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A mídia monopolista e o governo usurpa-
dor tratam de inventar sua narrativa sobre 
a formidável mobilização sindical e popular 
que tomou conta de Brasília desde o final da 
manhã.

Seu esforço é marcar o protesto como 
bagunça e vandalismo, em manobra para 
ocultar sua dimensão e propósito.

O que assistimos foram mais de 100 mil 
trabalhadores de todos os cantos do país mar-
chando para a capital com o intuito de lutar, 
organizada e pacificamente, contra o governo 
Temer, as reformas da previdência e trabalhis-
ta, por diretas já.

As forças repressivas desde ontem prepa-
ravam uma emboscada contra o direito de 
manifestação dos trabalhadores, armando 
provocações e se preparando para reprimir o 
ato como cães selvagens.

Um pequeno grupo de mascarados, infil-
trado na marcha, foi escalado ou estimulado 
para servir de pretexto às cenas de repressão 
inconstitucional promovidas pela PM do DF e 
a Força Nacional.

Se não fosse esse o pretexto, outro seria.
O governo estava decidido a reprimir os tra-

balhadores e demonstrar que ainda controla 
o monopólio estatal da violência.

Não foi à toa que, rapidamente, depois de 
suposto pedido do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, logo desmentido 
pelo próprio parlamentar, Temer promulgou 
decreto que permite a convocação das Forças 
Armadas para enfrentar o povo em luta, pela 
primeira vez desde a redemocratização.

Seria insensatez se homens e mulheres de 
esquerda, caindo no jogo do governo usur-
pador e da mídia conservadora, aceitassem 

discutir a versão de vandalismo e violência 
que se vende ao país, transformando os black 
blocs no assunto do dia.

Hoje foi uma data histórica
Antes de mais nada, porque os trabalhado-

res ocuparam a capital da república e fizeram 
ouvir sua voz.

Mas também porque o governo e seus 
aliados revelam, de uma vez por todas, seu 
caráter antidemocrático e golpista, ao jogar 
tropas policiais contra manifestantes, além de 
acenar com a convocação do Exército.

No mais, não tenhamos ilusões. Como em 
todo processo golpista, o povo irá lutar e o os 
usurpadores irão reprimir. Teremos choques, 
conflitos e tensões gravíssimas.

Onde está escrito, afinal, que resistir à usur-
pação seria tranquilo como um passeio no 
parque? (Breno Altmann)

MARCHA SOBRE BRASÍLIA FOI TREMENDA VITÓRIA POPULAR

Folha de São Paulo - 25/05/2017 

Sob pressão, Temer recua e revoga decreto de Forças Armadas
Sob pressão da base aliada, o presidente Michel Temer recuou e 

revogou decreto para atuação das Forças Armadas no Distrito Federal.
A revogação saiu em edição extra do "Diário Oficial da União" nesta 

quinta-feira (25). Em meio a episódios de violência e depredação, 
o peemedebista havia publicado na quarta-feira (24) o decreto que 
permitia aos efetivos militares atuarem com poder de polícia até a 
próxima quarta-feira (31), o que criou uma crise com a Câmara dos 
Deputados. A função principal, segundo o ministro da Defesa, Raul 

Jungmann, seria a proteção de prédios da Esplanada, embora milita-
res tenham sido vistos circulando por outras áreas de Brasília.

Antes de tomar a decisão, o presidente foi alertado por auxiliares e 
assessores do desgaste que a presença das Forças Armada poderia 
causar à sua imagem, já prejudicada pelas delações da JBS.

Leia mais:
https://goo.gl/oG13sG
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“Vamos fazer uma Greve Geral 
maior do que a do dia 28”

Em mobilização de 200 mil na capital federal, presidente da CUT, Vagner Freitas, diz que combate contra as reformas apenas 
começou; Temer convoca Exército

Mesmo com a repressão e a violência 
policial, mais de 200 mil trabalhadores de 
todo o país ocuparam a capital federal nesta 
quarta-feira (24) para pressionar o Congresso 
Nacional a paralisar a tramitação das refor-
mas Trabalhista e da Previdência.

O ato convocado pelas frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo refletiu dentro do 
Congresso e a bancada de oposição ao ilegí-
timo Michel Temer (PMDB) chegou a ocupar a 
mesa da presidência da Câmara dos Depu-
tados.

Já nas imediações do Congresso, o presi-
dente nacional da CUT, Vagner Freitas, apon-
tou essa como a maior marcha sobre a capital 
federal e destacou que mais uma Greve Geral 

deve vir por aí.
“Deram um golpe e não conseguem 

completar, o que significa fazer as reformas 
Trabalhista e da Previdência. Esse é o passo 
inicial da maior guerra que faremos contra 
esses golpistas para derrubar essas reformas, 
vamos fazer uma greve geral maior do que 
fizemos no dia 28”, disse.

