ns.
I·~ ·) 1 131,). d ~ P.t. 11 o rrcy:i:S;'imll 1retiirad11 di!I 'h1Nos -e divit mllos. rJ:Q 1mscHl~'"' mNORA H oor1H1pi."'1í s:?" . dcpmtltmpn~.ô sode1:.id!Ã, r:'t:!!:. O<! :rÇ1i~·., 1fa dr; !I~ 300.rio _•J)I} ~1.'ii ~ªº'· 'V.e~ l _üi.KJD 1:9 5. ~(11 1()..:f>. ~
lti\OPF 'PR

de: r1s. nço C' Ln.UiOO 2oos ..:o'°· rli.' n . 1-ri'.

e-

i 5 A ói"'Ç-rtei•l í S•IS~~. f i!il ma; A\•, Snrun C ÉM'Í rt;'í . 177 _. A111dn ~ 1"dtJT,L't).. \l'il1.1 Mnrreo~ , 5»16 Pst1!J 't
lb t\ tm~ ~Í;;;-4 k"l.'.•tl lz i,J:i 11;~ A\·;;11íi i;b . Br~çó'I"'' -~l,1 1 • Vi1 ia~('()[<!,. , ' l,l fl:wlü ~· ~ª'· o.l3ú3. .1 l se

i'

E 1np1í!'ro ~t~n:u.-ç ;;.-Ji.~m d prodll!~~ 1:l'1!:!1Jt'Ó11!Dt(1!,<.

~3 ck

MPF
Minlis:~ério Ptí bHC'-0 Feden~
Pr-0cu1radei1iit•, da R.e:píditica 1m P,ann:ái

F.O'R r AIAIU~('.:A

.59~408 .00&f001 1~89t nos valores de R$ 844JJ'-O, RS 2.000"00, RS 3.000;0U e RS
'3 "000,00, tota'l iz~líldo RS 8J844,00. cujos c:omprovarri~s origina1s se encon1ram ,às
flls. 6;3, do volume 1, ,para p~amento· ·de manura1urados a.dqtiiirtdo.s por JOSÊ
JANENE para a empresa DUNIE t INDÚSTRl1A i t ;
2.2.2) No, diai 30!0712000., na ctdad'e· de B·ARUER~JSP~ foram efe~uados.
depósitos em dinheiro s1uce$.$ivos em espécie na ccrnta :3311QQ-7, a.gêrncia 2,a.72

(Alameda AragllJlaia, 711- A!LPHAVILlE, BARUERI - SiP) do Banco Brades.co, da
ernpre$ã M itutoyQ Sul Americana .l t'dau. nos vãtores de RS 1.0-00,00. R$ 3.000,.00
R$ 3.000'.,i(lO e R$ 3.000,00, 'lotal'.izam1do R$ ·~ 0.000.,100. para, pa4Jament·o de insum0$.
adq Li~rid:os por JOSÉ JANENE para a empr:esa DILJN.Et INOÚSTR tA t'D;
2.2"3) No dia 2oroe1.2.oos,,. na ·cidade de Soo•Pau~o. a partir d.a cQnta 1139194, Unibanw·, Ag . 7101 trtu~arizad~ pê~a empresa CSA. PROJle.'f, f~J feita uma
tfEu1$ferénc.ia etetrõ:nica disP-onivel, no valor de RE 28.804,00, em favor de· Hermes
Freitas Magnu.ns, oonforn1e doeumenrt.o. bancârfo 0062643. (ls. 1282 Laudlo
19'lf2-1201 O. o valor ~o~ utilizado para pagamento da folha de sa:l'árioo e mateíla~
1

;permanente· da elínpresa DUN El ~N DúSTRIA,
CSA~:IJUNIEL" (f\ls. ·178111782}:

d. Planilha ·demonstrarwo ílnanreir:o

2-2-4) No dia123/0612008, 111a cidaide de· São Pau~o. a :párUr da conta 1139194, Unibanoo,. Ag. 710 titu1arrzada1pera einpres~ CSA PROJET;. fõi pãQ!? um che.qu,e!
dliretarnente no caixa no valor de IRIE 11S.000,(JOi, cf. documento bancário cnooten e
·fts. 1282 do laudo 1912120 ~0. cujo valor foi de:stínad·o a Hermes de F.reutas .Magrms
,para pagamento de despesas da empresa IDUltNEL IND ÜS!'IR:tA, ct P~an~lha:
1

