
A ex-presidente nacio-
nal do PTB Graciela Nienov 
afirmou à Polícia Federal 
que integrantes do partido 
recebem ordens do ex-depu-
tado Roberto Jefferson para 
promover ataques contra o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Ela disse ainda que foi 
destituída do comando da le-
genda por contrariar tais de-
terminações.

Nienov foi ouvida pela PF 
no dia 18 de abril no âmbi-
to do inquérito que apura a 
existência de uma suposta 
milícia digital voltada para 
atacar as instituições e a de-
mocracia. Jefferson e aliados 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) são alvos da apuração 
relatada pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do STF.

A defesa de Jefferson – 
que também é ex-presidente 
do PTB – nega a acusação 
e afirma que Nienov tenta 
construir uma narrativa para 
conseguir uma intervenção 
judicial que abra caminho 
para o seu retorno ao coman-
do da legenda. Jefferson con-
siderava Nienov uma pupila, 
mas desavenças entre os dois 
ocorreram quando ela assu-
miu o comando do PTB em 
novembro do ano passado. 
Em uma reviravolta no iní-
cio do ano, ela foi destituída. 
Nienov segue na legenda e 
atualmente integra o diretó-
rio nacional.

“Pessoas integrantes da 
executiva do PTB recebem 
ordens de Roberto Jefferson 
para promoverem ataques ao 
STF, por meio das redes so-
ciais”, disse Nienov no depoi-
mento à PF. Ela indicou que 
entre essas pessoas estariam 
o advogado do partido Luiz 
Gustavo Pereira da Cunha e o 
empresário Otávio Fakhoury, 
presidente do diretório esta-

dual de São Paulo.
Os investigadores pergun-

taram se Jefferson utiliza ver-
bas do fundo partidário para 
fins ilícitos, “como a publica-
ção e disseminação em mas-
sa de ataques escancarados 
e reiterados às instituições 
democráticas e ao próprio es-
tado democrático de direito”. 
Ela respondeu que Jefferson 
“quis utilizar recursos do fun-
do partidário para patrocinar 
‘outdoors’ com mensagens 
defendendo sua condição de 
preso político”.

Nienov narrou também à 
polícia fatos que teriam ocor-
rido durante a reunião reali-
zada em fevereiro deste ano 
que a tirou do cargo de pre-
sidente do PTB. Ela afirma 
ter sofrido ameaças de mor-
te. “[A depoente] reafirma 
que as ameaças de morte fo-
ram proferidas pelo advoga-
do Luiz Gustavo Pereira [da 
Cunha]; que esclarece que 
não havia motivo para desti-

tuição do cargo de presiden-
te do PTB; que a destituição 
ocorreu apenas pelo fato de a 
depoente ter contrariado de-
terminações de Roberto Jef-
ferson no sentido de proferir 
ataques a instituições”, relata 
Nienov no depoimento.

Deputado
Ligado a ela, o deputado 

estadual de Roraima Jeferson 
Alves esteve na Polícia Fe-
deral no dia 28 de abril para 
ser interrogado e reforçou 
as acusações de ameaça de 
morte para que ele e Nienov 
deixassem o comando do 
PTB. Afirmou ainda que re-

cebeu de Cunha mensagens 
via WhatsApp com esse teor. 
O advogado do partido nega 
ter proferido as ameaças.

Alves ocupou o cargo de 
secretário-geral do partido 
na gestão de Nienov. Desli-
gou-se do PTB e está atual-
mente filiado à União Bra-
sil. Ele disse que Roberto 
Jefferson utiliza pessoas da 
estrutura partidária “para 
proferir xingamentos a mi-
nistros e realizar manifesta-
ções em frente ao Supremo. 
Uma das pessoas citadas 
por ele foi o empresário 
Otávio Fakhoury. “Roberto 
Jefferson também utiliza a 
pessoa de Otávio Fakhoury 
para disseminar fake news 
atacando as instituições e 
ministro do STF”, disse.

Defesa
Em nota, o advogado de 

Otávio Fakhoury, João Vi-
nícius Manssur, informou 
que seu cliente já prestou 
os esclarecimentos neces-
sários perante a autoridade 
competente e que acusações 
infundadas serão levadas à 
Justiça. Já o advogado de Ro-
berto Jefferson disse que não 
teve acesso aos depoimentos 
prestados por Nienov e Al-
ves à PF, mas rechaçou todas 
as acusações. Afirmou que a 
ex-presidente do PTB busca 
construir uma narrativa para 
acirrar a animosidade exis-
tente entre seu cliente e o mi-
nistro Alexandre de Moraes.
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Federação. O TSE aprovou ontem o registro da federação partidária entre o PSDB e o Cidadania. 
Este tipo de aliança prevê que as siglas ficarão unidas, como se fossem um partido só, nas elei-
ções de outubro e durante os próximos quatro anos em âmbito nacional, estadual e municipal.NACIONAL

Escandaloso
Senador Eduardo Girão (Pode-CE), sobre TCU 

mandar Dallagnol “devolver” R$3 milhões

O aumento de 15,5% autorizado 
pela “agência reguladora” ANS 
nos planos de saúde individuais 
é o maior da História, bem acima 

da inflação e das necessidades das operado-
ras, como prova o reajuste de 2,26% do Geap, 
o plano de saúde do servidor público. A ANP 
persegue o objetivo de melhorar a receita das 
gigantes, nos planos individuais, e de forçar a 
desistência ou migração de clientes de planos 
individuais, cada vez mais inacessíveis, para 
os coletivos, cujos aumentos as operadoras 
definem.

