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Vieram do governo, 
não nasceram no 
Parlamento”‘‘
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Presidente do Senado, Eunício Oliveira, 
sobre projetos de anistia e aumento de gastos

Partidos se afastam 
e Alckmin embica 
para baixo
A pré-candidatura presidencial de 
Geraldo Alckmin (PSDB) dá sinais de 
fragilidade e até de fracasso, por não 
conseguir atrair apoio de partidos 
e de tempo de TV. Ele oscila entre 
4º e 5º nas pesquisas, e não passa 
dos 7%. Partidos que poderiam 
apoiar fecham-lhe as portas, numa 
operação saboreada no Planalto. O 
MDB só apoiaria tucano se ele se 
chamasse João Doria. De zero a dez, 
as chances de apoio a Alckmin é 
zero, diz o presidente nacional do 
MDB, senador Romero Jucá (RR).

Centrão distante
Dirigentes do centrão (DEM, PP, PR, 
PRB, SD e PSC) disseram na lata a 
Alckmin, durante jantar, dia 5, que 
não acreditam na sua candidatura.

MDB não quer papo
O MDB recusa até conversar com 
os emissários do PSDB que tentam 
aproximação. É que tem gente 
magoada com Alckmin no governo.

Temer não esquece
No momento mais critico do atual 
governo, 20 dos 21 deputados sob 
influência de Alckmin votaram 
pelo impeachment de Temer (MDB).

É dele, ninguém tasca
Alckmin usou a presidência do PSDB 
para virar o dono da candidatura ao 
Planalto, “compensando” Doria com 
a disputa pelo governo paulista.

Agnelo (PT) é o 
político que mais 
envergonha o DF
O ex-governador do DF Agnelo 
Queiroz (PT) é o político que mais 
envergonha os brasilienses, segundo 
levantamento do Paraná Pesquisas 
para o site Diário do Poder. Com 
27,6% das citações, ele ficou em 
1º numa lista de oito políticos de 
Brasília. O atual governador, Rodrigo 
Rollemberg (PSB), está em 2º, com 
20,1%. O ex-governador José Roberto 
Arruda, que até foi preso, está 
apenas em 3º, com 16%.

Prisão não é vergonha
O ex-governador Joaquim Roriz é o 
4º no ranking da vergonha: 9,4%. À 
frente do ex-senador Luiz Estevão 
(7,3%), que cumpre pena de prisão.

Podem sair à rua
Para 3,2% dos entrevistados, o 
senador Cristovam Buarque (PPS) 
está em 6º. Tadeu Filippelli (MDB) 
tem 2,8% e Rogério Rosso (PSD) 
0,8%.

Pesquisa registrada
O Paraná ouviu 1.540 eleitores do 
DF de 6 a 11 de julho. A margem 
de erro é de 2,5%. Pesquisa 
registrada no TSE sob o nº DF-
00150/2018.

Litigância de má-fé
Deveria provocar processos por 
litigância de má-fé os autores dos 
143 habeas corpus para Lula, 
no Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). E os advogados que os 
patrocinaram deveriam merecer 
reprimenda da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), mas 
dali não sai nada mesmo.

A mão do jabuti
Se jabuti em cima de árvore 
foi enchente ou mão de gente, 
o deputado José Carlos Araújo 
(PSD-BA) é o dono da mão que 
aprovou proposta que reintroduz 
o nepotismo nas estatais, diz 
Danilo Forte (PSDB-CE).

Mais do mesmo
É comum em todas as prefeituras do 
País o gesto do prefeito carioca Marcelo 
Crivella, garantindo tratamento 
diferenciado a apadrinhados. A 
diferença? Crivella foi gravado. E tem 
inimigos poderosos na mídia.

‘É perseguição’
A senadora Gleisi Hoffmann (PT-
PR) comparou Lula a Beira-Mar e 
Marcinho VP, reclamando que estes 
dois últimos chefes de quadrilha 
foram autorizados a dar entrevistas, 
ao contrário do primeiro.