"'demonstrativo financeiro CSA-DU NiElL (fts. 178~11762}~
H

2. 2. 5) No dia 2610612008, ma ctdad'e de Sao Paulo, a partir dai ~nla 1139194, Un~banco, A,g. 7110,, 'lilol'ãri~ada pela. empr:e;sa CSA PROJ\ET, foi pago um cheque

diretamente no caix.a no v.ator RS 13.000.00; C'f. documento bancário 01001 :fm, ·11s.
12.-8·2 do iLa.udo 1'91212.01 O, que teria: sido ulil1lãdó para pa~a.mento d'a 'folha de
saijrios ·e material pe:rman-e n~e da emp"'?Sat DUINEL JINDUST1R!A,, cf, Pia nitha
''cfe.monstrat~vo, financeiro CSA-D'UNElª (fls. 11.S.111782);
1

2'.2:.6) No dlia 01J.0 7/2014, na cidade de São Paum', a partir da ·oornta ·11'391'9·1

4·, Urdbanco, Ag. 710, tUulanza.da. :pela empresa CSA PROJET, ·foi feita .ua~
lral'li$ferêncla el'eltôn&ca à Caix:ãi E:conômieã Federa11, no, va~or de RS 6.000,00,, c:f_
rdoc:ument.o banoárJo 08891200 e Laudo 191212010 de 'Os. 1285. que. f'Oi lnilízacfi0
para pagamento de df.:spesa. da. empresa IOUNEl INO'QSlRl1A a muto :dle· ''OU:N~L
(plarnilhã) FIS ele". cf. pl ~ri:i l ha "cternons:uativ0 financeiro CSA-OUNEL" (fts.
1

17-811'1782); '
li' C!i.

pll)JlJ!ltJ~ ~d~rr~l,)~!>tm1ivo IL~l'!L"~l~ll· C:SA·· DUNIEt~·· d~ (Ir~ F7$1'

.

/

/l
l.
, .

11:8Cf. dl.ld'os· ~
. rl1.ts1?1Ís dic· l:ls:_ W'l. cmi'n cmt!cr !Ç'Ó 11.111 Av. J(I; e Cn:r!ru: dOJ S. )fofl!l!:S. ! :W
l· Oi. Snru01 lm1 m. S1l.\'li
1>:~u lo.. V. ~~ 11tb~m. l· I. 31'
(
•'9 - r: llf 111ifü L.. l:'i:'lllQ!mnifü•(! fimmci:ir C'S. - I!.} NEL•. de Ih .. 1i81
M!Jtll

Mi1~iL11:té-l!i'io

Pú bli:t()

Fedé'w~w

Proc111r.Bdodn da Rcp 1í bl íca nc:; Par.a!Dá,
1

·- y

2 .2 . 7) No dia 1010712008. na. ck~ade de .$.ão Pauto, a p:~~r da cO:nta 11 39·19~
1

4, Unibarico, Ag. 71 O. Ululiartzada pe~a e:mpresa C-SA PROJET. foi fella. uma
'transferêncfe eile1rófi1á"ca para Herime-.s Fre~t.as · Mag111.:1s,. c:omorme documento·
.bancánio n°1 Ot25i10, ffis.. 1285 do .laudo ~91'.it2.G1 i0',, tendo sido· o vatl'ar utiilizado
nas atívidades empresa.riiais da emnpresa DUN1EL ~ NDÚSTRJA - EJ?iP; confe>mie
Pla:n~lha demons1ralivo íinanceiro CSA-DUNEL"' {ll~- 1781.111·62);
1

2.2.8) No· df.a 1 !'3110812008. na cidade de Sã.o Paulo,, :a pairtir dá ·conta 113$ 1.-9_
4, Unibanoo, Ag. 710, lilubsi1rlta~a pela, empresaJ CSA PROJET, 1oâ ·feita, uma
Transfe.irência E~e'trõn~ca Disponive~ em-111 ·f!1)v·o:r de Regina Elena, ao balillco HSSC
'BANK d . documento 1bancário 0818755 e Laodo f910!2101 O, Ils. :~ 28"3, cuJo va1or,
no entanto, foi utilti&ad0.. pa:ra pagarnentc:i dãs despesa da emp.res.a: DllJNEL
l'INJ:DúSTRJA, conforme Pr1lan1lha demorrtStr.at!IVO finaITToeiiro C~A--OU'NEt" (Us,
1

17,S.111 78:2};

