
cyan magenta  amarelo  preto

Em depoimento à CPI da Covid no Senado ontem, o motoboy da
VTCLog e da Voetur Ivanildo Gonçalves da Silva confirmou que es-
teve nas dependências do Ministério da Saúde, mas afirmou que se
tratava da sua atividade de entregar boletos de pagamentos. Ele dis-
se não conhecer ninguém no ministério, mas que determinada vez
precisou entregar um pen-drive no andar em que atuava o ex-dire-
tor de logística Roberto Ferreira Dias. Foi aprovado requerimento

para a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático de
Ivanildo. Além disso, outro requerimento aprovado solicita a
apreensão do celular dele pela Justiça. O motoboy confirmou ainda
que realizava saques milionários para a empresa, de até R$ 430 mil,
mas disse não se lembrar de quem eram os beneficiários dos boletos
que precisava pagar nas agências bancárias ou das pessoas ou em-
presas para quem realizava depósitos. PÁGINA 3

CPI da Covid quebra sigilo de motoboy 
FRAUDE NA SAÚDE

A economia brasileira ficou pra-
ticamente estável no segundo tri-
mestre de 2021, com variação nega-
tiva de 0,1% em relação ao trimestre
anterior. O número representa uma
desaceleração no ritmo de recupe-
ração verificado no início do ano,
segundo dados do PIB (Produto In-
terno Bruto) divulgados ontem pe-
lo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Analistas
consultados pela agência Bloom-
berg projetavam crescimento de
0,2% na comparação com o trimes-
tre anterior. Em relação ao mesmo
período do ano passado, o PIB cres-
ceu 12,4%, resultado influenciado
pela base de comparação, já que o
período de abril a junho de 2020 foi
o fundo do poço para a atividade
econômica durante a pandemia.
Nos últimos 12 meses, houve alta
de 1,8%. Com esse resultado, a eco-
nomia brasileira avançou 6,4% no
primeiro semestre. Ao comentar o
resultado do PIB (Produto Interno
Bruto), que recuou 0,1% no segun-
do trimestre deste ano, o ministro
Paulo Guedes (foto) (Economia)
afirmou ontem que o período foi o
mais trágico da pandemia e que o
desempenho econômico "andou
de lado". PÁGINA 2

IBGE

PIB de ‘Paulo Guedes’ cai
0,1% no segundo trimestre

ABRASIL

‘04’ abriu empresa
com ajuda de lobista
ligado à Precisa

A empresa de Jair Renan Bolsonaro (foto), a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia,
foi aberta com a ajuda do lobista Marconny Albernaz de Faria, apontado pe-
la CPI da Covid como um dos intermediários da Precisa Medicamentos,
mostram trocas de mensagens. As informações constam de conversas no
WhatsApp obtidas pelo jornal Folha de S.Paulo entre o advogado e o filho
mais novo do presidente Jair Bolsonaro, após quebra judicial de sigilo do lo-
bista a pedido do Ministério Público Federal do Pará, e de análise de docu-
mentos da Receita Federal. Os diálogos foram enviados à CPI pela Procura-
doria, depois que os investigadores daquele estado, que apuravam a in-
fluência do lobista em uma indicação para órgão público, viram que Mar-
conny havia sido citado nas negociações da Precisa Medicamentos. PÁGINA 3
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Balança
atinge maior
saldo para
mês de agosto

COMÉRCIO EXTERIOR

Beneficiada pela safra de di-
versos grãos e pela valorização
de minérios, a balança comer-
cial registrou o melhor saldo
da história para meses de
agosto, desde o início da série
histórica, em 1989, informou o
governo ontem. No mês passa-
do, o país exportou US$ 7,665
bilhões a mais do que impor-
tou. O saldo é 31,7% maior que
em agosto de 2020. No último
mês, as exportações somaram
US$ 27,212 bilhões, alta de
49,2% sobre agosto de 2020 pe-
lo critério da média diária. As
exportações bateram recorde
histórico para todos os meses
desde o início da série históri-
ca, em 1989. As importações
totalizaram US$ 19,547 bi-
lhões, alta de 34,4% na mesma
comparação. PÁGINA 2

Com oposição, 
Lira consegue
aprovar 
projeto do IR 

REFORMA

A Câmara dos Deputados
aprovou ontem à noite o texto-
base do projeto de lei que altera
regras do Imposto de Renda após
um acordo do presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), com a
oposição.O texto traz um corte
menos profundo de alíquotas co-
bradas das empresas, prevê a
manutenção da tributação sobre
dividendos (lucro distribuído por
empresas a acionistas) e a retira-
da do limite de renda para a pes-
soa física pedir desconto simpli-
ficado de 20%. O texto-base foi
aprovado por 398 a 77.  O relator
Celso Sabino (PSDB-PA), propôs
reduzir a alíquota principal do
IRPJ (Imposto de Renda de Pes-
soa Jurídica) de 15% para 8%, e
estipulou um corte da alíquota da
CSLL (Contribuição Social sobre
Lucro Líquido) de até 1 ponto.

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(05/08) 5,25%
Poupança 3
(2/9) 0,24%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M 0,66% (ago.)
IPCA 0,96% (jul.)
CDI
0,02 até o dia 30/set
OURO
BM&F/grama R$ 298,00
EURO Comercial 
Compra: 6,1368 Venda: 6,1375

EURO turismo 
Compra: 6,1960 Venda: 6,3760
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,1570 Venda: 5,1576
DÓLAR comercial
Compra: 5,1841 Venda: 5,1847
DÓLAR turismo
Compra: 5,1905 Venda: 5,3705

MARFRIG ON NM 21.49 +4.88 +1.00

ENEVA ON NM 16.30 +4.02 +0.63

AMERICANAS ON NM 43.06 +4.11 +1.70

QUALICORP ON NM 22.13 +3.56 +0.76

CEMIG PN N1 13.97 +3.40 +0.46

PETRORIO ON NM 18.63 −2.82 −0.54

USIMINAS PNA EDJ N1 17.00 −2.66 −0.46

CIELO ON NM 2.78 −3.14 −0.09

SUL AMERICA UNT N2 28.57 −2.66 −0.78

BANCO INTER UNT N2 66.51 −1.89 −1.28

VALE ON NM 98.85 +0.17 +0.17

PETROBRAS PN N2 27.04 −0.55 −0.15

ITAUUNIBANCOPN ED N1 31.06 +0.39 +0.12

B3 ON NM 14.43 +2.56 +0.36

PETROBRAS BRON NM 26.76 −1.58 −0.43

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.312,53 -0,14

NASDAQ Composite 15.309,381 +0,33

Euro STOXX 50 4.226,12 +0,99

CAC 40 6.758,69 +1,18

FTSE 100 7.149,84 +0,42

DAX 15.824,29 -0,07

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,52% / 119.395,60 / 614,57 / Volume: 29.720.497.2636 / Quantidade: 4.427.730
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Economia

