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NACIONAL

Não é a primeira vez que a Time coloca um 
bandido na capa

Bia Kicis (PL-DF) ao relembrar a ocasião em que a 
revista deu destaque a Al Capone

O
levantamento Paraná Pesquisas 
divulgado nesta quarta (4) caiu 
como uma bomba no PT, com 
um dado que ofuscou a aproxi-

mação entre Lula e Bolsonaro no quadro 
geral. O que mais assustou a campanha do 
ex-corrupto foi que em apenas um mês o 
presidente virou e já tem maioria nas fai-
xas etárias mais numerosas da população: 
cresceu 4% na faixa 35 a 44 anos, e incrí-
veis 5,8% entre 45 e 59 anos, a que tem mais 
eleitores.

Em números
Entre 35 e 44 anos, que concentra mais 

de 30 milhões de eleitores, Lula foi de 36,8% 
para 37,9%, mas Bolsonaro saltou de 34,4% 
a 38,4%

Disparada
Na faixa de 45 a 59 anos, com 36 milhões 

de votos em disputa, Lula caiu de 39,1% 
para 36,9% enquanto o presidente foi de 
33,1% a 38,9%

Próxima virada?
Além das viradas, Bolsonaro subiu de 

34,4% para 36,9% entre 25 e 34 anos. Na 
mesma faixa, Lula passou de 37% para 
37,6%, diz o instituto.

Metodologia
Em ambas as pesquisas, foram 2020 en-

trevistas nos 26 Estados e DF, com registros 

no TSE sob números BR-08065/2022 e BR-
09280/2022.

Não sabe o que diz
A concepção indigente de Lula não o per-

mitiu perceber que toda a “esquerda moder-
na” do planeta apoia Zelenski e deplora Putin.

Diminuído
A repercussão do ex-corrupto Lula na 

capa da revista Time foi engolida pela en-
trevista desastrosa do petista, onde equipa-
ra Putin a Zelenski.

Repercussão ruim
Manchetes dos principais veículos inter-

nacionais como Bloomberg, Yahoo, Fran-
ce24 etc., também destacaram a fala do pe-
tista à Time.

Tendência
O levantamento Paraná Pesquisa reve-

Virada de Bolsonaro preocupa campanha de Lula

O PODER SEM PUDOR

Em Minas Gerais, chamavam o senador 
e ex-governador Magalhães Pinto de “Dr. 
Magalhães”, mas ninguém sabia informar 
ao certo por que ele fazia jus ao título. Afi-
nal, ele era formado em quê? Um jornalista 
gozador resolveu tirar a dúvida com um 

dos principais adversários dele, Tancredo 
Neves, logo ele. Dr. Tancredo apertou os 
olhinhos e disparou: “Não sei em que ele 
é formado, mas posso garantir uma coi-
sa: nunca conheci um colega de turma de 
Magalhães Pinto...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Mistério mineiro

Fala de Lula sobre a Ucrânia 
revela ignorância
Eleitores lulistas se cobriram 
de vergonha, ontem, com sua 
declaração culpando o ucra-
niano Volomodir Zelenski tanto 
quanto o russo Vladimir Putin 
pela guerra. Ignorante no as-
sunto, Lula reproduziu a visão 
da atrasada esquerda brasileira, 
para quem, por ser russo, Putin 
tem um quê de comuna. Mas 
nada foi mais embaraçoso para 
petistas do que a similaridade 
com a posição do presidente 
Jair Bolsonaro sobre a guerra.

la que, entre fevereiro e maio, a aprovação 
do governo Bolsonaro cresceu 5,2 pontos 
(37,2% a 42,9%) , enquanto a desaprovação 
diminuiu 4,8 pontos (58,2% para 53,4%).

Brasil vai à guerra?
Advogados que atuam no STF não enten-

deram a reunião do ministro Luiz Fux com 
o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa. 
“Vai haver alguma guerra?”, perguntou, em 
tom irônico, respeitável criminalista.

Segredos de polichinelo
Reuniões entre autoridades, em momen-

tos graves, deveriam ser democraticamente 
abertas. Para não ganharem ares de cons-
piração, nem de factoide, como no caso da 
visita de Rodrigo Pacheco ao STF.