Não precisa explorar
A ANS presta vassalagem às grandes ope-

radoras, e não explica por que planos de saú-
de como o Geap sobrevivem sem explorar a 
clientela 

Preço honesto
Fixando reajuste tão baixo para seus mais 

de 280 mil beneficiários, o Geap prova ser 
possível prestar serviços de qualidade a preço 
honesto.

Criando arapuca
O conluio contra o plano de saúde indi-

vidual começou com a resolução da ANS, 
como queriam as gigantes, criando planos 
coletivos.

Negociação desigual
A ANS decidiu que valores dos planos co-

letivos serão negociados entre as partes. A 

“negociação” entre o pescoço e a navalha, fal-
tou dizer.

#TamoJunto
O problema é que o maridão Eduardo 

Rocha tem ido a reuniões de pré-campanha 
do candidato tucano a governador do MS, 
Eduardo Riedel.

Tucano bolsonarista
O detalhe é que Eduardo Riedel apoia a ree-

leição de Jair Bolsonaro, adversário da mulher 
de Rocha, e tem pedido apoio para o presidente. 

Incoerências
A turma do MDB-MS está de orelha em pé, 

à espera de que a senadora resolva suas incoe-
rências para então deflagrar a campanha.

Voo difícil
Após todo o barulho no lançamento da 

Geap aumenta 2,26%, mas ANP exagera com 15,5%

O PODER SEM PUDOR

Copa do Mundo de 2002, no Japão. Reza 
a lenda capixaba conta que o vereador 
Pelaes chegou no bar Triângulo das Ber-
mudas, em Vitória, lotado de torcedores. 
Sentou-se, pediu um chope, e diante das 

imagens da multidão assistindo a Itália x 
Camarões, sentencia: “Dizem que brasi-
leiro é que gosta de futebol. Quem gosta 
de futebol é japonês. São duas da manhã e 
olha como eles torcem!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Confuso horário

No MS, marido de Tebet
auxilia PSDB bolsonarista
A senadora Simone Tebet, pré-
-candidata a presidente pelo 
MDB, não está tendo vida fácil. 
Enfrenta a desconfiança de par-
cela importante do PSDB e até 
do MDB do Mato Grosso do Sul, 
seu Estado. Todos estão com 
pé atrás, muito desconfiados. 
É que o marido da senadora, 
deputado estadual licenciado 
Eduardo Rocha, também filia-
do ao MDB, é chefe da Casa 
Civil do governo de... Reinaldo 
Azambuja, do PSDB. 

pré-candidatura de Simone Tebet a presiden-
te, além de toda a pressão pela desistência do 
tucano João Doria, a senadora apareceu com 
apenas 2% no Datafolha de ontem.

Política dá voltas
Lula criticava, em 2016, a eleição de “não-

-políticos”, como o ex-prefeito de Belo Ho-
rizonte Alexandre Kalil (PSD), que ontem 
posou para foto com o ex-presidiário para 
fechar a união PSD-PT, em Minas Gerais.

Quase um Canadá
Segundo o Our World in Data, o Brasil 

se aproxima do elogiado Canadá no esfor-
ço de vacinação contra a covid. País de pri-
meiro mundo, com saúde gratuita, o Cana-
dá vacinou 86,5% da população. O Brasil, 
85,7%.

Janus, 6 anos
Completou seis anos esta semana o lan-

çamento da Operação Janus, um desdo-
bramento da Lava Jato, na qual a Polícia 
Federal investigava o petista Lula por trá-
fico de influência internacional em favor 
da Odebrecht.

Resumo
Para o presidente Jair Bolsonaro, “os maio-

res responsáveis pelas duras consequências às 
comunidades em operações são os próprios 
bandidos” ao enfrentar a lei e colocar a vida 
deles – e de inocentes – em risco.

Anote aí
O Datafolha prevê que o petista Lula vai 

vencer a eleição para presidente no 2º turno 
com mais de 25 pontos de vantagem sobre o 
presidente Jair Bolsonaro. Precisa nem ter, 
como diria o comentarista Milton Neves.

Lanterna
Ao defender a operação, o senador Eduar-

do Girão (Pode-CE) disse que a Lava Jato 
foi “uma luz estava finalmente começando 
a clarear séculos de trevas, com predomínio 
da corrupção e da impunidade”.

Ativismo doentio
Ativistas no Brasil repetem o comporta-

mento curioso da imprensa norte-america-
na: em vez de cobrar atitude contra armas 
do atual Joe Biden, tentam culpar o ex-pre-
sidente Donald Trump pelo massacre no 
Texas.

