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 O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, recorreu ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
nesta terça-feira, 2, contra a decisão 
do ministro Dias Toffoli de mandar 
soltar o ex-ministro do Planejamen-
to (Governo Lula) Paulo Bernardo, 
preso em junho na Operação Custo 
Brasil – investigação sobre propinas 
de R$ 102 milhões para funcionários 
públicos e agentes políticos, entre 
eles o próprio Paulo Bernardo. Para 
Janot, caso a decisão de Toffoli não 
seja reconsiderada, o STF deve 
reformar a decisão para manter a 
prisão do ex-ministro. A manifesta-
ção foi feita na Reclamação 24506. 
Para a Procuradoria-Geral a decisão 
de Toffoli “violou o devido processo 
legal, por ter indevidamente ante-
cipado a liminar do habeas corpus 
contra o ato da Justiça de 1.º grau, 
relembrando um caso recente do 
próprio ministro, similar ao de Pau-
lo Bernardo, e para o qual não foi 
concedida a liberdade”. Além disso, 
Janot apresentou jurisprudência da 
Corte de total impossibilidade de 
ser atacado diretamente no STF 
um ato de juízo inferior – no caso o 

juiz Paulo Bueno de Azevedo, da 6.ª 
Vara Federal Criminal de São Pau-
lo, que ordenou a prisão de Paulo 
Bernardo, em junho. A Procuradoria 
aponta que a reclamação foi usada 
‘como forma de desvirtuar o siste-
ma recursal’. O procurador-geral 
argumenta que Toffoli reconheceu 
expressamente o descabimento da 
reclamação de Paulo Bernardo, mas 
ainda assim decidiu pela libertação. 
Janot lembra ainda que Toffoli de-
terminou a cisão do Inquérito 4130, 
do qual é relator, em relação a todos 
que não possuem foro, caso de Pau-
lo Bernardo. “Não custa repisar que 
o caso originário teve seu trâmite 
determinado pelo STF por sua com-
posição plenária ao entender que 
a cisão era necessária. Portanto, o 
juízo natural a apurar as condutas 
dos não-detentores de prerrogativa 
de função é o juízo de primeiro grau 
que ordenou, fundamentadamen-
te, além de outras providências, as 
prisões cautelares”, sustenta. Na 
manifestação, Janot aproveita para 
reiterar a legitimidade dos atos de 
investigação realizados durante a 
busca e apreensão no apartamento 

Procurador-geral da República recorre à Corte máxima contra decisão do ministro Dias Toffoli 
que, em junho, mandou soltar ex-ministro do Planejamento alvo da Operação Custo Brasil

funcional da senadora Gleisi Ho-
ffmann, esposa ex-ministro, ques-
tionados na Reclamação 24.473. A 
defesa argumenta que a busca foi 
ilegal, já que a senadora possui foro 
por prerrogativa de função, razão 
pela qual a autorização devia ser do 
STF. Janot lembra que o Ministério 
Público Federal foi expressamente 
contrário a qualquer apreensão de 
bens da senadora, dirigindo-se ex-
clusivamente a Paulo Bernardo. O 
procurador-geral aponta ainda que o 
próprio ex-ministro assinou o termo 
de consentimento de busca e apre-
ensão. Em 29 de junho, o Toffoli con-
cedeu o habeas corpus a Paulo Ber-
nardo, apontando “constrangimento 
ilegal” com a prisão. O ex-ministro 
havia afirmado que a 6ª Vara Crimi-
nal Especializada em Crimes Contra 
o Sistema Financeiro e em Lavagem 
de Valores de São Paulo usurpou 
a competência do STF para decre-
tar sua prisão preventiva, por haver 
um inquérito contra ele (Inq. 4130) 
na Suprema Corte, além do fato de 
suas condutas estarem “indissocia-
velmente ligadas” à senadora Gleisi 
Hoffmann. Paulo Bernardo foi preso, 

em 23 de junho, na Operação Custo 
Brasil, que apurou o pagamento de 
propina de mais de R$ 100 milhões 
para diversos funcionários públicos 
e agentes políticos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
entre os anos de 2010 e 2015, com o 
intuito de permitir que uma empresa 
de tecnologia fosse contratada para 
a gestão de crédito consignado na 
folha de pagamento de funcionários 
públicos. A operação é um desdo-
bramento da Lava Jato em São Pau-
lo. (Fonte: Site Estadão)