2.2.9) Ouh.as d'espes.a:s.
Os demmc1ados 1RUBE.NS DE AND:RAOE F~ L.HO e CA:RLOS ALBERTO
PEFU::IRA OA COSl.A, a mando d.e· JOSÉ JANENE ~ ALBERTO YOUSSEF.
OCUll.amm e díssirnUlarãm a origem mcita dOSi reourroos., Uliliz:ando-os Elfl'l ãtivcdadle:
econõm1ica em favor dai IDUNEl.lNOÚSTRIA (d. Laudo 19121SETC!SR/DPF de ·11$.
12:65, .apênd.ice B e "demonstra-tivo fmf]anooir·o -CS~"OU NEL :OE. 1FLS.. 11.81 a 1782),
conforme planilha aoaix·o.
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3. lrnputa.çao de lav.agecm de: di1nh&iro e falsidade ideológica aos denunc:lados

CAR.lOS HABIB CHATE:R1 mNORÁH ABRÀ.OT CARLOS ALSERTO·· C0.$.f A e
EDl.EL VIANIA. F~ LHO (a rt 1~ da leil 9.161 :ues. art'. 299 e 304 dlo Código 'Péiãâl:,
1

e.e. Art 69 do mesmo diploma)
No dia. 23 de ju1lho de 20-12 1 na Sopetinlendénda Regron~~ ~o
Departarr1ento de Policia Fed'eral em Brasma" ElDIEL VilANA FILH.O. pqr ocasíáo· de
$uas declaraçóe$ (lermo de fils. 1860). apre;Sentõll, a mãndo de CARLOS HASl8
CHATER er 0llNORAIH A;BRÃ01 ;à 1Del'ea~ada de PoliOla Federal Ev.$lln e~n · Car~né.
'Trindade M~randa, o .. Contrato de Múh.1 0 idleotogicamenle fâ~so1 (tTi. 1á62)
1

1

1
•

!l•1L ;U

MPF
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1Fcd~n1J

P.1 . oc:~rad ori.ai d~ RepUibfü::n: uo P.iii1rtrná
1

ms&A.:IAR f.l"A

pretensamente ceflebra:do entre a empM~-sa ANGEl SERVIÇ0$ T1~llCHIRIZADOS
LTpA e CSA = P1ROJET F~NANCE, de1Adamente firmado' por ete e ,pelo den.unaiado
CARLOS AlB ERTO COSTA em 8 de juJho de 200~.. N.a mesma oportun'ida-de.
também ap~esentou um "Reci'bo. de Quitação d\e: Con:1rato de M~fuo,j {fls. 18S4),
pre!ensa mente· flrmado em :20.11012:008 enlr@ ~s: me'"smas. empresas (ANG.E.L e· CSA
PR.O·J EGl F1NANCE)..
1

Tanrt.o 'º Contra1o de Mútuo de tils. 1862, 1
q1,.1a11to o Recibo de
Quitaçã.o de Co11tr.ato de IM útuo de ·os. 1864, sao ~deologicarnente ·rartS-OSi, posto que·
os denunciados bu$Caramn oculítar o fato·de que o d~pósko foi eíeb.Jado :pelaANGt;l
na conla barncária, da ern,p:resa F l:iRRAMENTAS GERAIS_ (ver item 2~ 1,5;
precedente}, drssimulando, c-Om ~sso, a or1gem· dos. rierorsos de ori,gem inCita de,
JOSE JANE NE. Os Vãlore~., co.mo jâ. afümado foram crectttados peia ANGEL na
conta da empresa FERRAM E.NTAS. GERAlS, a ma í'!ido de CA:RLO'S HABIB
CH'ATEtR, q11Je adminiiStrava os recur:s-Os de o~Xgem incita de Jos:e: J1ANENE, rato
que é .comum rr.a .aüviidlade de dolagem.
1

Observe-se· que o valor do ptet.ênso -c ontrato de ml:Jtuo· é
i'dênUcb ao depósfto, ou se-J.a, de RS 1J0.013,50 e que não hã negócio· juridtco
vãlrdo ent~e as duas mencto.anadas empresa$ a. ju~tiflcar ;a operação de mútuo.
nem CQnsla ~a dai'ª de· 2onu12:Go8· operação de débito nas. .contas bancãnaia da
CSA PROJECT (ãpêndic-e B do laudo 191212:010..SE.TE), nem laoçamé:íllos à
credito ou dêbisto na pllanUha t;deroo:nslralivo fi1
mmceí.ro CSA~DllJNELº de fl's,
1871/187.2. Da planilha, observa~se que o IDRioo crédito· ê o i 11ie1a~ da R$
1.000'.;000100 e dlêbitos no perj~do de· ·01110121008 a 0611112006.,, nenhlllm ,de~ e-s , no
entanto, de ou em favor· da AINGEl õu de ED~EL Se efetivamente· tiv~se lhavklo ·o
1al1emprê-stimo., o va~or de RS 130.013,,50 teria siêo f,ançado a crêdn:o fila pl'aniilha
"'CS.A,..DUNEL", e, depois, na qurtação teria havüd'o .lançamenfo â cfébilo.

