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Urnas. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse em vídeo do seu partido 
no ano passado que a urna eletrônica é confiável. O filme, produzido pelo ex-marqueteiro do 
partido, Vladimir Porfírio, foi feito antes da entrada do presidente Jair Bolsonaro no partido.NACIONAL

Luiz Fux afirmou, em nota, que tem procurado manter o contato com os demais Poderes

FOTO NELSON JR./SCO/STF

A inflação vem do ‘fica em casa, a economia a 
gente vê depois

Presidente Jair Bolsonaro a apoiadores, na entrada da 
residência do Palácio Alvorada

C om o presidente do União Brasil, 
Luciano Bivar, mandando recados 
que seu partido vai desembarcar da 
3ª via, facções do MDB aceleraram a 

fritura da candidatura à presidência de Simo-
ne Tebet. Alegam que sem o caixa do União 
Brasil e seu tempo de TV, a candidatura fica 
ainda mais difícil. O grupo mais barulhento 
é liderado por Renan Calheiros, que defende 
a posição minoritária de arrastar o partido a 
apoiar Lula (PT).

Fragmentação
O MDB no Sul prefere seguir Jair Bolsonaro 

(PL), e há os que querem “apoiar Simone Tebet 
no primeiro turno” ou liberar os diretórios re-
gionais.

Lulistas no MDB
O senador Eduardo Braga (MDB), que pres-

ta obediência a Renan, além Romero Jucá (RR), 
que o detesta, e Eunício Oliveira (CE), apoiam 
Lula.

Se correr o bicho pega
Tebet se vê num impasse: a disputa o Planalto 

foi a saída honrosa para evitar o confronto com 
Tereza Cristina (PP), favorita à sua vaga,

Agenda
A convenção do MDB que vai oficializar o 

nome de Simone Tebet, ou a puxada de tapete, 
deve ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto.

Perseguição
A decisão de Alexandre de Moraes de pror-

rogar por 60 dias o inquérito contra Silveira, foi 
visto no Planalto como novo ato de perseguição.

Estratégia
Mas os conselheiros jurídicos do governo 

acham que a decisão de Moraes obedeceria à es-
tratégia do STF de “peitar” Bolsonaro.

Jogo solitário
A impressão que dá, no entanto, é que os mi-

nistros do STF jogam xadrez sem um adversário 
focado, no outro lado do tabuleiro.

Acostamento
Líder do Governo, o senador Eduardo Go-

mes (MDB-TO) vê com senso de humor a di-
ficuldade para se definir uma candidatura única 

MDB usa Bivar como desculpa para rifar Tebet

O PODER SEM PUDOR

A eleição de 1994 não era mesmo a vez 
do candidato do MDB ao governo paulista, 
Barros Munhoz. Pudera. O símbolo da cam-
panha era um garfo e um prato com o slogan 
“Ninguém é feliz de barriga vazia”. E contratou 
centenas de moças para agitar bandeiras com 
essas inscrições, nas ruas. Além de errar na 
logomarca e no slogan, a campanha deixava as 

moças horas a fio, sob sol e chuva. Certo dia, 
na inauguração de um comitê do MDB, o can-
didato chegou foi recebido com frieza pelas 
colaboradoras. Eram 20h e estavam ali desde 
as 10h, sem comer. Uma delas se aproximou 
de Munhoz, agitou a bandeira e exclamou: 
“Olha, doutor Munhoz, a gente está de barriga 
vazia!” Era a derrota anunciada.
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Slogan infeliz, derrota certa

STF sinaliza que avalia ‘peitar’ 
decreto de Bolsonaro
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) nada tem a fazer, sobre o 
decreto de graça de Jair Bolso-
naro, senão acatar o ato de sobe-
rania do presidente da República. 
Mas não fará isso. O governo tra-
balha com a informação de que 
os “cabeças” do STF não têm 
feito outra coisa, há mais de uma 
semana, senão discutir formas de 
tornar sem efeito o decreto que 
beneficiou o deputado Daniel Sil-
veira. Prender o deputado virou 
“questão de honra” para alguns 
ministros, fazendo valer o julga-
mento no plenário.

de centro, para presidente da República: “Ter-
ceira via, no Brasil, é acostamento...”

Quem quer mesmo?
O ex-presidente Michel Temer afirmou on-

tem à BandNews TV que “as pessoas querem 
um candidato de terceira via”. Faltou dizer quem 
são essas pessoas. As pesquisas mostram que os 
eleitores não querem isso.

Chá de panela
Se a Justiça ainda não conseguiu notificar 

Janja, a noiva do Lula, para acertar as contas que 
passam os R$ 200 mil, como se tem notícia, vai 
uma dica: a dupla se casa em 18 de maio. Em 
lugar certo e sabido.