Janot pede a Supremo prisão de Paulo Bernardo
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS 
- Com menos tempo e menos di-
nheiro para investir nas campa-
nhas, muitos candidatos podem 
vir a desistir da disputa eleitoral 
em 2016. A avaliação é do presi-
dente do Sindicato das Agências 
de Propaganda de Minas Gerais 
(Sinapro-MG), André Lacerda. Ele 
afirma que as agências têm sido 
procuradas por pré-candidatos, 
mas que não há negócios sendo 
fechados. "Há um receio muito 
grande de como se dará o proces-
so. Então, vislumbramos que ha-
verá muitos candidatos desistindo 
porque o que se configura é um 
cenário complicado. A lei foi feita 
de forma a quantificar valores de 
campanha que são inexequíveis", 
avalia Lacerda.
ALTERNATIVAS - Para o vice-
-prefeito de Belo Horizonte e pré-
-candidato Délio Malheiros (PSD), 
as mudanças nas regras são be-
néficas porque geram economia 
e acabam fomentando a inovação 
entre os políticos. "Sou plenamen-
te favorável. As campanhas vão 
ficar 80% mais baratas e, por isso, 
beneficiam as pessoas que têm 
um histórico e um passado lim-
po. Não há tempo de se produzir 
uma imagem. Além disso, ela é 
muito mais restritiva do ponto de 
vista do material porque você não 
pode mais contratar tanta gente", 
opina. Para Malheiros, a tendên-
cia é que as campanhas se tor-
nem mais naturais, uma vez que 
o candidato não poderá ser produ-
zido e precisará se apresentar de 
forma mais natural. "Essa é uma 
campanha da criatividade, natu-
ralizada, do jogo equilibrado e vai 
servir de modelo daqui pra frente. 
Eu, se não conseguir arrecadar 
legalmente o montante esperado, 
vou utilizar de outras formas. Com 
um celular hoje você pode ser seu 
próprio produtor", avalia. A propa-
ganda eleitoral terá início no dia 
16 de agosto de 2016, conforme 
a Resolução 23.457/15 do TSE. 
Dentre as práticas proibidas para 
o período estão a distribuição de 
camisetas, bonés, canetas e brin-
des. A vedação vale, ainda, para 
quaisquer outros bens que pos-
sam proporcionar alguma vanta-
gem ao eleitor. (Jornal Hoje em 
Dia - Belo Horizonte/MG) 
SEIS DICAS PARA PROTEGER 
EMPRESAS DA CORRUPÇÃO. 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
DEVE ESTAR BASEADA EM VA-
LORES QUE ENCORAJEM UMA 
CONDUTA ÉTICA E A TRANS-
PARÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO 
- Os desdobramentos da Opera-
ção Lava Jato demonstram avan-
ços no combate à impunidade no 
Brasil gerando efeitos positivos 
em todos agentes da economia: 
empresas brasileiras passam a 
dar maior atenção a procedimen-
tos de controle interno e gestão de 
riscos legais, adotando programas 
de conformidade (Compliance) 
capazes de prevenir, detectar e 
gerir irregularidades e atos ilícitos. 
A advogada Nalu Biasus, coorde-
nadora da área de Compliance 
do escritório Souto Correa Advo-
gados, que atende empresas em 
todo o Brasil, adianta que atual-
mente, a principal motivação das 
corporações para implementar 
programas de Conformidade é 
atender a Lei Anticorrupção (Lei 
12.846, em vigor desde janeiro de 
2014), que prevê responsabiliza-

ção, no âmbito civil e administrati-
vo, das empresas que praticarem 
atos lesivos à administração pú-
blica nacional ou estrangeira. As 
possíveis sanções incluem multas 
pesadas - que podem chegar a 
20% do faturamento bruto anual 
ou até R$ 60 milhões, quando não 
for possível calcular esse fatura-
mento - e; restrição à participação 
em licitações; perda de bens; e 
até mesmo a dissolução da pró-
pria pessoa jurídica. "Além das 
sanções nas esferas administrati-
vas, civil e penal, há a questão da 
reputação da empresa, algo difícil 
de se recuperar", alerta Biasus. Ao 
mesmo tempo, a lei torna possível 
a redução das sanções das pes-
soas jurídicas que demonstrarem 
já manter programas de gestão de 
conformidade instaurados e efe-
tivos (artigo 7)."Os programas de 
conformidade já são uma realida-
de nas filiais brasileiras de muitas 
multinacionais, que precisam aten-
der às legislações das suas matri-
zes, como exemplo, as leis SOX 
e FCPA dos Estados Unidos, e o 
UK Bribery Act do Reino Unido", 
afirma Biasus. No mesmo sentido, 
empresas brasileiras que desejem 
atuar no exterior ou que busquem 
parceria com investidores estran-
geiros também precisarão en-
te4nder e atender as legislações 
aplicáveis às diversas jurisdições 
nas quais desejem atuar, que exi-
girão políticas e procedimento de 
Compliance consolidados. Nalu 
Biasus ressalta que as políticas 
de conformidade não são restritas 
ao combate da corrupção e outros 
crimes financeiros, mas alcançam 
áreas como o meio ambiente e 
valores éticos. "Exploração de tra-
balhadores, formação de cartel, 
quebra de privacidade de dados 
e uso de informação privilegiada 
também devem ser objeto de po-
líticas internas em uma empresa", 
orienta. 
PASSO A PASSO - A advogada da 
Souto Correa destaca alguns pas-
sos fundamentais na estruturação 
de um programa de compliance:
1. Entender a situação atual da 
empresa:  mapear os riscos do 
negócio, e identificar leis e regula-
mentos aplicáveis; - 2. Estabelecer 
papéis e responsabilidade: desig-
nar os empregados que irão im-
plementar o programa bem como 
aqueles que devem executar as 
políticas no cotidiano; desenvolver 
e aprovar um plano de ação com 
a alta administração da empresa, 
que defina prazos, orçamento e 
prioridades; - 3. Redigir um códi-
go de conduta: usar linguagem 
simples e clara sobre as expec-
tativas quanto ao comportamento 
dos funcionários; - 4. Desenvolver 
políticas e procedimentos corpora-
tivos: com base nos riscos identi-
ficados, criar canais para os fun-
cionários esclarecerem dúvidas e 
para comunicarem possíveis vio-
lações de conduta; - 5. Desenvol-
ver treinamentos e comunicação: 
desenvolver iniciativas periódicas 
que atinjam funcionários de todos 
os níveis, de todas as unidades, 
e em todos os países que a em-
presa atuar; - 6.Monitoramento e 
auditoria (interna ou externa): rea-
valiar periodicamente o programa 
de conformidade e desenvolver 
planos de remediação com base 
nas lacunas identificadas. Para 
construir um eficaz programa de 
conformidade é fundamental que 
a alta administração apoie sua 
implementação e tenha uma con-
duta condizente com o programa, 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO AGIO DE CASA NO JARDIM BRASIL – Com 2 quartos, sala cozinha, 
banheiro, duas áreas, quintal cimentado, toda forrada. Falta R$ 12.000,00 para 
quitar. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO PARQUE JACARANDÁ II – Com 300m2, ótima 
localização. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO UM SITIO DE 5,5 ALQUEIRES - Bem localizado, todo formado, bom 
de água, 17 km próximo da cidade do Prata/mg., valor a combinar: fone: 99971-
7066 -  99646-8174.
VENDO TERRENO – Avenida Talma Campos de Abreu, No Bairro Colina Park 
Boulevard com área 300m², frente de 12m, pelos lados 25m : Tratar (34)99999-
8767 ou 99136-0096