4. lmp uib1.Qào de a propria,ç·â o· ind!ébiita {ad~ 16S do C:ód1fgo · Pe~atl:.) e estelionãlõ
<an. 17·1, do Códig 0 Penal) a Al~B·ERlO YOUSStEF1 DANIE.LLE KeMMER
JANENE, CARilOS .ALBERiO MURAIRI 1
e MEHIE~Dl.N JENA!NI.
1

1

de Lond'.rJnafPR, os
denuncia.dos AUB ERT.O YOUSS!EF, DAt'iUEllE KEMMER JA.NENE:, CARLOS
ALBERTO MUiRAIR:I, sob comando de JOSE J'ANIENE, prev~amente *Córdad~, çon1
ãnimo e c-0rnsciêno1a. dirigidas. paira. a atMdade; crlm~ndsai , apropria.:ram~se
indevidamente de coisa alhaía móvel de que tinham a poS<'Se, conSistente no
patriimónio imo:bifüzad10, material e hi:teleçtoail1, d\e :propr.iedade da empresa1OUNEl
INDUSTRIA em detrírnento dle seus sócios Hermes Freíta·s Ma-gnos e Maria TeodnTã
Si lva.
No mês d:e· oulubm de 2009,. na

~da.de

1

Conforn1e ja descrito, no ~mo de :2008, Herm~s Bf~itas e. Ma~ia
Teodora, sódo·s_da emprieSã .~tJNEL IND{J.STtRIA1 nec:essitava.J l4e rnxeslirnenlô
flairi.a desenvo:lv1me-nto oo produtos ·e s.~:rviÇOS e buscaram .por m8 to éfe JOSÊ
H

h: J~

•,

1

J
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MUG.GIATil1 NETO ai indic21ção d11 potenciaijs investidores para capilaldzar e
ªJavancarr as atMdades dessar empresa tendo este indicado o· ,ax--de_
pu1ado .!IOSÉ
JANENE, que se prop-Os a Jnvesfü a q,uarirtia de R$ 1.0.00.000,00 ('um mílh[o de
reaj$) ,
·
1

.
De fato. conforme observa do '"demon:stratWo financeiro CSA ~
DUNEL (f:J's, 178 t ). õ v.a.lôr orig1nâ ~io do crédito dtcS1ponlbflizado :por melo da CSA.
PROJECT FINANCe é de R$1 11J)Q.-0.000,0.01., todo ·e!'e adiml:nis!ràdOi pelai pró~á CSA
PIROJEC.T: ccmforme faz, c..erto o eema1U de CA:RLOS AtB!E·RT01 PEREIRA DA
COSTA para RUBENS OE ANDRADE. em .2a11mo10. Por mero do fá clia.d:o,
"'Memorando de En.t~:ndlimento pari.a, Constituição de Socredade e· Outras Av~nças"
.(frs. 1;339 a t 348). exigílu qi,.ié sede da empre,s.a 1DUN1E.L INOúSTRJA fosse
l:ra.nsfe rida parn a cidade de londrina/,f:i:Ri q;ue caberia à CSA PROJ ECl 50Wo
(cinquent~ por ·ca.nto>) do neg6.ck» que JOSE JANENtE $00a .s6ctt) de. ~sito da
emp.resa,, .sua filh~ DAN1EUJ -K~MMER JAINENE !J,iretora Comeriofalu; seu primo
MEHEllDIN l IU S.SEN JIENAN Ili Gerente de ·fa;brica,Ção, e o Gerent~ .Fir1anooim ora
denu111ciad'o CARLOS MU'RARI, amfgC? e· compadre d.e .ALBERTO YOUSS'.EF {frs ,
375) O e.ornando da DUN,E l, no entanto-., iPermaneoeria Gom Hermes Freílãs: .e
1