Coluna CH, 24 anos
Completamos 24 anos hoje, 3 de maio. Pri-

meira coluna diária nascida na internet, desde 
o seu lançamento, em 1998, e ao longo de 8.766 
edições ininterruptas, vimos cinco presidentes e 
sete legislaturas do Congresso.

Trabalhador longe
Para o presidente do Cidadania (ex-PPS), 

Roberto Freire, os protestos “vazios” do Dia do 
Trabalho tinham “a clara intenção” de serem 

atos de campanha de Lula e Bolsonaro. “Ajuda-
ram no esvaziamento”, explica.

Planalto na roda-presa
Com as viagens ao exterior do presidente Jair 

Bolsonaro, do vice, Hamilton Mourão, e do pre-
sidente da Câmara, Arthur Lira, o roda-presa do 
Senado, Rodrigo Pacheco, assumirá a Presidên-
cia da República.

Título de eleitor
Nesta quarta-feira (4) acaba o prazo da Justi-

ça Eleitoral para o cidadão emitir, regularizar ou 
transferir o título de eleitor. A partir de quinta-
-feira, quem não regularizou, dançou. E não vai 
poder votar, em outubro.

A conta é de quem?
Além do preço da gasolina, que só sobe, a Pe-

trobras anunciou aumento de 6,7% no preço do 
querosene de aviação, o combustível dos aviões. 
O aumento desse querosene já se aproxima dos 
50%, apenas em 2022.

Pensando bem...
...o Dia do Trabalhador ao menos revelou 

que, para o trabalhador de verdade, domingo é 
dia de descanso e não de ouvir baboseiras.

Indícios de regalias: 
Sérgio Cabral vai ser 
transferido de prisão

O ex-governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Cabral 
deve ser transferido nesta 
semana para o Complexo 
Penitenciário de Bangu, zona 
oeste da capital fluminense, 
após uma vistoria da Justiça 
encontrar celulares, anabo-
lizantes, dinheiro e lista de 
compras em restaurantes na 
unidade em que o ex-emede-
bista está atualmente.

Ele vai deixar a Unidade 
Prisional da Polícia Militar, 
em Niterói, onde estava 
desde setembro, e retornar 
para Bangu, onde deve ficar 
na penitenciária Laércio da 
Costa Pellegrino (Bangu 
1). A transferência se deve 
a indícios encontrados pela 
Vara de Execuções Penais de 
que a Unidade Prisional da 
Polícia Militar (PM) permi-
tia regalias a seus detentos. 
A vistoria, que foi realizada 
na semana passada e reve-
lada pelo Fantástico, da TV 
Globo, no último domingo 
(1º), encontrou estantes 
com compartimento para 
esconder celulares, mais de 
R$ 4.000 em dinheiro vivo, 
maconha, anabolizantes e 
lista de compras em restau-
rantes.

A defesa do ex-governa-
dor do Rio afirma que ne-
nhuma irregularidade foi en-
contrada na cela de Cabral. 
“Nenhum dos objetos en-
contrados em áreas comuns 
foi relacionado pela equipe 
ao ex-governador”, disse a 
advogada Patrícia Proetti, 

em nota. “Ele desconhece 
objetos encontrados fora da 
galeria de acautelamento 
dos oficiais. No momento 
da chegada das autoridades, 
o ex-governador estava em 
área comum, na companhia 
dos demais acautelados”, 
continua a advogada.

O ex-governador já res-
ponde na Justiça por supos-
tas regalias na cadeia pública 
José Frederico Marques, em 
Benfica. Ele foi acusado, na 
ocasião de janeiro de 2018, 
de ter instalado uma “video-
teca” e manipular o sistema 
de videomonitoramento na 
unidade. Após o episódio, 
o ex-governador foi trans-
ferido para a cadeia pública 
Pedrolino Werling de Olivei-
ra, conhecida como Bangu 
8. Em setembro, a defesa de 
Cabral pediu a transferên-
cia da unidade para evitar 
que ele ficasse num mesmo 
presídio de pessoas citadas 
em seu acordo de delação 
com a Polícia Federal. A 
mudança foi autorizada por 
decisão do ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Por essa 
razão, Cabral será levado 
para Bangu 1, e não Bangu 
8, onde ficam presos com 
ensino superior completo.

O ex-governador está 
preso desde novembro 
de 2016, sob acusação de 
corrupção cometida durante 
sua gestão à frente do Rio de 
Janeiro – compreendendo o 
período de 2007 a 2014.

A crise desencadeada pela 
condenação do deputado 
Daniel Silveira (PTB-RJ) e 
pelas declarações do ministro 
Luís Roberto Barroso sobre 
as Forças Armadas reforçou 
críticas internas ao presiden-
te Luiz Fux no comando do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). A avaliação é de que o 
magistrado não estaria fazen-
do a defesa institucional do 
Supremo à altura que os em-
bates com o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) têm exigido.