Renan decide adiantar conclusão 
do impeachment de Dilma

 O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, afirmou nesta 
terça-feira que vai trabalhar para 
selar o destino da presidente afas-
tada Dilma Rousseff até 29 de 
agosto – evitando, portanto, que a 
conclusão do impeachment fique 
para setembro. A demora para de-
finir a questão vinha sendo critica-
da pelo presidente interino Michel 
Temer. Segundo Renan, porém, 
não há pressão do Planalto em 
prol da agilidade do julgamento. 
De acordo com o presidente do 
Senado, a Casa não vai votar pro-
jetos essa semana para não atra-
palhar o andamento dos trabalhos 
da Comissão Especial do Impe-
achment. Dessa forma, explicou, 
se a pronúncia de Dilma Rousseff 
for votada no dia 9 ou 10, o julga-
mento final poderá ter início em 25 
ou 26 de agosto. Os senadores 
trabalhariam ao longo do fim de 
semana na oitiva de testemunhas 
para que o veredicto fosse conhe-
cido no dia 29. O Supremo Tribunal 

Federal informou no último sábado 
que o julgamento do processo de 
impeachment seria iniciado em 29 
de agosto, o que arrastaria a con-
clusão para a primeira semana de 
setembro. A sessão de julgamento 
será comandada pelo presidente 
da corte, ministro Ricardo Lewan-
dowski. Um dia antes, o presidente 
em exercício afirmou que a aprova-
ção do processo de impeachment 
depende de uma avaliação política, 
e não jurídica, e quanto mais de-
morar a decisão a ser tomada pelo 
Senado, pior será para o país. O 
Planalto pressionava pela mudan-
ça da data porque Temer quer via-
jar para a reunião do G20 na Chi-
na. no início de setembro, já como 
presidente da República. “Entre fa-
zer piquenique no final de semana 
e decidir o futuro do Brasil, tenho 
certeza que a maioria dos senado-
res optará por decidir o futuro do 
Brasil”, afirmou nesta terça o se-
nador Romero Jucá (PMDB-RR). 
(Fonte: Site Revista VEJA)

servindo de exemplos aos funcio-
nários. A cultura organizacional 
deve estar baseada em valores 
que encorajem uma conduta ética 
e a transparência na organização. 
Só assim, o Código de Conduta e 
as políticas internas serão efetiva-
mente incorporadas a respeitadas 
pelos funcionários e parceiros de 
negócios. A gestão da conformida-
de deve ser um processo diário e 
contínuo dentro de uma empresa, 
capaz de gerar importantes bene-
fícios: melhora a performance da 
empresa, o desempenho e com-
prometimento dos empregados, 
protege o valor da marca e reduz 
custos, além de evitar implicações 
com a justiça. (Sindijori - Belo Ho-
rizonte/MG)
FIAT AUTOMÓVEIS - A Fiat Au-
tomóveis, hoje rebatizada Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA), de-
pois de mais de dez anos de li-
derança no mercado brasileiro, 
perdeu a posição e parece estar 
sendo mais fortemente impactada 
pela crise econômica, resultado 
aparente das transformações ha-
vidas nas operações globais da 
empresa e seus desdobramentos 
locais. A antiga Fiat Auto, com 
sede em Torino, na Itália, vinha 
perdendo mercado na Europa e 
inclusive sua posição de folgada 
liderança na própria Itália quando, 
em 2014, concretizou sua asso-
ciação com a Chrysler norte-ame-