Fábrica de sindicatos 
O ministro Caio Vieira de Mello 
(Trabalho) interrompeu a produção 
industrial de sindicatos, mas deveria 
passar “pente-fino” nos atuais 17.289, 
mais de 92% de todos os sindicatos 
existentes no mundo. 

Quebra de decoro
O senador José Medeiros (Pode-MT) 
denunciou ao Conselho de Ética, 
por quebra de decoro, os deputados 
petistas Paulo Teixeira (SP), Paulo 
Pimenta (RS) e Wadih Damous (RJ) 
pela manobra malandra que, a 
pretexto de tentar soltar Lula, tinha o 
objetivo de desgastar a Justiça.

Contagem regressiva
O tenor Andrea Bocelli, que se 
apresenta em Brasília no dia 26 de 
setembro, escolheu ficar no hotel 
Meliá, que fica muito próximo ao 
megapalco do evento: o Estádio 
Nacional Mané Garrincha.

Devagar, quase 
parando
A comissão de Relações Exteriores 
da Câmara demorou 15 meses para 
aprovar um acordo de cooperação 
militar entre o Brasil e a Indonésia, 
assinado pelos dois governos em 5 
de abril de 2017.

Pensando bem...
...os parlamentares do Congresso, 
mais uma vez, saíram de férias sem 
passar por média.

Diálogo de 
surdos
O editor Paulo Rocco, 
presidente do Sindicato 
Nacional dos Editores e 
Livreiros, encontrou em 
2003, no Rio, o poeta Wally 
Salomão, espécie de hippie 
simpático que parecia ter 
chegado, a pé, do festival 
de Woodstock, ocorrido 
muitos anos antes, para 
assumir a Secretaria do Livro 
e da Leitura, do Ministério 
da Cultura. Os dois 
conversaram animadamente 
durante mais de uma hora, 
mas, ao final, entre desolado 
e divertido, Rocco desabafou 
com um amigo:
- Não entendi nada do que 
ele falou, assim como estou 
certo de que ele não entendeu 
nada do que eu disse.

Câmara barra impeachment de Crivella
ARQUIVADO
Prefeito carioca foi 
flagrado oferecendo  
cirurgias grátis a  
fiéis de sua igreja 

Por 29 a 16 votos a base de 
vereadores de Marcelo Cri-
vella (PRB) conseguiu evi-

tar a abertura do processo de 
impeachment contra o prefei-
to na Câmara Municipal. Com 
isso, o processo foi rejeitado e 
vai para arquivo.

Crivella foi flagrado ofere-
cendo supostas vantagens, co-
mo cirurgias grátis para fiéis 
e facilidades para isenção de 

IPTU para templos, a líderes 
religiosos. As ofertas suspei-
tas foram feitas em reunião 
fechada no Palácio da Cidade, 
na semana passada.

Inicialmente, os vereadores 
avaliavam que, para aprovar 
o impeachment, seriam ne-
cessários no mínimo 34 votos 
favoráveis - dois terços dos 51 

parlamentares. Na manhã de 
ontem, a Procuradoria da Casa 
esclareceu que a proposta de-
veria ser aprovada por maioria 
simples - metade mais um dos 
vereadores presentes. 

Mesmo fontes ligadas à opo-
sição já avaliavam que a propos-
ta de impeachment não passa-
ria. A disposição era desgastar 

Crivella articula base e vence a votação por 29 a 16 votos 
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ao máximo a base de Crivella.
A vereadora Teresa Bergher 

(PSDB) anunciou ontem que pe-
dirá a abertura da “CPI da Már-
cia” - em referência à servidora 
Márcia Nunes, que, na reunião 
com líderes religiosos, foi cita-
da pelo prefeito como a pessoa 
que poderia resolver questões 
de saúde, como as cirurgias. 

PROTESTO

Anteontem, manifestantes 
invadiram a sede administrati-
va da Prefeitura do Rio, no Cen-
tro, e foram expulsos por guar-
das municipais. Eles pediam, 
com ironia, para falar com a 
Márcia. Segundo a prefeitura, o 
ato acabou em poucos minutos 
e o grupo “só aceitou se retirar 
após um pedido da Guarda Mu-
nicipal”. O vereador David Mi-
randa (PSOL), que acompanha-
va os manifestantes, porém, 
relatou que a corporação agiu 
com truculência. A Secretaria 
da Casa Civil negou.