Bolsa sobe 0,52% no
dia em que PIB fica
abaixo do esperado 
CLAYTON CASTELANI/
FOLHAPRESS

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) fechou com
alta de 0,52%, a 119.395 pontos,
ontem  data em que a divulga-
ção do PIB (Produto Interno
Bruto) apontou decréscimo de
0,1% da economia no segundo
trimestre, na comparação com
o trimestre anterior.

O resultado do PIB veio na
contramão do esperado pelo
mercado, que projetava cres-
cimento de 0,2%, segundo
analistas. 

Na terça-feira, a Bolsa havia
recuado 0,8%, fechando com
118.781 pontos, encerrando
agosto com uma queda acu-
mulada de 2,48%.

O dólar subiu 0,19%, a R$
5,182, recuperando parte da
perda iniciada na semana
passada. 

No exterior, Dow Jones fe-
chou em queda 0,14%, en-
quanto S&P 500 e Nasdaq
avançaram 0,03% e 0,33%, res-
pectivamente.

O petróleo Brent, referência
mundial, recuou 2,30%, a
71,31 dólares (R$ 367,79).

Quinta-feira, 2 de setembro de 2021

IBGE

PIB de ‘Paulo Guedes’ cai
0,1% no segundo trimestre
EDUARDO CUCOLO E LEONARDO
VIECELI/FOLHAPRESS

A
economia brasileira
ficou praticamente
estável no segundo

trimestre de 2021, com variação
negativa de 0,1% em relação ao
trimestre anterior. O número re-
presenta uma desaceleração no
ritmo de recuperação verificado
no início do ano, segundo dados
do PIB (Produto Interno Bruto)
divulgados ontem pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística).

Analistas consultados pela
agência Bloomberg projetavam
crescimento de 0,2% na compa-
ração com o trimestre anterior.

Em relação ao mesmo perío-
do do ano passado, o PIB cres-
ceu 12,4%, resultado influencia-
do pela base de comparação, já
que o período de abril a junho
de 2020 foi o fundo do poço para
a atividade econômica durante
a pandemia. Nos últimos 12 me-
ses, houve alta de 1,8%. Com es-
se resultado, a economia brasi-
leira avançou 6,4% no primeiro
semestre.

Segundo o IBGE, o PIB conti-
nua no patamar do período pré-
pandemia e ainda está 3,2%
abaixo do ponto mais alto da ati-
vidade econômica na série his-
tórica, alcançado no primeiro
trimestre de 2014.

O resultado do trimestre dei-

xa um carrego estatístico que
deve garantir um crescimento
em torno de 5% para o PIB de
2021, resultado influenciado pe-
la base de comparação ruim de
2020. Para 2022, no entanto,
analistas já esperam um cresci-
mento próximo de 2%, de volta
ao ritmo do final do governo Mi-
chel Temer e início da gestão
Jair Bolsonaro.

O trimestre foi marcado pela
retomada de várias atividades
que dependem de aglomera-
ções e contato social, o que favo-
receu o setor de serviços, em de-
trimento da indústria, que já ha-
via retomado o patamar pré-cri-
se no final de 2020.

Segundo o IBGE, o desempe-
nho da economia no trimestre
vem do resultado negativo da
agropecuária (-2,8%) e da in-
dústria (-0,2%). Por outro lado,
os serviços avançaram 0,7% no
período.

"Uma coisa acabou compen-
sando a outra. A agropecuária fi-
cou negativa porque a safra do
café entrou no cálculo. Isso teve
um peso importante no segundo
trimestre. A safra do café está na
bienalidade negativa, que resul-
ta numa retração expressiva da
produção", diz a coordenadora
de Contas Nacionais do IBGE,
Rebeca Palis.

A indústria de transforma-
ção, segundo ela, foi influencia-
da pelos efeitos da falta de insu-

mos nas cadeias produtivas, co-
mo é o caso da indústria auto-
motiva, que lida com a falta de
componentes eletrônicos.

"É uma atividade que não es-
tá conseguindo atender a de-
manda. Já na atividade de ener-
gia elétrica houve aumento no
custo de produção por conta da
crise hídrica que fez aumentar o
uso das termelétricas", afirma
Rebeca.

Quase todos os componentes
dos serviços cresceram. Apenas
o segmento administração, de-
fesa, saúde e educação públicas
e seguridade social ficou estável.

Segundo o IBGE, a estabilida-
de do PIB no segundo trimestre
(queda de 0,054% no número
não arredondado) também refle-
te o consumo das famílias, que
não variou no período (0,0%). O
consumo do governo teve alta de
0,7%. Os investimentos (Forma-
ção Bruta de Capital Fixo) recua-
ram 3,6% no período.

A balança comercial brasilei-
ra teve uma alta de 9,4% nas ex-
portações de bens e serviços, a
maior variação desde o primeiro
trimestre de 2010, com destaque
para a safra de soja. As importa-
ções caíram 0,6% na compara-
ção com o primeiro trimestre.

A expectativa é de resultados
melhores neste segundo semes-
tre, caso seja possível manter o
ritmo de reabertura da econo-
mia. Inflação e juros elevados,

crise energética e riscos políti-
cos trazidos pelo governo, no
entanto, podem prejudicar essa
retomada e devem pesar tam-
bém sobre a economia em 2022.

Na divulgação do dado do pri-
meiro trimestre, o IBGE infor-
mou um crescimento de 1,2%, o
que zerou as perdas registradas
desde o início da pandemia do
coronavírus, quando considera-
da a média de todos os setores da
economia. Os segmentos que
mais empregam, como os servi-
ços, no entanto, ainda não ha-
viam recuperado os níveis do iní-
cio do ano passado.