ricana, que também enfrentava 
grandes dificuldades. (Jornal Diá-
rio do Comércio - Belo Horizonte/
MG)
RISCO AO PROCESSO - O Tri-
bunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG) fez um alerta, 
nesta semana, de que mais de 
20% dos diretórios partidários no 
Estado estão atuando de forma 
irregular. Segundo o órgão, caso 
as situações não sejam regula-
rizadas, nenhuma das legendas 
poderá participar das eleições mu-
nicipais deste ano. Ao todo, são 
mais de 2.000 órgãos irregulares 
do total de 12.832 presentes em 
Minas. A principal irregularidade 
consiste no fato de que as agre-
miações partidárias não informa-
ram o número de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica (CNPJ). O site do TRE-MG 
exibe a lista completa dos parti-
dos, por município, que podem ter 
seu registro suspenso.
DELATOR APARTIDÁRIO - Pelo 
andar das tratativas em torno da 
delação premiada de Marcos Va-
lério, que caminha para ser aceita 
pela PGR, a divulgação das no-
vas informações do operador dos 
mensalões petista e tucano deve 
ocorrer até outubro, coincidindo 
com a campanha eleitoral. Mui-
ta gente torce por isso. (Rodrigo 
Silva Fernandes - Jornal Gazeta 
- Varginha - MG )  

Presidente do Senado afirmou que julgamento deve 
ter início dia 25 ou 26 de agosto e será concluído 

até 29 - não mais na primeira semana de setembro
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Temer blinda e dá mais poder a Meire-
lles, que insiste em subir impostos, se 

não houver reforma da previdência

 Será que Henrique Mei-
relles quer derrubar Michel Te-
mer? Ou quer jogar o presidente 
da Fiesp, Paulo Skaf, na oposi-
ção? Será que o governo interino 
vai bater de frente contra a Frente 
contra o aumento de impostos, 
lançada em 3 de setembro de 
2015? O sincericídio do ministro 
da Fazenda pode ser fatal. Mei-
relles voltou a repetir a tese nada 
original de que pode aumentar 
impostos, para compensar o gi-
gantesco rombo nas contas pú-
blicas. O homem forte da área 
econômica do governo provisó-
rio avisou que o governo tomará 
a impopular decisão até o final 
de agosto. Novamente, aumen-
ta o risco de "pagarmos o pato". 
O fantasma da volta da CPMF 
assombra o Brasil como nunca 
antes na História... Henrique Mei-
relles deixou claro ontem que só 
não haverá aumento de impostos 
se ocorrer a tão pregada reforma 
da previdência - outra medida que 
pode mais prejudicar que colabo-
rar com o trabalhador no curto 
prazo. Meirelles apresentou a um 
seleto grupo de empresários, em 
evento fechado da revista "Época 
Negócios", em São Paulo, quais 
seriam outras condições para não 
aumentar a carga tributária: "A ar-
recadação tem caído muito neste 
ano, caiu um pouco no ano pas-
sado e também nos anos anterio-
res. E na medida que haja recu-
peração da economia espera-se 
que possa haver também uma re-
cuperação da arrecadação. Isso, 
adicionado a eventuais receitas 
de concessões ou privatizações, 
poderá tornar desnecessário o 
aumento de impostos". O peeme-
debista Paulo Skaf tem pregado, 
insistentemente, que a socieda-
de brasileira não vai aguantar 
mais um "cômodo" aumento de 
impostos. O presidente da Fiesp 
prega que o Estado tem de dar 
o exemplo e rever seus custos, 
reduzir gastos e desperdícios, 
eliminando-os. Skaf bate forte 
nos juros reais absurdos de 14% 
na taxa básica - fruto de um mo-
delo estatal ineficiente que não 
desperta confiança. Skaf tem pre-
gado a retomada do crescimento 
como forma de gerar mais arreca-
dação - e não o simples aumen-
to de impostos que, toda hora, é 
ameaçadoramente lembrado por 
Meirelles como "a saída extrema 
e indesejável". Skaf sempre re-
pete que Temer concorda que a 
carga tributária no Brasil é muito 
elevada e tem consciência de que 