Agência Estado
RIO DE JANEIRO

Ministério Público
PREFEITO VIOLA PRINCÍPIO DO ESTADO LAICO

O Ministério Público do Rio 
ajuizou ação civil pública por im-
probidade administrativa contra 
o prefeito do Rio, Marcelo Crivella 
(PRB), na noite de quarta-feira 
passada. A 5ª Promotoria de Jus-
tiça de Tutela Coletiva da Capital 
entendeu que Crivella, em sua 
gestão, feriu o princípio legal do 
Estado laico. Um dos motivos da 
iniciativa do MP foi a reunião rea-
lizada pelo prefeito com pastores 
e líderes de igrejas evangélicas 
no Palácio da Cidade, na semana 
passada. Na ocasião, Crivella 
ofereceu apoio para cirurgias de 
catarata e varizes pelo sistema 
público da saúde e para resolver 
“problemas” com a isenção legal 
de pagamento de IPTU por tem-
plos religiosos. O MPE alegou 
que o artigo 19 da Constituição 
da República determina a sepa-
ração entre Estado e religião e 
garante a liberdade religiosa. 
“A controvérsia, por óbvio, não 
se cinge na religião professada 
pelo prefeito municipal, mas, 
sim, na interferência do poder 
público na vida privada das pes-
soas e na utilização da máquina 
pública para benefício de de-
terminado segmento religioso”, 
afirmou o MP. De acordo com os 
promotores, pode ter ocorrido 
no evento discriminação contra 
outros segmentos religiosos 
e culturais, “o que não pode e 
nem deve ser admitido”. A ação 
foi distribuída para a 7ª Vara de 
Fazenda Pública.

Crivella é investigado pelo MP 
desde agosto de 2017 por supos-
tas irregularidades envolvendo 
a liberdade religiosa e o caráter 
laico do Estado. Além do encon-
tro com pastores, a ação aponta 
o episódio que ficou conhecido 
com “censo religioso na Guarda 
Municipal”. Nele, servidores da 
corporação foram orientados 
a preencher um questionário 
que incluía perguntas sobre sua 
orientação religiosa.

CONTAS

O Tribunal de Contas do Municí-
pio do Rio de Janeiro, ontem, a 
apreciação definitiva das contas 
da Prefeitura relativas a 2017. 
Também fixou um prazo de 30 
dias para que Marcelo Crivella 
(PRB) apresente informações 
sobre as medidas que tomou, se-
gundo a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, para contornar o déficit 
orçamentário do município, que 
chegou a R$ 1,6 bilhão. A sessão 
teve um bate-boca entre os con-
selheiros. Foi suspensa por 40 
minutos.  O voto do relator, con-
selheiro Nestor Rocha, destacou 
que, apesar dos alertas sobre a 
necessidade de ações para ade-
quar a despesa a uma receita em 
queda, não é possível verificar o 
que foi feito para conter a dege-
neração das contas municipais. 
A decisão de abrir prazo para 
garantir a defesa foi aprovada 
por todos os conselheiros. 
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AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 04/2018

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG MINISTÉRIO DA
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GOVERNO
FEDERAL

Pregão Eletrônico nº 04/2018 - UASG 160074
Nº Processo: 64622.001706/2018-91 

Objeto: Eventual contratação de empresa especializada 
em serviços de recarga e manutenção de extintor. Total de 
Itens Licitados: 22 (vinte e dois). Entrega do edital: A partir de 
13/julho/2018 das 08:00h às 12:00 h e das 13:30h às 16:00h ou no site: 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br; Logradouro para maiores 
informações: Parque Regional de Manutenção/8, sito à Avenida Pedro 
Álvares Cabral, nº 1106, Souza, Belém/PA; Data da Licitação: 01 de 
agosto de 2018, às 09:30h ( Horário de Brasília).

CARLOS EDUARDO BRUGIOLO - CORONEL
Ordenador de Despesas
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