GUEDES
Ao comentar o resultado do

PIB (Produto Interno Bruto),
que recuou 0,1% no segundo tri-
mestre deste ano, o ministro
Paulo Guedes (Economia) afir-
mou ontem que o período foi o
mais trágico da pandemia e que
o desempenho econômico "an-
dou de lado".

"Foi o trimestre mais trágico,
quando a pandemia abateu
mais brasileiros, foi abril, maio e
junho deste ano, com a segunda
onda. Foi justamente quando
entrou de novo o auxílio emer-
gencial, a expansão dos progra-
mas de assistência. Nós manti-
vemos a responsabilidade fiscal
de um lado e o compromisso da
saúde dos brasileiros de outro
lado", afirmou o ministro.

MERCADOS

Balança atinge maior saldo da
história para meses de agosto

Beneficiada pela safra de di-
versos grãos e pela valorização
de minérios, a balança comer-
cial registrou o melhor saldo da
história para meses de agosto,
desde o início da série histórica,
em 1989, informou o governo
ontem.

No mês passado, o país ex-
portou US$ 7,665 bilhões a mais
do que importou. 

O saldo é 31,7% maior que
em agosto de 2020. No último
mês, as exportações somaram
US$ 27,212 bilhões, alta de
49,2% sobre agosto de 2020 pelo
critério da média diária. As ex-
portações bateram recorde his-
tórico para todos os meses des-
de o início da série histórica, em
1989. As importações totaliza-
ram US$ 19,547 bilhões, alta de
34,4% na mesma comparação.

Além da alta no preço das
commodities, as exportações
também subiram por causa da
base de comparação. Em agosto

de 2020, no início da pandemia
de Covid-19, as exportações ti-
nham caído por causa das medi-
das de restrição social. O volu-
me de mercadorias embarca-
das, segundo o Ministério da
Economia, aumentou 8,7%, en-
quanto os preços subiram, em
média, 41,7% em relação ao
mesmo mês do ano passado.

Com o resultado de agosto, a
balança comercial acumula su-
perávit de US$ 52,033 bilhões
nos oito primeiros meses do
ano. O resultado é 45,7% maior
que o dos mesmos meses de
2020 e também é o maior da sé-
rie histórica para o período.

SETORES
Em agosto, todos os setores

registraram crescimento nas
vendas para o exterior. Em ple-
na safra de grãos, o valor das ex-
portações agropecuárias subiu
19,4% em relação a agosto do
ano passado. Os principais des-

taques foram café não torrado
(+10,2%), soja (+46,0%) e madei-
ra em bruto (+187%). Apesar de
a seca e as recentes geadas te-
rem reduzido o volume de ex-
portações em 6% na mesma
comparação, a valorização mé-
dia de 32,8% nos preços garantiu
o aumento do valor exportado
no setor.

Beneficiada pela valorização
de minérios, as exportações da
indústria extrativa mais que do-
braram em relação a agosto do
ano passado, aumentando
113,3%. Os destaques foram mi-
nérios de cobre e seus concen-
trados (+145,1%) e óleos brutos
de petróleo (+93,6%).

As vendas da indústria de
transformação subiram 32,9%,
impulsionadas por carne bovi-
na industrializada (+50,5%),
combustíveis (+69,2%) e pro-
dutos semiacabados de ferro e
aço (+118,5%).

Do lado das importações, as

compras do exterior da agrope-
cuária subiram 26,7% em agosto
na comparação com agosto do
ano passado. A indústria extrati-
va registrou alta de 262,4% e a
indústria de transformação teve
crescimento de 57,1%. Os prin-
cipais destaque foram milho
não moído (+289,7%), óleos bru-
tos de petróleo (+206,8%), gás
natural (+541,5%) e combustí-
veis (+161,3%).

Em julho, o governo elevou
para US$ 105,3 bilhões a previ-
são de superávit da balança co-
mercial neste ano, o que garan-
tiria resultado recorde. A esti-
mativa já considera a nova me-
todologia de cálculo da balança
comercial. As projeções estão
mais otimistas que as do mer-
cado financeiro. O boletim Fo-
cus, pesquisa com analistas de
mercado divulgada toda sema-
na pelo Banco Central, projeta
superávit  de US$ 70 bilhões
neste ano.

COMÉRCIO EXTERIOR

Inflação em alta e queda na renda 
puxam consumo das famílias para baixo

Motor da economia brasileira,
o consumo das famílias ficou es-
tagnado (0%) no segundo trimes-
tre, em relação aos três meses
iniciais deste ano. O dado foi di-
vulgado ontem pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística).

O consumo das famílias é o
principal componente do PIB
(Produto Interno Bruto) sob a

ótica da demanda, respondendo
por cerca de 60% do cálculo do
indicador.

Após três meses de suspen-
são, o auxílio emergencial voltou
a ser pago no país no começo do
segundo trimestre, em abril.
Mesmo com a redução nos valo-
res e no número de beneficiários,
a retomada do benefício foi vista
por analistas como um incentivo

ao consumo à época.
A inflação e as dificuldades de

renda, por outro lado, diminuem
o poder de compra dos brasilei-
ros. A dupla acabou prejudican-
do o consumo entre abril e ju-
nho, destacou Rebeca Palis,
coordenadora de Contas Nacio-
nais do IBGE.

A inflação vem sendo puxada
nos últimos meses por combustí-

veis e pela energia elétrica, que fi-
cou mais cara com a crise hídrica.

Enquanto isso, a renda do
trabalho segue fragilizada. Na
terça-feira, o IBGE informou
que o rendimento real habitual
(R$ 2.515) dos trabalhadores
caiu 3% frente ao trimestre ante-
rior. A massa de rendimento,
que soma os salários, teve varia-
ção negativa de 0,6%.

Indicador do Ipea
mostra investimentos
estáveis em junho 

FBCF

Os investimentos ficaram
praticamente estáveis em junho
em comparação com o mês an-
terior. O Indicador Mensal de
Formação Bruta de Capital Fixo
(FBCF), divulgado ontem pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), registrou queda
de 0,1% em junho frente a maio
deste ano, na série com ajuste
sazonal.   O indicador é compos-
to por máquinas e equipamen-
tos, construção civil, outros ati-
vos fixos e a sua evolução repre-
senta aumento da capacidade
produtiva da economia e a repo-
sição da depreciação do estoque
de capital fixo.