1

1

Mar.ia Teodora_

Con-tudõ·, dt'S'sJrnul!adamente. obj,etivava JOSE J'ANEINE. .$tra
tuha. DAN 1,E llt.:I KEMMER. ,JANENE., se:iJ irmã-o AS$AO JANANI CARIL OS Mlll RARI
e ALBERTO YOUSS1EF, c·omo de lato ocorreu • .a~ém de. utilizaJr a empresa DUNEl
~ NDúSr:RIA para oc~iltar e 1dl$$im.u~ar a origem iUcfü:i: de recu r&00 que :seriam
irnje:tados nessa em,presai ar:astar tlf'ermes ·e Teo-d~ra1 paul'alinàmente de> comando
dã1OUN Et ~N DÚSTíRlA·e tr.ansferiir qs ativos para .a JN! RENT CAR LOCADORA OE
VElCULOS, de· propr~e-dade de A.SS.AíO JANNANI (Rs 37'€1). De fa'to. isto foi ·íe[~o de
modo informal. consoant.e faz: cert-a a 1Pfov.a dos autos, aproximadamente ·f3"fll
,01.1tubro de 2009, e de forma deflnitiwa corn a apropriiaçã fndevida dos bens, dentre
0$ quaâs uma fre~a · CINO, um torno· CNC e ~m c®11lr.o die us['ílagem, no valor
aproximado de R$ 1.000.:0:00,00,, que foram transfend-0$· p.ata um garipão Sli~l.ilado na
1

º'