os serviços públicos precisam 
melhorar sem aumentar mais ain-
da os impostos - o que esfriaria 
ainda mais a economia. Apesar 
da posição próxima de Skaf ao 
Presidento Temer, são feias as 
perspectivas para o bolso do bra-
sileiro. Temer volta a jogar contra 
si mesmo e a economia brasileira 
ao ceder ao lobby da permanen-
te gastança pública que deseja 
driblar os limites impostos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
com o pagamento de servidores 
públicos. O movimento é lidera-
do pelos funcionários do Minis-
tério Público, Tribunal de Justiça, 
Defensoria e Centrais Sindicais. 
Pressionado, Temer flexibilizou 
as regras para a definição das 
despesas de pessoal no projeto 
de lei que autoriza o socorro fi-
nanceiro do governo federal aos 
governadores na reestruturação 
da dívida dos Estados. Henrique 
Meirelles já permitiu que, nas 
carreiras do Judiciário, do Tribu-
nal de Contas, do Ministério Pú-
blico e na defensoria pública, as 
despesas com auxílio moradia e 
algumas gratificações serão ex-
cluídas do limite estadual para as 
despesas de pessoal para efeitos 
da LRF.   Enquanto o aumento de 
impostos não vem, Michel Temer 
continua fazendo tudo que Henri-
que Meirelles deseja. Na burocra-
cia federal, já se dá como certa 
a transferência da Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério 
do Planejamento para a Fazenda, 
pedida por Meirelles. O ministro 
ficará ainda mais poderoso con-
centrando as decisões da política 
fiscal. Temer também já sinalizou 
para seus ministros Jose Serra 
(Relações Exteriores) e Eliseu 
Padilha (Casa Civil) para que 
evitem discussões públicas com 
Meirelles sobre polêmicas ques-
tões econômicas. Assim, Meirel-
les se torna "blindado" para tomar 
as decisões (amargas)... Adivinha 
quem vai pagar o pato no final 
das contas? Os patos de sem-
pre... Nada custa recordar que 
aumentar impostos é uma forma 
de controle social tão explícita 
quanto o regramento excessivo 
que viabiliza o Brasil da impuni-
dade. O consolo (?) é que tem 
cachaceiro - que nem se importa 
se já paga a mais alta carga tribu-
tária pela pinga - prontinho para 
cair, feito um patinho amarelinho, 
diante da República de Curitiba... 
(© Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 2 de Agosto de 
2016).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 Polícia Militar prende uma pessoa e 
recupera duas camionetes roubadas

 Durante operação cintu-
rão de segurança nos postos de 
combustíveis, policiais militares vi-
sualizaram 03 veículos em atitude 
suspeita, sendo um veículo Corolla 
de cor preta, é duas camionetes. 
Os condutores dos veículos ao 
perceberam a presença das viatu-
ras, evadiram em alta velocidade 
pela MGC 497, sentido Campina 
Verde, sendo acompanhados pe-
las guarnições. Logo a adiante foi 
ouvido estampido de arma de fogo 
vindo da camionete Frontier, sendo 
de imediato revidado a agressão. 
Após uns 40 km de acompanha-
mento o condutor da camionete 
Frontier perdeu o controle vindo 
entrar no meio mato, abandonan-
do o veículo e evadindo a pé, não 
sendo localizado. Logo após Poli-
ciais conseguiram abordar a outra 

camionete Amarok de cor prata, 
conduzida pelo autor Hugo Feli-
pe Marcos dos Santos. As duas 
camionetes se encontravam com 
placas frias e ao ser verificado os 
chassis foi constatado que as duas 
camionetes constam roubo/furto. A 
Frontier foi roubada em Itumbiara 
e a Amarok em Cachoeira Doura-
da de Goiás. Em diálogo o autor 
Hugo, nos informou que o condutor 
da Frontier se chama Natan, e o 
condutor do Corolla chama Esma-
el e que o veículo Corolla também 
seria produto de roubo. Segundo 
ainda o autor Hugo, os veículos 
estavam sendo levados para o Pa-
raguai onde seriam vendidos por 
vinte a trinta mil reais cada um. O 
autor Hugo foi preso e conduzido 
à Delegacia de Polícia, juntamente 
com as camionetes roubadas.

Obrigação de recuperar Reserva 
Legal vai aumentar custo

 Recente decisão do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
determina que a obrigação de de-
marcar, averbar e restaurar a área 
de Reserva Legal constitui um 
dever jurídico que se transfere, de 
forma automática, ao adquiren-
te ou possuidor do imóvel rural. 
O recurso especial 1381191 terá 
impacto para o produtor, observa 
o advogado Frederico Grechi, do 
conselho fiscal da Sociedade Na-
cional de Agricultura (SNA). “Cer-
tamente, as despesas com tais 
obrigações a serem suportadas 
pelo produtor rural refletirão no 