Segundo a análise do Ipea, os
resultados continuam influen-
ciados, em parte, pelos efeitos
das operações envolvendo im-
portações de plataformas de pe-
tróleo associadas ao regime
aduaneiro Repetro, que eleva-
ram a base de comparação nos
primeiros três meses do ano. O
Repetro é um regime aduaneiro
especial de exportação e de im-
portação de bens que se desti-
nam às atividades de pesquisa.

No resultado acumulado em
doze meses encerrado em ju-
nho, os investimentos apresen-
taram expansão de 12% contra
7,2% registrado em maio.

O consumo aparente de má-
quinas e equipamentos apre-
sentou queda de 9,9% em junho,
encerrando o segundo trimestre
com uma queda de 27%. 

Enquanto a produção nacio-
nal de máquinas e equipamen-
tos recuou 10,2% em junho, a
importação caiu 7% no mesmo
período. “Com isso, as importa-
ções caíram 65,9% no segundo
trimestre, afetadas pela alta base
de comparação no primeiro tri-
mestre do ano, quando ainda foi
contabilizado um número signi-
ficativo de importações de plata-
formas de petróleo provenientes
dos ajustes associados ao regime
aduaneiro Repetro”, informou o
instituto. A produção nacional
encerrou o segundo trimestre
com alta de 3,4%. 

No acumulado em doze me-
ses, a demanda interna por má-
quinas e equipamentos regis-
trou aumento de 19,4%.
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País/São Paulo

Doria anuncia 3ª dose
para pessoas de 90 anos
a partir de segunda

COVID-19

ARTUR RODRIGUES/
FOLHAPRESS

O governo João Doria
(PSDB) anunciou ontem que o
reforço para a população aci-
ma de 60 anos e para imunos-
suprimidos acima de 18 anos
começará a partir da próxima
segunda-feira no estado de
São Paulo.

O esquema começa com
pessoas acima de 90 anos,
entre 6 e 12 de setembro. Es-
se público é composto por
148,7 mil pessoas. Posterior-
mente, entre 13 e 19 de se-
tembro,  serão vacinados
mais 231,7 mil pessoas faixa
de 85 a 89 anos.

A terceira dose termina de
ser aplicada em 10 de outubro,
quando toda a população aci-
ma de 60 anos terá recebido
este reforço.

A informação foi dada du-
rante coletiva no Palácio dos
Bandeirantes, para anunciar
medidas contra o coronavírus.

De acordo com Doria, 7,2
milhões de pessoas receberão
a dose adicional da vacina. O
público-alvo deve estar vaci-
nado há mais de seis meses.

Durante o evento, mem-
bros do governo defenderam
o uso da Coronavac como
terceira dose, na contramão
de posicionamento do gover-

no federal que exclui a vaci-
na do Butantan.

Nota Técnica 27/2021 diz
que "houve a demonstração da
amplificação da resposta imune
após a terceira dose" da Coro-
navac, assim como das outras
três vacinas usadas no Brasil:
Pfizer, AstraZeneca/Fiocruz e
Janssen.

Depois de listar os benefí-
cios das vacinas, na conclusão
da secretária de Enfrentamen-
to à Covid-19, Rosana Melo, a
Coronavac é descartada para
ser aplicada em pessoas com
mais de 70 anos ou imunossu-
primidas. A preferência é para
a vacina da Pfizer ou, se não
houver disponibilidade, para
as outras duas do mercado.

"Havendo disponibilidade
de Coronavac e nós deixando,
de acordo com a disponibili-
dade, possa ser utilizada essa
dose adicional, usando mais
vacinas da Coronavac, nós te-
remos mais vacinas da Pfizer
para concluir três questões
importantes", disse o médico
João Gabbardo, membro do
grupo de médicos que atua no
combate ao coronavírus pelo
governo paulista. Entre os
pontos citados, estão adiantar
a segunda dose, vacinar ado-
lescentes e eventualmente dar
um reforço para profissionais
de saúde no futuro.

FILHINHO DO PAPAI

‘04’ abriu empresa com ajuda
de lobista ligado à Precisa
CONSTANÇA REZENDE E RAQUEL
LOPES/FOLHAPRESS

A
empresa de Jair Re-
nan Bolsonaro, a Bol-
sonaro Jr Eventos e

Mídia, foi aberta com a ajuda do
lobista Marconny Albernaz de
Faria, apontado pela CPI da Co-
vid como um dos intermediários
da Precisa Medicamentos, mos-
tram trocas de mensagens.

As informações constam de
conversas no WhatsApp obtidas
pelo jornal Folha de S.Paulo en-
tre o advogado e o filho mais no-
vo do presidente Jair Bolsonaro,
após quebra judicial de sigilo do
lobista a pedido do Ministério
Público Federal do Pará, e de
análise de documentos da Re-
ceita Federal.

Os diálogos foram enviados à
CPI pela Procuradoria, depois
que os investigadores daquele
estado, que apuravam a influên-
cia do lobista em uma indicação
para órgão público, viram que
Marconny havia sido citado nas
negociações da Precisa Medica-
mentos.

A Precisa está no centro das
apurações da CPI por suspeitas
de irregularidades nas negocia-
ções da vacina indiana Covaxin.
O Ministério da Saúde decidiu
encerrar o contrato de R$ 1,6 bi-
lhão com a empresa para a com-
pra de 20 milhões de doses do
imunizante.

De acordo com os diálogos, o

lobista e Jair Renan começaram
a tratar do tema no dia 17 de se-
tembro de 2020, quando Mar-
conny lhe escreveu: "Bora resol-
ver as questões dos seus contra-
tos!! Se preocupe com isso. Co-
mo te falei, eu e o William esta-
mos a sua disposição para aju-
dar te ajudar", disse.

Jair Renan, segundo as trans-
crições, respondeu: "Show ir-
mão. Eu vou organizar com Al-
lan a gente se encontrar e orga-
nizar tudo". Em seguida, o filho
do presidente diz que precisa
abrir um processo para registrar
a marca no INPI marcas e paten-
tes e abrir o MEI como micro-
empreendedor.