Pensando bem...
...a essa altura do campeonato, é sempre 

bom separar pesquisa de chute.

FOTO ALEX FERREIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabriela Nienov, ex-presidente nacional do PTB, foi ouvida 
pela Polícia Federal mês passado

Novo vice da Câmara 
diz que é legítimo 
questionar a eleição

Eleito nesta quarta-
-feira (25) com o voto de 
232 deputados, o novo 
vice-presidente da Câ-
mara Federal, deputado 
Lincoln Portela (PL-MG), 
afirma não ver problemas 
em eventuais questiona-
mentos do resultado das 
eleições. Segundo ele, 
essas ações são legítimas 
a depender das denúncias 
que surjam e desde que 
os preceitos legais sejam 
cumpridos. O discurso 
de Portela se alinha às 
manifestações capitane-
adas pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que tem 
levantado dúvidas sobre a 
lisura do sistema eleitoral.

De acordo com Porte-
la, o questionamento de 
uma eventual derrota de 
Bolsonaro no pleito não 
representa uma ameaça 
à democracia. “Você, de 
repente, fazer um ques-
tionamento dentro das 
normas legais, eu não vejo 
problema nenhum. Os 
pontos de vista devem ser 
respeitados, as ideias de-
vem ser respeitadas, tanto 
pela esquerda, como pela 
direita, como pelo centro. 
E questionamentos são 
feitos, temos o livre direito 
de expressão. Agora, caso 
aconteça, que seja feito 
com cristalinidade, da ma-
neira mais correta possível, 
observando todos os pre-
ceitos legais”. Segundo ele, 
a participação das Forças 
Armadas no processo elei-
toral é uma boa sugestão, 
mas essa é uma questão de 
foro íntimo do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Agora na cadeira 
número 2 da Câma-
ra, Portela também foi 
questionado se, na sua 
visão, as autoridades 
devem ou não respeitar 
o resultado das urnas: 
“Vai depender de como 

foram feitas as eleições, 
as denúncias que tive-
rem ou não, de como foi 
todo o processo. É toda 
uma problemática que, 
por certo, caso aconteça 
o infortúnio de o presi-
dente perder a eleição, 
isso tudo é natural que 
democraticamente se 
peça uma verificação 
nesse sentido”. Portela 
se referia à afirmação 
de Bolsonaro de que o 
PL deve contratar uma 
empresa para fazer uma 
auditoria privada das 
eleições deste ano.

“Eu penso que todos os 
recursos possíveis para 
que possamos ter eleições 
bem claras e bem nítidas, 
isso é importante”, disse 
o novo vice da Câmara, 
que deve substituir o 
presidente do Congresso, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), quando o senador 
não puder comandar 
as sessões conjuntas do 
Legislativo.

Portela afirmou ainda 
que, em conversas ante-
riores, fez recomenda-
ções aos ministros Luís 
Roberto Barroso e Edson 
Fachin, ex e atual presi-
dente do TSE, no sentido 
de que eles aceitem a 
cooperação de todas as 
“cabeças pensantes”. “Nós, 
cidadãos brasileiros, de-
vemos confiar na demo-
cracia. Agora, o máximo 
que pudermos cooperar... 
Eu disse isso lá no TSE, 
com o ministro Barroso, 
com o ministro Fachin, 
que nós precisamos coo-
perar, e cooperar é operar 
com. Se nós pudermos 
operar com o TSE para 
juntos somarmos para 
que tenhamos eleições 
que não deixem margem 
de dúvida para ninguém, 
melhor”, assinalou o 
deputado. 

Ex-dirigentes acusam uso da 
estrutura do PTB contra o STF
As acusações recaem sobre Roberto Jefferson, aliado de Jair Bolsonaro 
que presidiu o partido e teve prisão decretada pelo STF no ano passado

COTECE S.A. - CNPJ 06.054.647/0001-82 - Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordiná-
ria. LOCAL E HORA – Avenida Maria Hosana Matos Lima, nº. 200, bairro Distrito Industrial 
I, CEP 61939-130, em Maracanaú - Ceará, no dia 03/05/2022 às 10:00 horas. QUORUM: 
Presença dos acionistas detentores de mais de 2/3 (dois terços) da totalidade das ações 
representativas do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no livro de 
Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho; 
Secretario: Noélia Capelo Pinheiro. APROVAÇÕES: 1) Das Contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) 
Do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2021 no montante de R$ 3.100.000,00 
(três milhões e cem mil reais), sendo absorvido pelos prejuízos acumulados dos exercícios 
anteriores da entidade, de modo que os acionistas ratificam que não haverá distribuição de 
dividendos; 3) Da manutenção do limite de até R$ 80.000.00 para remuneração global da 
diretoria. ARQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o 
nº. 5803015, em 18/05/2022. Aos interessados poderão ser fornecidas cópias de inteiro 
teor desta ata. Publicação de Extrato conforme Art. 130 parágrafo terceiro da Lei 6.404/76.
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