custo da sua produção, atingin-
do, em última análise, o consu-
midor final”, avaliou. No entanto, 
ele lembra que, de acordo com o 
Código Florestal (Lei nº 12.651, 
de 25 de maio de 2012), os pos-
suidores de imóveis ficam dispen-
sados da obrigação de recompor 
a área desmatada nos moldes 
exigidos pela lei quando “reali-
zaram supressão de vegetação 
nativa respeitando os percentuais 
de Reserva Legal previstos pela 
legislação em vigor à época em 
que ocorreu a supressão”. (Fonte: 
SNA)
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 A comissão especial da 
Câmara dos Deputados criada 
para analisar as dez medidas 
anticorrupção sugeridas pelo 
Ministério Público Federal quer 
ampliar seu alcance e incluir nas 
discussões mudanças em outros 
pontos, como a alteração do mo-
delo de nomeação de ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). A intenção também é al-
terar o papel dos tribunais supe-
riores para evitar conflitos com 
o Legislativo, ampliar o período 
máximo de prisão no país e re-
gulamentar o lobby. O relator da 
comissão, deputado Onyx Lo-
renzoni (DEM-RS), pretende in-
cluir em seu parecer mudanças 
no processo de escolha dos mi-
nistros do STF, hoje uma exclu-
sividade do presidente da Repú-
blica. A dúvida é quem passaria 
a fazer essas indicações. No Se-
nado, há uma proposta de emen-
da à Constituição pronta para ser 
incluída na pauta de votações 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) sobre o tema, 
que determina a escolha com 
base em lista sêxtupla, formada 
por dois indicados pelo Minis-
tério Público Federal; dois pelo 
Conselho Nacional de Justiça; 
um indicado pela Câmara e um 
indicado pela Ordem dos Advo-

gados do Brasil. Lorenzoni disse 
que também pretende incluir nas 
discussões a definição do papel 
dos tribunais superiores. “Eu vou 
andar em um terreno minado. As 
relações hoje do Ministério Públi-
co e do Judiciário com o Parla-
mento são de muito conflito. Tem 
interferência da Suprema Corte 
aqui, tem ministro do Supremo 
inventando legislação. Tem um 
antagonismo muito latente”, afir-
mou. Nesta terça-feira, Lorenzo-
ni apresentou seu cronograma à 
comissão. O grupo vai se reunir 
às segundas e terças-feiras em 
agosto e setembro para oitivas 
por causa do período de campa-
nha eleitoral. A votação do rela-
tório na comissão e no plenário 
ocorreria em novembro. Já há 
pelo menos quarenta convida-
dos que serão chamados a par-
ticipar das audiências públicas 
nas próximas semanas, mas a 
expectativa do relator é de que 
o número chegue a sessenta. O 
juiz federal Sergio Moro, respon-
sável pela Operação Lava Jato, 
abrirá as oitivas nesta quinta-
-feira pela manhã. O projeto “10 
Medidas contra a Corrupção” foi 
apresentado ao Congresso em 
março, por iniciativa do Ministé-
rio Público Federal e entidades 
que recolheram mais de 2 mi-

Comissão da Câmara quer 
mudar indicações para o STF

Grupo foi criado para analisar o projeto de dez medidas contra 
a corrupção, proposto pelo Ministério Público Federal

Melhores oportunidades de negócios para o produtor rural
lhões de assinaturas. Lorenzoni 
já dá como certa a apresentação 
de um substitutivo. Deputados 
querem aproveitar a comissão 
para rever a legislação penal 
brasileira. O líder do PSD, Rogé-
rio Rosso (DF), pediu a inclusão 
na comissão de um projeto de 
lei que aumenta de 30 para 40 
anos o tempo máximo de prisão. 
O projeto é de autoria do depu-
tado André de Paula (PSD-PE) e 
foi apresentado em 2014. Rosso 
também vai sugerir a inclusão do 
projeto da regulamentação do 
lobby nos próximos dias. Já o lí-
der do PPS, Rubens Bueno (PR), 
quer incluir um projeto de lei que 
determina que as obras públicas 
precisam ser seguradas pelas 
empresas contratadas. Bueno 
também pretende sugerir a dis-
cussão no colegiado sobre a pro-
posta de emenda à Constituição 
que trata do fim do foro privilegia-
do. O debate também é defendi-
do pelo relator da comissão. Em 

outra frente, parlamentares pla-
nejam mudanças nas propostas 
do Ministério Público. Há pratica-
mente uma unanimidade entre os 
membros da comissão contra o 
chamado “teste de integridade”. 
A ação é considerada polêmica 
pelos deputados, pois propõe a 
“simulação de situações, sem o 
conhecimento do agente público 
ou empregado, com o objetivo de 
testar sua conduta moral e pre-
disposição para cometer crimes”. 
Em palestra na noite desta terça, 
o ministro Luís Roberto Barroso, 
do Supremo Tribunal Federal, fez 
uma avaliação crítica sobre o ex-
cesso de competências da Corte 
e defendeu “redução drástica” 
nas atribuições do STF. Entre 
as alterações, o ministro sugere, 
justamente, o fim do foro privi-
legiado da forma como é hoje. 
Para Barroso, o julgamento das 
autoridades pelo STF “desgasta” 
e “politiza indevidamente” o tribu-
nal. (Fonte: Site Revista VEJA)