Fodovia PR .445, numero .437 _lond nina/PR {Hs. 905) da emp.resa J1N_ RENT CAR
Amnda: no mês d'e· novembro de 20 08, Hermes F 1re~as .notfd:airia
o,s ratos erwvo:lvendo possivel lav.agem de diinhebro- per 1e-n1ail· à autorkla.de Policial:
por melo de pseudônimo (fils. 52 e seguintes), ao M~nts.téirio IP'úbtico F.~de.raJ e
Es1ad uai 1(anexos. n e !IV}, ocaf.ião em que ~le e Mailia 'Teodor.a pas$.amm a Sêl'
afastados da empresa 1DU NNEL l!NDÚSTRl.A, temendo sofirer mal injusto - fisico e
moral. Por conta disso, e ifi!ã.o concorçta ndo com o rumo gerencia'!. dadõ pe'.IO$
corráus antéS í:ncUcadM;, no· in1Dc:Eo dê 2009 ~ :afast.aram~se defin'itlvamertte da g~stão
da empresa (tis . 551/,564},. passando esta: a ·ser c0Jnamiada de fato por iDANIELLI
K!EM MIER JA.NENE. qve: a~s:urnmu o c:arrgo de diretora comelicf:al e MEHEllNDIN
HUSSEI JENAN ~. p:rimo de .JOSE J'ANENE. que assumiu como : erente de
f«abricaçêo. e CARLOS ALBERTO MURA!RI , o cargo da diretor fmp . oe~ o ·
1
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_ __
. Também1 para c"'nsumar a ai,propr:iaÇã.o i ndev~da, .em
.:z;?/011.2009, os denurnaiados ..AtBERTO YOUSSEF. DAN'IE.llE KE.MMER -JANEN'E
e CARLOS At..JBE RlO MURAm, $.ob corru~ndo de JOSE JAN EN1E1 • prev,iamêílte
acordados, com àlíl~m.o e co·rysçi~lncia: ~iara .a. atívicf-adé ertm~nos.a, simularam uma
~~~· _çaule~ar preparatória de Ação Trab~lhisla em ·face dã empresa DUNEL
~N ID:USTR_IA, d~ nú-mero 1 0065.9 -20'09-019~09'-00-B. que tramitou perante•a 2. Va"a
do ·rrnba~ho de londirJnai, l'end'o· como .Ptelen$iJS aul:ore:s A!LAN s111EDMAN. At.EX
BOR.THOLO DELLA ROSA. ALINE MFAELA :B,4.TISTA FONSECA• .CLAÚ.DINiEI
ALVES DA CRUZ, ClRISTIAN .FAS~ANO CAMPOS. LESSI MUZY, L!UlZ ALFRE.190
VllLLELA IDO A.MARAJL, N~ lSON MARnMS, REGINALOO l!M.CHA0-0 CAR!DOSO
DE OL!IVE.IRA ·e R:OORllGO JOS~ DEMEllOARUNOO i(jfiis. 571 e segiuJhle.s) 1 tendo
,ãêkmo patrono o· Advogado Felipe :Ruftarto Vieira Tavares. sob .a simlÍlada alegação
de dêbilos 1rãbafüista.s dos autorns referentes ans me!;és. de oove.rnbro e dezemb-ro
de ;moa;·e evà·n~uaiis v,erbas resc!sõria.s.
1

Com essa ação·. 'tamibém em 2'710112·009i obthteram o àrireslo
dos-.bens da reclamada OUNEL (fls. 641} constantes no-aulo de arresto de ffs. 645,
consistente nas cinco máquinas ali desclfil'as (2810912009·).

Conforme despacho de fts. 661 . da Juizª' do Traba.~ho Pahicla
Ben'3tti Cravo. por não ter sido intentada a ação '~rabalhisla no prazo legãl, .restou
sem, e·teilo a lirn~nar de· arre~to e ~xli11~a essa ação. Em· 22 de abril d:e 2!109, o
Advogado Felipe 1Rufalto Vjelíra Ta1Jair.es 'formula desís~êntia dá. ação eã~~elar dle
arresto (peUçâo de fls. 66$), s,endo homotogada em 24104/2-009 a desistência ~ns.
667) porque a lrama havia sid'o descoberta por IHerme<s Mag nus e' .Míi! r~·a ·1eodorai,
AJan Sledmann e Luz .Alfredo Villela do Amaral.

Conforme .consta nai Decl'ara.ç.áo subscrita ~or A:lan S.ledmann,
LAN .SIEOMANN, daladla de 6 de a'b:rll de 2009 no dia 26 de· J:anel'ro de 2009 os
~mpregad·os d$: OU NEl ·roriilm roa.gidos pelo d'e_
t,1unojàxio MEl-f EIOIN <HUSSEIN
JENAN'E e SALGADO (motor'sta de JIOSt JANENE, ainda; não kf~.nt~fi'cado nos
autos) a '"assf.nar .um ·termo que:. seg.L.!lnd'o e.le, :seriai 1.1limz:ado para. ~lbe.raçáo dos
pagarrnentos:u. A.lan afirmou tamfiém. qu.e 41N unca ingres~i com aÇão contra Doos!
fndÜ!s1ria e Comércio e tampouco ·roi mtnha í:nle.n-çã.o cdmerír poderes a qualquer
pessoa d'a.s.. :relaQões do· SiF., Jo~ê Janene !Pàrai acionar esta 1empresai nem paira
quatq1uer oulro fim'" (fls. 5$.6}..
1
,

1

Conforme carta ma11uscri.ta· por Lu i;z A lf r1e(lo Vi~ev.a, -data dai 'de
