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“O marido não 
deve ser o último a 
saber. 
O marido não deve 
saber nunca”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro
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O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, 
Sergio Moro, disse 

ontem (10), em Manaus, 
que não orientou os pro-
curadores da força-tarefa 
da Lava Jato, do Ministério 
Público Federal (MPF), 
sobre como deveriam agir 
para obterem a condenação 
de pessoas acusadas de par-
ticipar do suposto esquema 
de corrupção, que resultou 
na condenação de políticos, 
empresários e executivos de 
empresas estatais, como a 
Petrobras.

“Não tem nenhuma orien-
tação ali nas mensagens”, 
disse Moro se referindo a 
trechos de conversas atri-

Em evento em Manaus, Moro 
afi rma que não orientou 
trabalhos da Lava Jato

buídas a ele e a membros da 
Lava Jato. O teor de parte das 
conversas foi divulgado pelo 
site de notícias The Intercept 
Brasil, na tarde de domingo 
(9). “O que há ali é uma in-
vasão criminosa de celulares 
de procuradores, o que, para 
mim, é um fato bastante 
grave. Quanto ao conteúdo, 
no que diz respeito a minha 
pessoa, não vi nada de mais”, 
acrescentou Moro, logo após 
participar da abertura da 
reunião do Conselho Nacional 
dos Secretários de Estado da 
Justiça, em Manaus.

Segundo a equipe do site, 
cópias das mensagens que o 
juiz e procuradores trocaram 
por meio de um aplicativo de 

conversas por celular, foram 
entregues por uma fonte que 
pediu sigilo e apontam para 
uma “colaboração proibida” 
entre o então juiz federal, 
responsável por julgar a Lava 
Jato em Curitiba, e os procu-
radores, a quem cabe acusar 
os suspeitos de integrar o 
esquema de corrupção.

“E eu nem posso dizer que 
[as mensagens] são autênticas 
porque são coisas que aconte-
ceram, se é que aconteceram, 
há anos. Eu não tenho mais 
estas mensagens, pois não as 
guardo. Não tenho registros 
disso”, disse Moro, refor-
çando não haver nenhuma 
indicação dele ter orientado 
o trabalho acusatório dos pro-

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participou de evento com

secretários de estado de Justiça, em Manaus.

curadores: “Juízes conver-
sam com procuradores, com 
advogados, com policiais...
Isto é algo normal”.

Em nota, a Procuradoria da 
República no Paraná susten-

ta que, antes dos membros 
do MPF apresentarem de-
núncias, “são comuns de-
bates e revisões sobre fatos 
e provas, de modo a evitar 
acusações frágeis em pre-

juízo aos investigados”. O 
órgão garante que a atuação 
da força-tarefa Lava Jato 
é revestida de legalidade, 
técnica e impessoalidade 
(ABr).

Restituição do IRPF
A Receita abriu a consulta ao 

primeiro lote de restituição do IRPF 
2019. Cerca de 2,55 milhões de con-
tribuintes que declararam neste ano 
vão receber dinheiro do Fisco. Ao 
todo, serão desembolsados R$ 4,99 
bilhões do lote deste ano. A Receita 
também pagará R$ 109,6 milhões a 
20.087 mil contribuintes que fi zeram 
a declaração entre 2008 e 2018, e 
estavam na malha fi na. A lista com 
os nomes está disponível no site 
(https://receita.economia.gov.br/).

O relator da reforma da Pre-
vidência na Câmara, deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP) 
confi rmou que vai apresentar 
na próxima quinta-feira (13) 
o seu relatório na Comissão 
Especial que analisa a propos-
ta na Casa. O adiamento foi 
necessário para que Moreira 
tenha tempo de acertar os 
termos da proposta com líderes 
partidários amanhã (12) e com 
governadores que estarão em 
Brasília hoje (11).

Domingo (9), depois de 
uma maratona de reuniões 
com técnicos durante todo o 
fi m de semana, o deputado se 
reuniu a noite com líderes de 
nove partidos, o presidente da 
Casa, Rodrigo Maia, e o secre-
tário especial de Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho. No 
encontro, as atenções foram 
concentradas em pontos que 
ainda não são consenso. 