Marconny afirmou: "Temos
que marcar uma reunião para
me dizer o que está precisando.
bora marcar na segunda", diz,
ao que o filho do presidente res-
ponde com "Talkei" (referência
a "tá ok", expressão usada com
frequência por seu pai para uma
confirmação).

No mesmo dia, o lobista
mandou uma mensagem para o
advogado William de Araújo
Falcomer dos Santos, que o re-
presenta na CPI da Covid: "Pos-
so marcar uma reunião com o
Renan Bolsonaro na segunda às
16h?", ao que o advogado diz
que "pode, marcado".

No dia 22 de setembro, Mar-
conny pede que William lhe en-
vie a localização de seu escritó-
rio para passar a Jair Renan -e

recebe um "ja mando" como
resposta.

Em 11 de outubro, o lobista
mandou uma reportagem sobre
a inauguração da empresa de Jair
Renan para William, que respon-
deu: "Fui lá ontem. Tava legal".
Três dias depois, William disse:
"Renan veio aqui hj. Fiz o certifi-
cado. Conversamos algumas coi-
sas", e Marconny respondeu:
"coisa boa". Em seguida, o advo-
gado diz: "Amanhã ele assina a
abertura da 1 empresa dele".

O telefone registrado no ca-
dastro da Receita Federal como
sendo da Bolsonaro Jr Eventos é
o mesmo contato do escritório
de William de Araújo Falcomer
dos Santos. Na terça-feira passa-
da, a Folha de S.Paulo ligou para
o local e a secretária confirmou
que se tratava do escritório de
William, mas que o advogado
estava em viagem.

A empresa de Jair Renan foi
constituída oficialmente no site
da Receita Federal como de ser-
viços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas,
no dia 16 de novembro.

Ele inaugurou o empreendi-
mento junto com o seu ex-per-
sonal trainer, Allan Lucena, no
camarote 311 do estádio Mané
Garrincha, em Brasília.

O empreendimento é investi-
gado pela Polícia Federal por su-
posto tráfico de influência. O in-
quérito foi instaurado a partir de
um pedido feito pela PRDF (Pro-

curadoria da República no Dis-
trito Federal), no dia 8 de março.

Em dezembro, a Folha de
S.Paulo revelou que a cobertura
com fotos e vídeos da festa de
inauguração da empresa do fi-
lho 04 do presidente foi realiza-
da gratuitamente por uma pro-
dutora de conteúdo digital e co-
municação corporativa que
presta serviços ao governo fede-
ral. A empresa havia recebido
R$ 1,4 milhão do governo Bolso-
naro naquele ano.

A Folha de S.Paulo também
revelou que o presidente Jair
Bolsonaro recebeu no Palácio
do Planalto o empresário Wel-
lington Leite, que doou um car-
ro elétrico avaliado em R$ 90 mil
para um projeto parceiro da em-
presa de Jair Renan.

O relator da CPI da Covid, Re-
nan Calheiros (MDB-AL), che-
gou a afirmar que Marconny de
Faria era lobista da Precisa após
exibir um áudio durante uma
sessão da comissão. "Esse que
está falando é o depoente com o
Marconny Farias, outro lobista
da Precisa e de outros negócios
do Ministério da Saúde."

Em diálogos, o lobista con-
versava com o empresário e
ex-secretário da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária) José Ricardo Santana,
em junho de 2020, sobre a ven-
da de 12 milhões de testes rápi-
dos pela Precisa ao Ministério
da Saúde.

Mãe e filho são presos
por ‘golpes com Pix’

UNIDOS NO CRIME

Quatro pessoas foram pre-
sas em uma operação da Polí-
cia Civil em Caieiras (Grande
SP), na terça-feira passada.
Eles são suspeitos de fazerem
parte de uma quadrilha que in-
vade condomínios, rende mo-
radores e força as vítimas a fa-
zerem transferências via Pix.

Uma mulher de 56 anos, e o
filho, de 29, foram presos em
um conjunto habitacional na
região. Em outro endereço, um
outro suspeito tentou fugir dos
policiais, mas acabou sendo
capturado após alguns minu-
tos de perseguição. Além dos
três, mais uma pessoa foi pre-
sa, porém sua identidade não
foi divulgada.

Segundo a Polícia Civil, os
quatro foram identificados co-
mo os beneficiários das contas
cujas transações foram efetua-
das. "Eles eram os responsá-
veis pelas transações bancá-
rias e pelo saque de todo o va-
lor enquanto as vítimas eram
mantidas com suas liberdades
restritas", explica a corporação
em nota.

Com eles foram apreendidos
celulares, notebooks, roupas
utilizadas em um dos crimes e
carro usado pelos criminosos.

Em um dos roubos pratica-
dos pela quadrilha, em julho
deste ano, um morador e uma
funcionária foram surpreendi-
dos e feitos reféns em um con-
domínio no bairro Itaim Bibi.

Ambos foram amarrados e

trancados no banheiro do
apartamento. Sob ameaças, o
morador foi obrigado a realizar
transferências via Pix. Os sus-
peitos também levaram joias,
relógios e outros bens de valor
da vítima.

A polícia continua investi-
gando para encontrar três
membros da quadrilha que se-
guem foragidos.

A reportagem tentou conta-
to com a defesa dos suspeitos,
mas não conseguiu até a publi-
cação desta reportagem.

Essa é mais uma operação
que prende suspeitos de força-
rem vítimas a realizarem
transferências via Pix.

Na última quinta-feira, um
homem foi preso pela Polícia
Civil de Guarulhos (Grande
SP), sob a suspeita de praticar
extorsão mediante sequestro-
relâmpago, exigindo das víti-
mas o uso do Pix para serem li-
beradas. Outros dois acaba-
ram presos em flagrante no
mesmo dia por manterem uma
vítima refém em um cativeiro
na região de Parada de Taipas,
na zona norte de São Paulo.

Na quarta-feira, dois ho-
mens foram presos sob suspei-
ta de terem mantido três jo-
vens como reféns em Peruíbe
(135 km de SP) e na terça (24),
um homem suspeito de ter
atuado no sequestro de um
motorista de aplicativo já ha-
via sido detido pela PM na zo-
na sul da capital paulista.