Gaveta recheada
Marco Feliciano (Rep-SP) lembrou que 

o Senado prefere tratar do McPicanha sem 
picanha “enquanto isso, dormem na gaveta 
de Rodrigo Pacheco mais de 20 pedidos de 
impeachment de ministros do STF”.

Fim está próximo
O mundo registrou até ontem (4) mais de 

515 milhões de casos de covid, desde o iní-
cio da pandemia, em 2020, e também a me-

nor média de casos desde outubro do ano 
do início da pandemia.

Rebeldes sem causa
A lacração é a atividade que resta ao 

Rede, que faz opção pela idiotia ao classifi-
car o Dia das Mães como bullying contra as 
“não mães”. A porta-voz do partido em SP 
sustenta que esse grupo é “invisibilizado” 
na data.

Mamata de volta
Foi cancelada a sessão de ontem do Con-

gresso marcada para analisar vetos do presi-
dente, entre os quais a proibição de funcio-
nários demitidos da Eletrobras de comprar 
com desconto ações após a privatização.

Tá explicado
Esta quinta (5) marca o Dia Mundial da 

Hipertensão Pulmonar, doença que serviu 
para as Forças Armadas justificarem com-
pra de 35 mil comprimidos de sildenafila, 
princípio ativo do viagra.

Pensando bem...
...os oficiais de Justiça que cuidam do 

caso de Daniel Silveira bem que poderiam 
dar umas dicas aos que não conseguem en-
contrar Janja.

FOTO ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ) do Se-
nado Federal aprovou nesta 
quarta-feira (4) uma propos-
ta de emenda à Constituição 
(PEC) que aumenta para 70 
anos a idade máxima para 
indicações de ministros para 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) e outros tribunais su-
periores. A proposta foi apro-
vada de maneira simbólica 
pelos senadores membros da 
comissão e agora precisa ser 
votada pelo plenário da casa 
legislativa, antes de ser pro-
mulgada e efetivada.

O texto da matéria eleva 
de 65 para 70 anos a idade 
máxima para indicações de 
ministros do STF e também 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) e juí-
zes dos Tribunais Regionais 
Federais (TRFs) e Tribu-
nais Regionais do Trabalho 
(TRTs), além dos ministros 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e dos minis-
tros civis do Superior Tribu-
nal Militar (STM). No caso 
dos ministros civis do STM, 
a Constituição atualmente 
não estabelece um teto má-
ximo de idade.

Oficialmente, os parla-
mentares apontam que a 
mudança, caso seja efetivada, 
virá para adequar a norma 
vigente para a nova realida-
de das indicações, que foram 
modificadas no ano de 2015 
com a aprovação da chamada 
PEC da Bengala. Na ocasião, 
uma matéria legislativa ele-
vou a aposentadoria obriga-
tória na cúpula do Judiciário 
de 70 para 75 anos.

“Entendemos que deve ser 
mantida a lógica anterior de 
que era possível ao Estado in-
dicar pessoas até cinco anos 

antes de sua aposentadoria 
compulsória para o desem-
penho de funções relevantes 
no STF, STJ, TST, TRFs, TRTs 
e TCU e se valer de seu co-
nhecimento e experiência 
acumulados”. afirma o texto 
do relator Weverton Rocha 
(PDT-MA). “Assim, para 
preservar essa lógica, firme 
no argumento que sustenta 
a plena capacidade dos agen-
tes públicos nos cinco anos 
anteriores à aposentadoria 
compulsória, a PEC nº 32, de 
2021, propõe a elevação da 
idade máxima de ingresso de 
65 para 70 anos”, completa.

Articulação
A PEC foi resultado de 

uma articulação do presiden-
te da Câmara Federal, depu-
tado Arthur Lira (PP-AL). 
Nos bastidores, a iniciativa 
foi vista como uma forma de 
viabilizar a indicação ao STF 
de nomes que já completa-
ram ou estão prestes a fazer 
65 anos, o que beneficiaria 

alguns aliados. Embora 
próximo do governo, o pre-
sidente da Câmara dos De-
putados sempre trabalhou 
contra a indicação do ex-
-advogado-geral da União 
André Mendonça para o 
STF e torcia por Humberto 
Martins, presidente do STJ, 
que completa 65 anos em 
outubro deste ano.