Nesse sentido, por causa do 
impacto da economia esperada 
pelo governo, a defi nição de 
uma regra de transição para 
servidores públicos e traba-
lhadores da iniciativa privada, 
vinculados ao INSS e o regime 
de capitalização, ainda preo-

Relator da reforma da 

Previdência na Câmara, 

deputado Samuel Moreira.

O governador de São Paulo, 
João Doria, disse ontem (10) que 
deve haver mais “convergência” 
do que “divergência” sobre a pro-
posta de reforma da Previdência 
na 5ª Reunião do Fórum de Go-
vernadores, prevista para hoje 
(11) em Brasília. “A maioria dos 
governadores apoia a reforma da 
Previdência e também a manu-
tenção de estados e municípios 
na proposta original do ministro 
Paulo Guedes”, afi rmou Doria, 
após participar da abertura do 
8º Congresso Brasileiro de Ino-
vação da Indústria.

Para Doria, o encontro deve 
fechar uma posição que talvez 
não envolva todos os governado-
res, mas certamente terá ampla 
maioria. “A busca é pela conver-
gência, pelo entendimento. E está 
muito próximo de chegarmos a 
esse patamar com uma maioria 
expressiva”. Na semana passada, 
a divulgação antecipada de uma 
carta pública do fórum desagra-
dou a alguns governadores de 
estados da Região Nordeste.

O documento ressalta a im-
portância de os estados serem 
garantidos no texto por causa 

Governador de São Paulo, 

João Doria.

Uma missão veterinária dos 
Estados Unidos chegou ao 
Brasil para inspecionar frigo-
rífi cos de bovinos e suínos. 
A comitiva participou ontem 
(10) de uma primeira reunião 
no Ministério da Agricultura, 
em Brasília, e a partir da hoje 
(11) inicia as inspeções em seis 
estados visitando abatedouros, 
laboratórios federais e serviços 
de inspeção. A auditoria, que se 
estenderá até o próximo dia 28, 
será realizada em abatedouros 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul.

Eles vão visitar também 
os Laboratórios Federais de 
Defesa Agropecuária em São 
Paulo e Minas Gerais, e centros 
de análises do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento. O Brasil já cumpriu 
todas as exigências feitas pelos 
americanos em relação à qua-
lidade do produto brasileiro 

e agora está pronto para dar 
início às exportações de carne 
bovina in natura.

Estão previstas ainda audito-
rias nos Serviços de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal 
do Ministério em São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina 
e Goiás. Os roteiros serão 
cumpridos por duas equipes, 
de seis veterinários do Servi-
ço de Inspeção e Segurança 
Alimentar dos Estados Unidos 
(FSIS na sigla em inglês), do 
Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA).

Em junho de 2017, os ameri-
canos suspenderam as compras 
de cortes bovinos do Brasil, 
devido às reações (abcessos) 
provocadas no rebanho, pela 
vacina contra a febre aftosa. 
Essas reações desencadearam 
o processo de redução da dose 
da vacina de 5 ml para 2 ml 
e a retirada da saponina da 
composição do produto (ABr).

Em junho de 2017, os americanos suspenderam

as compras de cortes bovinos.
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Divulgação/Abiec

A Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária 
(Seap), apreendeu ontem 
(10), na Penitenciária Milton 
Dias Moreira, na Baixada Flu-
minense, vários equipamentos 
eletrônicos nas celas, entre 
eles, um mini-celular do tama-
nho de uma tampa de caneta. A 
ação resultou na apreensão de 
89 celulares, um roteador, seis 
chips, 90 gramas de cocaína, 
715 gramas de maconha, oito 
relógios e R$ 1.567.

A Operação Asfi xia, em ação 
desde o início do ano, já apreen-
deu até junho, 5.339 celulares 
nas unidades prisionais. No 
mesmo período do ano passa-
do, foram encontrados 3.756 
aparelhos. Em nota, a Seap 
disse que a atual gestão não 
compactua com qualquer tipo 
de irregularidade e que vai in-
tensifi car, ainda mais, as ações 
de repressão para combater a 
entrada de materiais ilícitos 
nas unidades prisionais (ABr ).