Queda de cabo para
circulação de trens

CPTM

ALEXANDRE DE AQUINO/
FOLHAPRESS

O paulistano encontrou um
contratempo no retorno para
casa ontem. Isso porque a cir-
culação de algumas linhas da
CPTM (Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos) aca-
baram sendo interrompidas
por causa da queda de uma ca-
bo de energia.

Sem poder utilizar os trens,

algumas pessoas desceram nas
linhas e resolveram fazer o tra-
jeto a pé.

Em nota, a CPTM confir-
mou os problemas. Segundo a
empresa, desde às 18h da tarde
desta quarta, em virtude de
uma queda de um cabo de
energia, a circulação de trens
entre as estações Brás e Luz,
das linhas 7-rubi e 10-turquesa
está interrompida, além do Ex-
presso Aeroporto.

CPI quebra sigilo após motoboy
admitir que frequentava Ministério 
RENATO MACHADO/FOLHAPRESS

Em depoimento à CPI da Co-
vid no Senado ontem, o moto-
boy da VTCLog e da Voetur Iva-
nildo Gonçalves da Silva confir-
mou que esteve nas dependên-
cias do Ministério da Saúde,
mas afirmou que se tratava da
sua atividade de entregar bole-
tos de pagamentos.

Ele disse não conhecer nin-
guém no ministério, mas que
determinada vez precisou en-
tregar um pen-drive no andar
em que atuava o ex-diretor de
logística Roberto Ferreira Dias.

Foi aprovado requerimento
para a quebra de sigilo fiscal,
bancário, telefônico e telemáti-
co de Ivanildo. Além disso, ou-
tro requerimento aprovado soli-
cita a apreensão do celular dele
pela Justiça.

O motoboy confirmou ainda
que realizava saques milioná-
rios para a empresa, de até R$
430 mil, mas disse não se lem-
brar de quem eram os beneficiá-

rios dos boletos que precisava
pagar nas agências bancárias ou
das pessoas ou empresas para
quem realizava depósitos. Tam-
bém negou que tenha entregado
"em mãos" recursos da empresa
para outras pessoas.

O motoboy foi incluído de úl-
tima hora na pauta da CPI, um
dia após não ter comparecido
por estar amparado por um ha-
beas corpus que lhe dá o direito
de permanecer calado ou mes-
mo de não prestar depoimento.

Ivanildo compareceu espon-
taneamente e com a anuência
da diretoria da VTCLog, empre-
sa investigada pela comissão.

O presidente da CPI, senador
Omar Aziz (PSD-AM), afirmou
na abertura da sessão que a me-
sa diretora da comissão recebeu
um telefonema da presidente da
empresa, Andréia Lima, que se
colocou à disposição para pres-
tar depoimento e informou que
o motoboy poderia comparecer.

A iniciativa gerou desconfian-
ça entre os senadores de que o

motoboy teria acertado com seus
ex-chefes as informações que di-
vulgaria. Ele entrou no radar da
CPI após relatório do Coaf (Con-
selho de Controle de Atividades
Financeiras) enviado à comissão
mostrar que Ivanildo realizou di-
versos saques para a VTCLog, em
um total de R$ 4,7 milhões.

A CPI suspeita que os recur-
sos seriam usados para pagar
propina para agentes públicos.

Ivanildo disse que costumava
frequentar o prédio do Ministé-
rio da Saúde, quando tinha a
função de entregar boletos. Afir-
mou não conhecer ninguém no
ministério, mas se recordou de
determinava ocasião em que
entregou um "pen-drive no
quarto andar".

O vice-presidente da CPI,
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
apontou então que no quarto
andar funciona o Departamento
de Logística, comandado à épo-
ca por Roberto Dias.

"Quando eu realizava o servi-
ço de entregar faturas, eu anda-

va constantemente no Ministé-
rio da Saúde. Eu não conhecia
ninguém. Eu ia em salas entre-
gar faturas, de setores em seto-
res", afirmou Ivanildo.

Questionado especificamen-
te sobre Dias, o motoboy res-
pondeu que não o conhecia e
que não lembrava de ter pagado
boletos em seu nome.

Ele afirmou que chegou a sa-
car R$ 430 mil para a VTCLog na
boca do caixa, de uma única vez.

"Olha, no início, uma vez eu
saquei um valor de R$ 400 e
poucos mil", disse, para em se-
guida precisar o valor. Mesmo
em se tratando de altas quan-
tias, disse que não havia uma
preocupação especial com a se-
gurança. Também disse não ter
enfrentado nenhuma dificulda-
de nos bancos para sacar os va-
lores mais altos.

A operações, acrescenta,
aconteciam principalmente em
uma agência da Caixa Econômi-
ca no aeroporto de Brasília, dis-
tante da empresa.

FRAUDE NA SAÚDE

INVERNO: Sol com algumas nuvens. Não chove.Manhã Tarde Noite
06:17 17:56
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CGU aponta fraude e abre processo
contra a Precisa, alvo da CPI da Covid 
VINICIUS SASSINE/FOLHAPRESS

O corregedor-geral da União,
Gilberto Waller Júnior, instau-
rou um PAR (processo adminis-
trativo de responsabilização)
contra a Precisa Medicamentos,
responsável pela intermediação
do negócio bilionário da vacina
indiana Covaxin.

A decisão é do dia 24 de
agosto,  após a conclusão de
uma investigação preliminar
sumária, um tipo de apuração
que antecede a formalização de
um processo. O procedimento
aponta fraude e "comporta-
mento inidôneo" por parte da
Precisa, alvo central da CPI da
Covid no Senado.

Um segundo processo foi
aberto pelo corregedor-geral, no
mesmo dia, para investigar irre-
gularidades praticadas pela
Bharat Biotech, a fabricante in-
diana da vacina que estabeleceu
uma parceria com a Precisa.

Reportagem publicada pelo
jornal Folha de S.Paulo no dia 13
de agosto mostrou que a área
técnica da CGU (Controladoria-
Geral da União) havia decidido
pela abertura de processo para
eventual punição da Precisa, na
contramão do discurso do minis-
tro bolsonarista Wagner Rosário.

O ministro, desde o início, fez
a ponte com o Palácio do Planal-
to e minimizou a gravidade das
fraudes e irregularidades.