A proposta teve uma tra-
mitação considerada rápida 
na Câmara dos Deputados. 
A matéria teve a admissi-
bilidade aprovada na CCJ 
daquela casa legislativa em 
novembro do ano passado. 
No mês seguinte, dezembro, 
Arthur Lira autorizou a ins-
talação da comissão especial 
para discutir o assunto, que 
se reuniu apenas quatro ve-
zes e aprovou o relatório. A 
PEC foi aprovada pelo ple-
nário em fevereiro.

O relator na CCJ do Sena-
do não propôs alterações no 
texto aprovado pela Câmara. 
Se essa situação se mantiver 

na análise pelo plenário, a 
proposta pode ser enviada 
direto para a promulgação 
após aprovada.

Aposentadorias
A próxima aposentadoria 

no Supremo será de Ricardo 
Lewandowski, em maio de 
2023. Por sua vez, Rosa We-
ber vai se aposentar em outu-
bro do mesmo ano. No gover-
no de 2027-2030, será a vez 
de Luiz Fux (abril de 2028), 
Cármen Lúcia (abril de 2029) 
e Gilmar Mendes (dezem-
bro de 2030). No governo 
2031-2034, haverá a saída de 
Edson Fachin (fevereiro de 
2033) e Luís Roberto Barroso 
(março de 2033). No governo 
de 2039-2042, Dias Toffoli vai 
se aposentar, em novembro 
de 2042. Já na gestão de 2043-
2046, será a vez de Alexandre 
de Moraes, em dezembro de 
2043. Por fim, no governo 2047-
2050, Kassio Nunes Marques 
(maio de 2047) e André Men-
donça (dezembro de 2047).

Após intimação, 
Silveira diz que não 
vai usar tornozeleira

O deputado Daniel Silvei-
ra (PTB-RJ) se recusou a 
ser intimado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
segundo informou nesta 
quarta-feira (4) o oficial de 
Justiça encarregado da tare-
fa. De acordo com o relato 
do servidor, o parlamentar 
afirmou que não vai mais 
usar o equipamento “pois 
está cumprindo o decreto 
do presidente da República” 
e não recebeu o mandado.

Silveira foi localizado 
por volta das 12h30min no 
Anexo 2 da Câmara, na área 
onde funcionam as comis-
sões temáticas da casa – o 
oficial de Justiça esteve antes 
no gabinete do parlamentar. 
Na terça (3), o ministro Ale-
xandre de Moraes, respon-
sável pela ação penal em que 
o deputado é réu, determi-
nou que Silveira devolva a 
tornozeleira eletrônica que 
está em seu poder e que não 
emite sinais, segundo as 
autoridades penitenciárias 
do Distrito Federal, desde o 
dia 17 de abril (Domingo de 
Páscoa) por falta de carga, 
e que um outro equipa-
mento seja colocado nele. 
A intimação recusada pelo 
deputado era para notificá-
-lo dessa decisão.

O ministrou ordenou 
ainda o bloqueio de R$ 405 
mil em contas do parla-
mentar. O valor é referente 
à soma das multas diárias 
(R$ 15 mil) aplicadas por 
desrespeito a medidas 
restritivas impostas pelo 
magistrado no curso do 
processo. “Desde a decisão 
que fixou a multa diária, 
proferida em 30/3/2022, o 
réu desrespeitou flagrante-
mente várias das medidas”, 
afirmou Moraes.

Além do bloqueio, o 
ministro mandou notificar 
o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), para 
que o débito seja descon-
tado dos salários do réu, 
na proporção de 25%, até 
a sua quitação. A Direção-
-Geral da Câmara recebeu 
nesta quarta a notificação 
sobre essa decisão. Técnicos 
legislativos informaram 
que o desconto será feito 
diretamente no salário do 
parlamentar.

O parlamentar foi con-
denado pelo Supremo a 
oito anos e nove meses por 
ataques verbais e ameaças 
a integrantes da corte, além 
da cassação de mandato, 
suspensão de direitos políti-
cos e pagamento de multa.

Processo. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Federal instaurou nesta 
quarta-feira (4) um processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por ter ironizado a 
tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão, do jornal O Globo, durante a ditadura militar.

Os parlamentares ainda deverão votar a PEC no plenário da casa para que ela seja efetivada

STF: PEC que amplia idade 
máxima avança no Senado
A matéria eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para indicações de 
ministros para os tribunais superiores, incluindo STF, STJ, TST e TCU
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