Secretaria de Administração Penitenciária/Divulgação

Michael Dantas/AFP

A pesquisa global Earth Day 
2019, realizada pela Ipsos, 
entre os dias 22 de fevereiro 
e 8 de março, revela que o 
desmatamento lidera entre as 
preocupações demonstradas 
pelos brasileiros com relação 
ao meio ambiente. A sondagem 
foi feita em 28 países, com 19,5 
mil entrevistados, sendo mil 
brasileiros. O desmatamento 
foi considerado o tema mais 
importante por 53% dos con-
sultados. Em termos mundiais, 
o tema prioritário é o aqueci-
mento global, com 37% das 
respostas.

“O aquecimento global é tam-
bém um dos temas importantes 
no Brasil, mas o que chama mais 
atenção é o desmatamento, que 
é muito mais mencionado no 
Brasil do que na média global”, 
disse a diretora de Negócios na 
Ipsos, Karen Klas, ao informar 
que a resposta dos brasileiros 
foi uma combinação da quan-
tidade de reservas naturais 

O que chama mais atenção é o desmatamento, que é muito mais 

mencionado no Brasil do que na média global.
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Desmatamento é principal preocupação 
do brasileiro, revela pesquisa

por 18% dos entrevistados, ou 
seja, por dois em cada dez bra-
sileiros, constituindo o dobro 
da média global de 9% para 
esse item.

No resto do mundo, os temas 
apontados como os mais preo-
cupantes na questão ambiental 
foram poluição do ar (35%), 
como lidar com o lixo que 
produzimos (34%), poluição 
da água (25%). O desmata-
mento só aparece em 5º lugar 
no ranking global da  Ipsos, 
com 24%. Karen destacou que 
a poluição da água é um tema 
que está muito próximo da 
quantidade de lixo gerada pela 
população. Os resíduos não 
reciclados preocupam também 
os brasileiros. Nove em cada 
dez entrevistados no país, ou 
cerca de 89%, estão muito 
preocupados com os efeitos 
que embalagens plásticas, 
como sacos e outros objetos 
provocam no meio ambiente 
(ABr).

do país, da visibilidade que a 
Amazônia tem nesse sentido 
e, também, das discussões em 
relação às políticas adotadas 
pelo governo. 

Na Rússia, que tem áreas 
maiores de florestas que o 
Brasil, apenas 20% dos entre-
vistados veem o tema do des-

matamento como prioridade. 
Em segundo lugar, no Brasil, 
aparece a poluição da água 
(44%), seguida de como lidar 
com os resíduos produzidos 
(36%), aquecimento global 
(29%) e esgotamento de recur-
sos naturais (23%). O problema 
das enchentes foi mencionado 

Mini-celular é apreendido 
em presídio, no Rio

Missão dos EUA inspeciona 
frigorífi cos brasileiros

Doria diz que fórum de 
governadores deverá ter 

“convergência”

do défi cit nos regimes de apo-
sentadoria e pensão de seus 
servidores. Apesar da assina-
tura de sete dos nove chefes 
do Executivo da região, eles 
negam que tenham dado o “de 
acordo” ao documento. Doria 
também pediu cautela em re-
lação às mensagens que teriam 
sido trocadas por membros da 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato publicadas pelo site The 
Intercept. “Este é o momento 
de ter um pouco de cautela até 
termos informações mais con-
cretas antes de fazer qualquer 
avaliação”, enfatizou (ABr).

Relator adia apresentação de 
relatório para quinta-feira

cupam. Nesse último ponto, 
a proposta do governo será 
alterada. Moreira adiantou que 
está em discussão a inclusão 
de uma quarta alternativa para 
regra de transição para traba-
lhadores tanto do regime geral 
quanto servidores públicos. “Se 
for para construir apoio, será 
mais uma alternativa para os 
trabalhadores”, ressaltou.

O esforço em torno do texto 
tem sido para que seja levado 
à votação a proposta mais 
consensual possível. Só assim 
os deputados acreditam que 
será possível alcançar os o 
mínimo de 308 votos exigidos 
para ser aprovada no plenário 
da Câmara. Outro ponto que 
também enfrenta resistência de 
parlamentares é a manutenção 
no texto da reforma de estados 
e municípios. Na avaliação de 
Samuel Moreira, o calendário 
estabelecido inicialmente para 
a votação da reforma na comis-
são especial até o fi m desta se-
mana, deve ser mantido (ABr). 