Mercado do boi gordo segue “travado”
 Com a oferta de animais 
terminados restrita e o lento es-
coamento da carne no atacado, o 
mercado do boi gordo se mantém 
estável na maioria das regiões 
pesquisadas pela Scot Consul-
toria. Na praça de Araçatuba/SP, 
em julho, não houve alteração de 
preços na arroba do boi gordo, o 
que mostra um mercado “brigado” 
já há algum tempo. Existem frigorí-
ficos que testam o mercado e ofer-
tam até R$ 5,00/arroba abaixo da 

referência, porém, nesses casos 
o mercado trava. Parte das indús-
trias reduziu o volume de abate. 
Essa tentativa de baixa vem sen-
do uma estratégia utilizada para 
manter as programações de abate 
mais alongadas. No mercado ata-
cadista de carne com osso, o boi 
casado de animais castrados está 
estável, cotado a R$ 8,31/kg. Na 
comparação com o mesmo perío-
do do ano anterior, houve queda 
de 9,7%. (Fonte: Scot Consultoria)



5Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016

 As exportações brasilei-
ras de carne bovina in natura, até 
a quarta semana de julho, conside-
rando dezesseis dias úteis, soma-
ram 64,4 mil toneladas, o que cor-
responde a uma média diária de 4 
mil toneladas de acordo com dados 
do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços. Na comparação 
com junho deste ano, a média diá-
ria embarcada está 9% menor. Em 
relação ao mesmo período do ano 

passado, porém, o volume é 2,3% 
maior. Em relação ao faturamen-
to, as exportações totalizaram, até 
o momento, US$ 254,6 milhões. 
A média diária foi de US$ 15,9 mi-
lhões, uma queda de 8,5% e 12,1% 
na comparação com junho último e 
ao mesmo período do ano passado, 
respectivamente. É a primeira vez 
no ano que as exportações são me-
nores que o ano passado. (Fonte: 
Scot Consultoria)

Embarques de carne bovina in 
natura caíram em julho

De Acordo com Capítulo VII, artigo 28º, letra "H” letra "R" do atual
estatuto, a Diretoria Administrativa, apresenta para á Assembléia Geral,
com parecer do Conselho Fiscal e Técnico Contábil, proposta de
orçamento de receitas e despesas, previstas para o exercício de 2017.

Prev. Anual
Códigos Receitas Com Contrib. Sindicais

Total Previsto/Real 38.700,00R$                    
3.2 Receitas c/ Mensalidade e Contribuição Assistêncial

Total Previsto/Real 153.000,00R$                  
3.3 Doações e Subvenções

Total Previsto/Real 143.000,00R$                  
3.5 Outras Receitas

Total Previsto/Real 666.000,00R$                  
3.6 Receitas Patrimoniais

Total Previsto/Real -R$                              
3.7 Receitas Extraordinárias

Total Previsto/Real 21.000,00R$                    
3.8 Receitas Financeiras

Total Previsto/Real 10.000,00R$                    
Sub-total 1.031.700,00R$               
Total Geral 1.031.700,00R$               

Despesas
04 CUSTOS E DESPESAS Prev. Anual
4.1 Desps. Custeadas Com Contrib. Sindical
-15 Total Previsto/Real 37.200,00R$                    
4.2 Despesas Administrativas

Total Previsto/Real 301.000,00R$                  
4.3 DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL

Total Previsto/Real 14.000,00R$                    
4.4 DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Total Previsto/Real 3.200,00R$                      
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS

Total Previsto/Real 6.000,00R$                      
4.6 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Total Previsto/Real 653.000,00R$                  
4.7 Contribuições Regulamentares

Total Previsto/Real 9.500,00R$                      
Sub-total 1.023.900,00R$            

De esquina, com 2 quartos, copa conjugada com a 
cozinha, banheiro azulejado até o teto, área de serviço 

com varanda, garagem e quintal grande.
Tratar: (34) 99974-7415

ALUGO ESTA CASA
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 Hoje (segunda feira, 1 de 
agosto) é aniversário do Juiz Sér-
gio Fernando Moro. O titular da 13a 
Vara Federal em Curitiba festeja 
44 primaveras. Mais que o abraço 
simbólico das pessoas de bem e do 
bem, que o transformaram em "he-
rói nacional" apenas porque cumpre 
corretamente seu dever de servidor 
público do judiciário, Moro merece 
um super-presente: que o esforço 
da maioria dos brasileiros consiga 
promover mudanças estruturais, 
avanços políticos e progressos eco-
nômicos, muito além do nada fácil 
combate à corrupção. Parabéns, 
Moro! Saúde, paz e felicidade! Lula 
é quem não tem motivos para co-
mer bolo com o Moro. Depois das 
olim-piadas deste agosto, a previ-
são judiciária para o companheiro 
$talinácio é de muito desgosto. O 
ex-Presidento já se tornou réu, na 
Justiça Federal em Brasília, por ten-
tativa de obstrução ao trabalho do 
judiciário. Corre altíssimo risco de 
também ser transformado em réu 
pelo que maldosamente chamou de 
"República de Curitiba". Lula sabe 
que é elevadíssima a chance de 
acabar condenado e preso. Na hi-
pótese menor ruim, tem tudo para 
vestir uma "tornozeleira eletrônica". 
O povo já pediu ontem, nas ruas: 
"Atocha, Lula"... As manifestações 
domingueiras cumpriram seu papel. 
Mandaram o recado aos políticos de 
que a maioria esmagadora da po-
pulação está insatisfeita e bastante 
revoltada com os rumos do Brasil. O 
espírito anti-PT prevaleceu, mas isto 