22 de ab~il de 2009, encartaQa à$ fls" 566; qu-e1 c.Pnfinnãi ã versã.o de: A~an.

afirmando qu.e i!llflao en:trer com ação ·trabalh islã oonlrã a Dunnel t:esling, oem ta.o
pcu.J.OO•.autoríizefi a q,uem quer que s~ja ·a fazê-ld' . .Af:ltma também que· em 26'01:/09,
f~ ·co.nvocado para re~.rrniáo na empresa em L,ondrina. ·t:enci.n sld~~term lriad? a ele
que.. as.-si.nasse P~·OC1Jração a um advogado· que: c-.o.nheo1a ~1m · e· quf:lt fossl8'1n
liberados.os varor·~Js a el'e devido em Hsál~o banç.ârfo".
( '

-

.
M!ioistério Públi1c-0 Fedetiiill
Proc1J111i,3dolt"ia du RcJ}IJ blica 1m P~nrn;í:
JOF~Ct\ f"AR&fA

Os den uncfa.do~., previamente associados de 'forma:
permanente, estãvel e h~rarq,ulzatia; $õQ õ coma(ldo de JOSÉ J~NENE e
ALBERTO YOUSSEF, ocultaram e· diss1rru,daram a natureza, origem, locaUzação~
1

dispi0s1ção, focalização., movímen1ação· -e propriedade de· benrs, direitos e '!"alores.
pr,ovenmen,te·s, dir&ta. o.u lrwuelairrn:mle das inf~ações :Penais antes m:encfõnad.iii'S e a
,cfe.sve3ar, convertendo-os em ativos l1citos, ulllizando-oo em atividade eoonôrn~ca
med ianle as oondutas antes tlesor.Jtas., em proveito próprio.
A quadril'ha era estru:h.1.r,ada1 dã seg1:,rinte ·forma: no topo 'e
comando siluaviN:ie JOSé JANENE. tendo· a seu lado sua famíliã. eompósta pe~os
denunciados Ass.ad .Jau:ianí~. Mehe-1dnrri l·tiussein Jel:"!an~ e DanieUe· Kemmer Ja nene,
que foram os responsáive1s por ·orquestrar toda líramai d'eUtl!JlOsa anf es deserJla com
o film de aulEer.kem do :proveito; e produto da afüddade criminosa. Embotá de menor
itnpOirtânc.ia a ·C·órnd~.líta1 de AssaJd Janianir lJanielle Kemmer Jarien$ e· Mahe1din

Hus.s.e·lin Jenann;. ele-s raoe!berarn. auíe.rlram e utiltzaram, direta ou rndmretamenla dos
bens, <füettos ou valores. prõ1venrentes da atMdade crimfno,sai~ 'fen,do oonsciência: de
1

sua origem

mcna.

No segundo degrau de hierairquia, estãvã ALBERTO YOUSSEF..
sob cu;jo comando estavam Carlos Alberto Mura rJ,1 Carlos .Alberto P~~rã da Costa e
Rubens. de Andrad'e e Carifos Habib ,Chater, ambos atuand'.01 no mercado dé
dolé:!gem em favor de J'óSÉ JAN.E:NE. CARLOS . HA81 B CHATER. por su~ ve4~
rnanliinhá sob .seu c.om::indo,, no lerc~Jro d'egr.au de: hrerariiq:uia" IE.di~ Viana da Stlva,
IDínorah Abr.ão e ouu·os ainda nio frlen,tifrcad\os,. Todos, co.nforme ·de$crito,
1

1

~nsc&enten1en'e l~veram

maior ou menor participaçã'O na empreitada or~mililosa.

senido. no en~ant·o , rn~evanit e: a cond:ura cr.imin.Qsa a e!es lmputad1a a fim de·que esta

se oonsumas·s.-e'.
NO$ fãto$ ora descritos, ta1rdo A!LBERlO YOUSS'EF quanto
CAR!lOS HA.8118 C:HATER prestaram tiplcos.serviçõs de dol~gern a.
~NEN:E,
no qual o doleàro mantém1em1contas b~ncá rias. no :sistema finance~ro regular, más
em .nome de terceiros. laninja·s\ .aqui: e :nio exteriair~ .recursos que, por su~ ·cmgem
illeita, de1,r1a.n'll p.e:r!fnan~r dissimuma<ios e ocu1ltos. das institl\.lições de1 e·ontrote.

Jose

6. Capi1tulaçâo.
Assim agindo. .estão todos os deniu nc:iados. incursQs Oi!&.
sanções do art. 286, caput dÕ Có.digo Penat é n'O a;rt. 1°, cap1Ut, e .~u1. 1°' §§ 1°., 2.<> e
4Q. da Lei 9 ~61 .3196.

Alber:to Youssef, DanJelle Kemmer Janene, Ca.r~oo Alberto
Murari, Carros Atberilo ·Pemira da Cosla ,e Rubens d!G· AndJ.ad~~m o está.O· inicu1rsós
tam'bém no art. 168 e 111 , caput. do Código Penet
'
1.-~
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Hnalmeí11e, Ç~ule>s Habib Cha,.er. Dfoor.á1Abrão. Catlo-s ft\lberto
C<>stai e Edlel Viana. Filho também estão .l ncut'$os nas sanções-do airt 200'e 304.do
Có~tigo, P·e nat
Deixa--se de of.ereeer denãncia em face de JOSÉ JANENE em