A Corregedoria-Geral da
União funciona no âmbito da
CGU. O trabalho do corregedor-
geral e das Diretorias de Res-
ponsabilização de Agentes Pú-
blicos e de Entes Privados envol-
veu diligências como depoi-
mentos, análise de documentos
e apreensão de computadores.

Na prática, houve duas audi-
torias dentro da CGU. Uma foi
capitaneada pelo ministro e foi
feita às pressas, para atender aos
interesses do Planalto. O relató-
rio, divulgado por Rosário, des-
cartou diversas irregularidades
e resumiu-se a dizer que houve
montagem de documentos por
parte da Precisa.

Já a investigação sumária foi

concluída com apontamentos
de indícios de fraude e "compor-
tamento inidôneo", como cons-
ta em registros internos da CGU
sobre processos abertos para
responsabilizar empresas con-
tratadas pelo governo federal.

O procedimento é mantido
em sigilo. A CGU não deu publi-
cidade à instauração do PAR,
como usualmente ocorre nesses
casos.

Não há informação se houve
também abertura de PADs (pro-
cessos administrativos discipli-
nares) para responsabilizar ser-
vidores públicos que viabiliza-
ram o contrato de R$ 1,6 bilhão
para compra de 20 milhões de
doses da Covaxin.

COVAXIN
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Acidente no Peru deixa pelo
menos 33 mortos e 20 feridos

Um acidente na madrugada
de ontem, no quilômetro (72 da
Rodovia Central, na localidade
de Matuicana, província de Hua-
rochirí, no Peru, deixou pelo me-
nos 33 pessoas mortas e cerca de
20 feridas.

Um ônibus da empresa León
Express, que fazia o trajeto Huá-
nuco-Lima, perdeu o controle,
depois de bater em uma rocha, e

caiu em um despenhadeiro de
quase 200 metros, ao ultrapas-
sar a velocidade máxima permi-
tida. O veículo levava 63 passa-
geiros. O comandante-geral da
Polícia, César Cervantes, viajou
de helicóptero de Lima até o lo-
cal do acidente. A Polícia Nacio-
nal informou que os trabalhos de
busca devem durar o dia inteiro,
pois o local é de difícil acesso. Os

feridos estão sendo atendidos no
hospital de Chosica e em outros
hospitais de Lima, a capital pe-
ruana.

Segundo a Superintendência
de Transporte Terrestre de Pes-
soas (Sutran), o ônibus tinha certi-
ficado de inspeção técnica veicu-
lar, seguro obrigatório de aciden-
tes e habilitações dos condutores
atualizadas. E

RODOVIA

Portugal libera entrada
de turistas brasileiros
GIULIANA MIRANDA/
FOLHAPRESS

A
entrada de turistas bra-
sileiros em Portugal, que
estava proibida desde

março de 2020, voltou a ser auto-
rizada. A decisão foi publicada no
Diário da República e entrou em
vigor ontem.

O documento tem validade
até 16 de setembro, "podendo ser
revisto em qualquer altura, em
função da evolução da situação
epidemiológica", e revoga a deci-
são anterior do governo, que ha-
via prorrogado a proibição de via-
gens não essenciais a partir do
Brasil até o fim de setembro.

Ao contrário de alguns países
da União Europeia, que libera-
ram a entrada apenas para turis-
tas brasileiros vacinados, Portu-
gal não detalha a imunização co-
mo critério obrigatório. É preciso,
no entanto, apresentar um teste
negativo para a Covid-19: um
exame PCR feito até 72 horas an-
tes do embarque ou um teste de
antígeno realizado até 48 horas
antes. Menores de 12 anos e por-
tadores do passe sanitário euro-
peu estão isentos da apresenta-
ção do teste.

O Ministério dos Negócios Es-
trangeiros também confirmou o
fim da obrigatoriedade de qua-
rentena na chegada ao país. Nos
últimos meses, quem viajava do
Brasil para Portugal -e não tinha
o passe sanitário europeu válido-
estava sujeito a um confinamento
obrigatório de 14 dias após a che-
gada ao país.

A pasta não respondeu, po-
rém, aos questionamentos sobre
obrigatoriedade e reconhecimen-
to de vacinas, temas sobre os
quais o despacho que libera as

viagens também não faz referên-
cia. Os governos dos dois países
estão trabalhando em um acordo
sobre o tema.

Sem um acordo em vigor, bra-
sileiros têm dificuldade para ob-
ter o chamado certificado digital
europeu, também conhecido co-
mo passe sanitário ou passaporte
Covid. Como outros países, Por-
tugal aderiu ao documento ele-
trônico que atesta uma das três
opções: imunização completa
contra a Covid, recuperação da
doença há menos de seis meses
ou teste laboratorial recente com
resultado negativo.

O certificado digital é cada
vez mais usado como requisito
para acesso a estabelecimentos
e serviços, como o espaço inte-
rior de restaurantes e participa-
ção em aulas em academias de
ginástica.

Mesmo sem o acordo bilate-
ral, é possível que pessoas vaci-
nadas no Brasil tenham acesso
ao certificado digital de Portu-
gal. O caminho, no entanto, é
burocrático. Portugal só aceita,
para a obtenção do documento,
vacinas que tenham sido apro-
vadas pela Agência Europeia do
Medicamento: Pfizer, Moderna,
Janssen e AstraZeneca. No caso
da AstraZeneca, ainda não é
aceita a Covishield, versão do
imunizante produzida na Índia
e que teve lotes aplicados no
Brasil. A Coronavac, amplamen-
te utilizada no Brasil e já aprova-
da pela OMS (Organização
Mundial da Saúde), também es-
tá fora da lista autorizada.

Brasileiros vacinados com os
imunizantes aprovados se de-
param ainda com um segundo
obstáculo: a necessidade de pe-
dir a validação junto às autori-

dades de saúde portuguesas.
Até o momento, somente quem
possui um número de utente -
identificação de inscrição no
SNS, o Serviço Nacional de Saú-
de- pode pedir o certificado. A
exigência significa que, na prá-
tica, a emissão do documento
fica praticamente restrita a por-
tugueses, cidadãos de outros
países da UE e residentes legais
no país.

A proibição de viajantes brasi-
leiros gerou enormes prejuízos ao
setor de turismo. Antes da pande-
mia, os brasileiros compunham a
principal nacionalidade de via-
jantes de fora da União Europeia.
Em 2019, mais de um milhão de
brasileiros visitaram Portugal.