não significa que a petelândia este-
ja morta, embora se mostre mais 
moribunda que o esperado, com 
sua cúpula prestes a militar majori-
tariamente na cadeia. O eleitorado 
brasileiro ainda é uma caixinha de 
esterco cheia de surpresas...  Uma 
pesquisa encomendada pelo Palá-
cio do Planalto apenas confirmou o 
óbvio ululante: a preocupação majo-
ritária da população brasileira é com 
a crise econômica, o desemprego e 
a corrupção. O levantamento cha-
pa-branca ouviu seis grupos, com 
cinco participantes cada um, das 
classes C e D (com renda mensal 
de um a quatro salários mínimos), 
em seis capitais: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, 
Brasília e Belém, no período de 14 a 
24 de junho. O estudo ratificou que 
Temer enfrenta alta rejeição em re-
dutos eleitorais do PT e de Lula. No 
Nordeste, os contra Temer são 52%. 
No Sudeste, a reprovação ao inte-
rino chega a 56%. O levantamento 
indica que 15% avaliam o governo 
provisório de Temer como ótimo e 
bom, 38% o consideram regular e 
13% péssimo ou ruim. Não foi à toa 
que Temer aproveitou o domingão 
de manifestação para tentar debelar 
uma tentativa de alguns "aliados" ou 
de inimigos que desejam queimar o 
filme dele antes de sacramentado 
o impeachment da Dilma. O Presi-
dento em exercício soltou uma nota 
oficial para negar que já pense em 
disputar a própria reeleição: "Fico 
honrado com a lembrança de meu 
nome como possível candidato em 
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Parabéns Moro, "Atocha, Lula" e se vira, Temer

2018. Mas reitero, uma vez mais, 
que apenas me cabe cumprir o de-
ver constitucional de completar o 
mandato presidencial, se o Senado 
Federal assim o decidir. Não cogito 
disputar a reeleição. Todos meus es-
forços, e de meu governo, estão vol-
tados exclusivamente para garantir 
que o Brasil retome a rota do cresci-
mento e seja pacificado". Michel Te-
mer sabe que, se der mole, dança. A 
petelândia e congêneres do Foro de 
São Paulo, brochados com a quase 
impossível chance de Dilma acabar 
salva da degola no impeachment, 
tenta vender a complicada tese das 
eleições gerais. O tema não é dige-
rido pelo mercado financeiro e não 
ganha dimensão midiática ou reper-
cussão nas redes sociais. O avanço 
desta tese depende da evolução na 
economia - principal objetivo e tábua 
de salvação para Temer se livrar da 
impopularidade. Por enquanto, o 
rombo bilionário nas contas públi-
cas, milhões de desempregados e 
inflação alta são os fantasmas que 
mais apavoram o Brasil, junto com 
a corrupção sistêmica. 2018 ainda 
está muito distante. Agosto será 
dominado pelo clima festivo de Rio 
2016. Os políticos rezam pelo ex-
celente desempenho dos atletas 
brasileiros. No final de agosto e co-
meço de setembro entra em campo 
o impedimento da Dilma. Logo em 
seguida, teremos a mais rápida, e 
talvez mais pobre, campanha elei-
toral municipal nunca antes vista na 
História. Surpresas desagradáveis 
podem se repetir, com o retorno ao 

poder de profissionais da politica-
gem que têm base popular e cur-
rais fortes. Novos nomes também 
podem surgir, porém ainda serão 
minoria. O brasileiro continua na 
bronca, mas sem espírito de revolta 
excessiva - ao menos por enquan-
to. Temer sabe que tem até o final 
do ano para mudar as expectativas 
econômicas. Lula tem certeza de 
que vai para o saco a qualquer mo-
mento, mas se prepara para posar 
como vítima. Sérgio Moro espera 
acabar sua parte na Lava Jato, até 
2016 terminar, mas isso não será 
fácil. Outros magistrados, com o 
espírito de Moro, devem despontar. 
E o próprio Supremo Tribunal Fe-
deral deve iniciar um período mais 
forte de combate à corrupção com 
a posse da ministra Carmem Lúcia 
no lugar de Ricardo Lewandowski. 
Os segmentos esclarecidos da so-
ciedade não podem diminuir a pres-
são, porque no Brasil é sempre alto 
e uma tendência o risco de acomo-
dação, para conchavos e jeitinhos 
que deixam tudo como sempre 
esteve em Bruzundanga. Quem, 
sinceramente, acredita em ajusta 
nas contas públicas em um País 
Capimunista rentista, cheio de gen-
te mamando nas tetas estatais? A 
Velhinha de Taubaté, futura esposa 
do Negão da Chatuba, jura que leva 
fé nessa parada... Vamos ver o que 
rola (com acento aberto na pronún-
cia do ó, para não haver problemas 
interpretativos)... (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 1 de 
Agosto de 2016).