razão de seu óbhto, requerendo· $eja ·decr"~·tada exHnta a punlbilidade- por· $Stes·
fatos, nos termos do· art. 107., 1. dO· CP.
1

1

Isto p-0sto. requer sajam os. Réu$ ci1-ados, paria serem

priáiêê-s.sados ate ulte~ior condenação.
R·equer..-se· seJa fixado
reparação de âaoos. -

Q

·va'lor·de RS 10.000.000,00 a

-

mu~o

de .

Req1.H3f·Se a olUva das ~rfünas e testitfmíllnhas..abaiOCo arro~adas..

Em separado, ,p-ed[do de diligenciars..
Requer~se , ou~rossim,

na fonna do art 80 do C:P.P, a1 c~o ·
processual a il\lm dé que os dê'mais fatos a serem apuiado.s lenham sequencia e.moutro ~.nquérlto PoUcTat
CuritibaiJPRt 10 d'e julho de 2:0.14.

MPF
Ml1iisth.io Pó bUco

llédcr.~~

PrntuH
Udoria da Re1ni bl.ica

11.0

P·a r.01rr1â,

VWmas:.
1) Hermes FreUas Magnus, .CP'<F ·650.352'. 67Q\.'9.1, com endereço na Rua: !Emídio de
·Souz.a, 47, Casa , Armaçã.o., Pe.nha/SC
2) Ma r,ia Teodora Silva, resid'ente oa RodO'Aa RS 4152, n° 462:0·~ Km 09 1 Arroi IFeliil,
Fi&liz/RS, ld;entida.de m . .22 . 959.899-7 eXJPedida1~l:a SSP/SP e CP.F' .230.946.4,6991 : ,Portadora da Carteíra de 230 .:94.6.,489e91 .
1

1

Testemunlh:as

11) Jo-sê

Muggia.t~

Neto, CPF 00·3.370-:649-20, resid'-ente '!la Ru.a

Jeri~rrtia~

Ussa:,, 106,

CmitibafP-R

2) Roberto Lulz de Ollvenra Chíesa, RG 4J)59 . 263-4.ISSPIPR, cp·f 007 .3·~0.559-77°
Jesiderllt.e na. ma :1guaçt1, n 34., f.a:x,l na~ dos Gued'es(SG (fls. 208),, com endereço
também na ma Severino :r=avero, 1900, ap. 26~ dois pinheiros, ViC:!:eirafSC

.3) Marcus Aurélio Alves., tu nu::ionârtt)·d'.a empresa ferramentas Gerais (,fls. 3811382,
.388), C!PF 536. 522.400,44, r·es:ideinte na rua A11.Jgu!:fto Canez:in. ·394, Bair;ro San
lzklfô·, londrina/iPH

4) F~rnando Rçdr~gues. Cord~iro. a êp9'1=â Gefent~ dás empresa Fem1tttentas
G.etais (fls. 3881387), e PF 630 ,.363.479~68. residente·na ma M~gue! Abr.ão'i 183103.,
Portflo. Gunüb.alPR, cm rta Rua Ub~rajarn , ,394., casa, Po.fitã-0, CuritibalPr
5) IDalrno Pitão da Siava,, Moloristai, CPF 009.(hl5·.155-20, residente na QR 619, q.
01 , Casa 04 1• Samambaia do Nort.e, Samambaia1DF (Hs. 188-0r}
6) Tiago Roberto Pactiieco. Moreira Gê<rente F~naóõe1ro. CPF 002.658 '9'41í·9_0i com
endereço na:Av. P.a rqoe·das Aguas C!laras, lote 55. Bloco A. laguaUn9a10F, te1efone
·61 ..33856397. ou na Rua Bollvar. 162, ap·, 104-, Copac.abaoa, Rio de .Ja.neiro (fls
2.018)
1) Hellon Rodrigo Gomes dos .Sati!tos, Port'efro CPF 002.664-.381~21. resid-enl'e na
Quadra. 03, casa 1o1, b-"9ino Set:or leste, Gamai, IDislrilo Federal' (e.~run:ctonã r1
lb da

An.gel Serviços e Posto da loNe)
8} Afan Sfedman, brasUeiro, so'1eiro, ~1dente e dom~cílaado na Praça IFr.ancisoo
Gl~ce io. 34, Grama, Pandba do Suill Rílo de Jane~rot lei. 02'4. 22636427 ou n~ Av.
ltac·opoooroy, 1392, Armação, 'Penha/Se, RG 12932·893-4, CPF 119.394.477-55
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DENÚNCIA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE N. 1/2015
Volume 6

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dois dias dois do mês de dezembro, do ano de dois mil e
quinze, em Brasília, Distrito Federal, no Gabinete da SecretariaGeral da Mesa da Câmara dos Deputados, certifico, para os
devidos fins, que este volume de número 6 (seis), com folhas
numeradas de 1640 a 2069-A, pertencente à Denúncia por Crime
de Responsabilidade n. 1/2015, apresentada por Hélio Pereira
Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição Paschoal, em
·11""fti~,;;s.

a Senhora Presidente da República,
nesta data. E, para constar, eu,
Sílvio

Avelino

da

Silva,

Sec tár"o-Geral da M sa, lavro e subscrevo a presente autuação.