Com o aumento da vacinação
e a reabertura de outros países
da UE para viajantes brasileiros,
muitos empresários do setor vi-
nham pressionando publica-
mente o governo a reabrir as
fronteiras para os brasileiros.

Os voos para o Brasil também
têm importância estratégica pa-
ra a TAP, companhia aérea por-
tuguesa. A redução drástica do
fluxo de passageiros provocou a
diminuição do número de voos
e da quantidade de cidades em
que a empresa opera.

Além de Portugal, outros três
países flexibilizaram recente-
mente a entrada de turistas bra-
sileiros. França, Alemanha e Es-
panha aceitam viajantes partin-
do do Brasil desde que estejam
com esquema vacinal completo
contra a Covid. Os dois primei-
ros aceitam apenas os imuni-
zantes aprovados pela agência
reguladora europeia; já o gover-
no espanhol também aceita a
Coronavac, produzida no Brasil
pelo Butantan.

CORONAVÍRUS

INVERNO: Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite com poucas nuvens.
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OBrasil está no topo do ranking da burocracia fis-
cal, de forma que são inúmeras as obrigações
acessórias que as empresas devem entregar em

âmbito federal, estadual e municipal, sem mencionar a
complexidade e a sobreposição de informações exigidas
pelos respectivos órgãos de administração tributária.

O PAC/PJ, uma iniciativa inédita da Receita Federal,
institui um canal de auxílio para as empresas quanto ao
cumprimento das obrigações tributárias federais, evi-
tando riscos fiscais e penalidades como multas em face
do descumprimento de obrigações acessórias. Através
do PAC/PJ a empresa que apresentar alguma incon-
gruência nas informações prestadas ao Fisco ou até
mesmo a falta de declaração/informação, será notifica-
da para retificar ou sanar a informação antes de mesmo
de ser autuada.

Notificações prévias por parte da Receita Federal
permitirão que as empresas possam atuar em confor-
midade legal, cumprindo suas obrigações espontanea-
mente e reduzindo os riscos de autuações fiscais e dos
percalços de eventual contencioso tributário. Neste
passo, vale lembrar que as multas por descumprimento
de obrigações acessórias federais são calculadas com
base em percentuais sobre a receita bruta ou sobre o
valor da operação correspondente e, ainda que tenham
um limite de valor, implicam em valores bastante ele-
vados na hipótese de serem aplicadas por meio de au-
tos de infração.

A Escrituração Contábil Fiscal de 2021 (ECF/2021)
já está amparada pelo PAC/PJ e deve ser entregue até
30 de setembro deste ano. Por conseguinte, as pessoas
jurídicas que não possuem registro na ECF quanto ao
exercício de 2020 passarão a ser comunicadas sobre as
informações que devem constar na ECF/2021, dessa
forma, diminui-se a exposição das empresas a ações
de fiscalização pelo incorreto preenchimento desta
obrigação.

Ao nosso ver, as empresas optantes pelo lucro presu-
mido e aquelas inscritas no simples nacional, podem
ser as mais beneficiadas por este programa, uma vez
que a regularidade fiscal destas nem sempre é robusta
o bastante para atender a todas as complexas e buro-
cráticas exigências fiscais. 

As notificações do PAC/PJ acontecerão via sistema
E-CAC, independente de adesão, e somente quanto às
obrigações acessórias decorrentes de tributos federais.
Como esta medida vem em favor do contribuinte, é im-
portante que este esteja sempre atento à sua caixa de
mensagens do E-CAC para que não perca a oportunida-
de de atender às orientações prévias conforme infor-
mação do Fisco, evitando assim futuras autuações.

Portanto, em que pese o excesso de complexidade
enfrentado pelo contribuinte brasileiro, que certamen-
te merece atenção pelas propostas de reforma tributá-
ria atualmente debatidas, o PAC/PJ revela interessante
iniciativa da Receita Federal na busca de uma relação
mais harmônica com os contribuintes.

Por Eduardo Gonzaga Oliveira De Natal,
Mestre em Direito Tributário PUC/SP e Presidente do Comitê

de Transação Tributária e Outros Meios de Solução de
Litígios Tributários da ABAT – Associação Brasileira de

Advocacia Tributária

Justiça
Busca de relação 

harmônica com os
contribuintes

Direito & Justiça nega
pedido 
da defesa 
de Flordelis

DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

A 2ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro rejeitou a exceção de
suspeição contra a juíza Nea-
ris dos Santos Arce, da 3ª Va-
ra Criminal de Niterói. A sus-
peição foi proposta pela defe-
sa da ex-deputada federal
Flordelis dos Santos de Souza
(foto), 60 anos, que alegou
quebra da imparcialidade da
magistrada na condução do
processo que apura o envol-
vimento da ex-parlamentar
no assassinato do pastor An-
derson do Carmo.  

Na análise do pedido da
defesa, o desembargador re-
lator, Celso Ferreira Filho, es-
creveu que “a alegada rispi-
dez da Excepta não deve ser
considerada para fazer surgir
uma exceção de suspeição
onde ela inexiste. Firmeza
não deve ser confundida com
falta de urbanidade, assim
como instrução escorreita,
respeitando-se prazos, pro-
cedimentos e horários, não
se transmuda em constrangi-
mento ilegal”. 

Em outro trecho da deci-
são, o relator destacou que o
magistrado não é parte do
processo.  

“As decisões do juízo não
estão sujeitas a constante
avaliação sob a perspectiva
da imparcialidade. Isso, além
de retardar e prejudicar a
prestação jurisdicional, mos-
tra-se censurável sobre todos
os aspectos. Não houve, no
decorrer da longa e cuidado-
sa instrução, qualquer insur-
gência processual grave”, de-
fende o magistrado, que
acrescenta que opiniões di-
vergentes e o debate de ideias
opostas são inerentes à pró-
pria dialética do direito e do
processo. 

Flordelis foi presa preven-
tivamente por decisão do juí-
zo da 3ª Vara Criminal de Ni-
terói no dia 13 de agosto.

SUSPEIÇÃO

FERNANDO FRAZÃO

Tels.: (21)

3556-3030
96865-1628
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