Fux está a menos de seis 
meses de concluir seu manda-
to na presidência da corte, o 
que agrava o quadro e conso-
lida a percepção, entre os de-
mais ministros, de isolamento 
do comandante do tribunal. 
Ministros contestam a postura 
do magistrado quanto ao go-
verno e a tentativa de manter 
uma relação cordial com o Pa-
lácio do Planalto mesmo após 
os insistentes ataques do man-
datário a integrantes da corte.

No último dia 19, por exem-
plo, Fux esteve presente na ce-
rimônia do Dia do Exército e 
aplaudiu o discurso em que 
Bolsonaro citou mais uma vez 
a possibilidade de fraude nas 
eleições deste ano, o que cau-
sou incômodo no tribunal. A 
declaração do chefe do Exe-
cutivo naquela data foi apon-
tada por Barroso a interlocu-
tores como um dos motivos 
que o levou a dizer que o 
Exército tem sido “orientado” 
a atacar o sistema eleitoral 
para “desacreditá-lo”.

A afirmação do magistra-
do foi rebatida pelo ministro 
da Defesa, general Paulo Sér-
gio Oliveira, que a classificou 
como “irresponsável” e “ofen-
sa grave”. Esse atrito se so-
mou à decisão de Bolsonaro 
de conceder perdão de pena 
a Silveira um dia após o Su-

premo condená-lo a 8 anos e 
9 meses de prisão por ataques 
verbais e ameaças a membros 
da corte. Fux não fez nenhum 
comentário público e agiu de 
maneira tímida nos bastido-
res para resguardar a corte 
nas duas situações.

Encontros
Em meio às duas polêmicas, 

o presidente do Supremo con-
vidou os dez colegas para um 
almoço de comemoração de 
seu aniversário – o encontro 
também tinha como objeti-
vo dar uma demonstração 
de união do tribunal. Serviu, 
porém, para expor o isola-
mento interno de Fux: Dias 
Toffoli, que afirmou que esta-
va com problemas de saúde, 
Alexandre de Moraes e An-
dré Mendonça não compa-
receram. Carmen Lucia ficou 
pouco tempo.

No mesmo dia, Ricardo Le-
wandowski, Gilmar Mendes, 
Moraes e Toffoli jantaram com 
os presidentes da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), e do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG). O encontro foi na casa 

de Toffoli, e Fux chegou a ser 
convidado, mas disse que não 
poderia ir por ser seu aniver-
sário. Sua ausência é apon-
tada nos bastidores como 
indício do enfraquecimento 
de liderança à frente do STF 
pelo fato de o encontro não 
ter sido pensado por ele nem 
o convite ter partido dele, 
que em tese deveria falar em 
nome do tribunal.

O encontro foi articulado 
como uma forma de respon-
der aos arroubos antidemo-
cráticos de Bolsonaro e seus 
apoiadores. Um dos tópicos 
discutidos foi o indulto conce-
dido a Silveira. Os presidentes 
do Legislativo reforçaram que 
a medida não poderia ser re-
vertida por atos do Parlamento 
e defenderam que a última pa-
lavra sobre a cassação do man-
dato do deputado bolsonarista 
caberia à Câmara dos Deputa-
dos, em vez de ser fruto de de-
cisão judicial. Por outro lado, 

ouviram cobranças de que o 
STF estava falando sozinho na 
defesa do sistema eleitoral.

Dias depois, Bolsonaro 
voltou a questionar a confia-
bilidade das urnas. Embora 
os presentes neguem qual-
quer espécie de “pacto” para 
atuação conjunta, Lira e Pa-
checo reagiram publicamen-
te quando o chefe do Execu-
tivo cobrou a participação 
de militares na apuração dos 
votos no TSE.

Resposta
Questionado sobre a situa-

ção interna do tribunal, Fux 
enviou uma nota à reportagem 
afirmando que tem mantido 
contato com os demais Pode-
res. “O ministro Fux, como 
presidente do STF, tem tido 
interlocução sobre temas insti-
tucionais com diversos atores”, 
disse, citando ainda a previsão 
de reunião com o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco.

Caso Daniel Silveira amplia 
isolamento de Fux no STF
O presidente do Supremo é cobrado por colegas por não reagir “à altura” 
aos embates de Jair Bolsonaro contra o tribunal nas últimas semanas

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
COGERH CONVOCAÇÃO

Em conformidade com o disposto nos 124 da Lei no 6.404/76 
e  no Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e Art 11, 
II, bem como para atender o disposto na Lei no 13.303/16, 
convocamos os acionistas da Companhia de Gestão dos Re-
cursos Hídricos – COGERH para Assembleia Geral Extraordiná-
ria - AGE, a qual se realizará às 10h, do dia 11/05/2022 
(quarta-feira), a ser transmitida por videoconferência, a 
fim de deliberarem sobre o seguinte assunto: I – Eleição do 
novo Membro do Conselho Fiscal. João Lúcio Farias de Oliveira 
- Diretor Presidente / COGERH.
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