O dirigente ressaltou ainda a importância 
da CUT neste cenário e a necessidade da 
unidade da classe trabalhadora contra os re-
trocessos. “Se não conseguem entregar nossos 
direitos e discutir uma ditadura no Brasil é 
porque tem a CUT e seus sindicatos fazendo a 
luta. Essa foi a maior marcha da história dos 
trabalhadores no Brasil, trouxemos mais de 

200 mil por Diretas Já e precisamos levar essa 
luta para o cotidiano do país”, apontou.

Temer nas cordas - Incapaz de responder 
democraticamente às mobilizações e sem res-
paldo moral e político, o golpista Temer bai-
xou uma AGA (Ação de Garantia da Ordem) 
autorizando o Exército a fazer a segurança do 
Distrito Federal até o dia 31 de maio, provável 
dia da votação da Reforma Trabalhista, em 
episódio que remonta aos tempos obscuros 
da ditadura militar.

Para saber como foram as mobilizações du-
rante todo esse dia de #OcupaBrasília, acesse 
o Minuto a Minuto do Portal da CUT.

https://goo.gl/BUlzAL
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LÍDERES DO PT 
DESMENTEM FOLHA 
SOBRE ACORDO POR 
ELEIÇÕES INDIRETAS

247 - 25/05/2017

247 - Os líderes do PT no Senado, Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), e do PT na Câmara, Carlos Zarattini (PT-SP), 
divulgaram um vídeo nas redes sociais em que des-
mentem manchete da Folha de S.Paulo que afirma que 
os ex-presidentes Lula, FHC e Sarney articulam uma 
saída para a crise política no País por meio de eleições 
indiretas.

"Nós não concordamos e não há saída para essa 
crise via eleições indiretas", disse Gleisi, que afirmou 
que a manchete os 'surpreendeu'. "Isso não é verdade, o 
ex-presidente Lula não está conversando com o ex-pre-
sidente FHC e muito menos com o ex-presidente José 
Sarney. E não tem ninguém autorizado pelo PT para 
fazer esse tipo de conversa", completou a senadora.

Segundo Zarattini, as lideranças parlamentares "têm 
feito um esforço muito grande para reafirmar a nossa 
luta pelas eleições diretas", segundo ele "a única saída 
para superar a crise que nós estamos enfrentando no 
País". 

https://goo.gl/qiT3ZB

As dez vítimas foram mortas na manhã 
desta quarta-feira, 24 de maio, durante o 
cumprimento de uma ação de reintegração 
de posse determinada pelo juiz da Vara Agrá-
ria de Redenção. Ainda segundo informações 
iniciais, o magistrado determinou que essa 
ordem fosse cumprida por policiais militares 
e civis. O juiz não se atentou para as orienta-
ções que constam na Cartilha da Ouvidoria 
Agrária Nacional e nas diretrizes do Tribunal 
de Justiça, que determinam que esse tipo de 
ação seja realizada por Batalhão da Polícia 
Militar especializado nestas situações.

Equipe da Polícia Federal (PF) está se des-
locando para a área onde ocorreu o conflito 
para verificar se há mais pessoas mortas ou 
feridas.

Segundo veículos de comunicação da re-

gião, os corpos dos posseiros foram levados, 
inicialmente, para o necrotério do Hospital 
Municipal de Redenção, posteriormente 
devem ser transferidos para o Instituto Médico 
Legal (IML) do município de Marabá.

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) divul-
gou, há pouco mais de um mês, o seu rela-
tório anual, Conflitos no Campo Brasil 2016, 
em que destacou os 61 assassinatos ocorridos 
no ano passado, o maior número já registra-
do desde 2003. E a violência não dá trégua 
em 2017. Até o momento, já são 26 pessoas 
assassinadas em conflitos no campo brasilei-
ro – as mortes ocorridas hoje em Redenção 
ainda não constam nesta relação. E no último 
dia 19, completou-se um mês da Chacina de 
Colniza, no Mato Grosso, quando 9 trabalha-
dores rurais foram brutalmente assassinados 

por um grupo de homens encapuzados.
Histórico de conflito

No segundo semestre do ano passado, no 
dia 21 de outubro, durante reunião da Co-
missão Nacional de Combate à Violência no 
Campo, realizada na sede do INCRA, em Ma-
rabá (PA), o coordenador do Acampamento 
Nova Vida, Ronaldo da Silva Santos, informou 
que as 150 famílias acampadas desejavam 
que o imóvel fosse destinado para a Reforma 
Agrária. As famílias estavam acampadas na 
área desde 18 de maio de 2015.

Mais informações:
Cristiane Passos (assessoria de comunicação 

da CPT Nacional): (62) 4008-6406 / 99307-
4305 e Elvis Marques (assessoria de comuni-
cação da CPT Nacional): (62) 4008-6414 / 
99309-6781

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA  25/04/2017 https://goo.gl/xLwnMa

Chacina em Redenção (PA) deixa pelo menos 10 posseiros mortos
Conforme informações preliminares, dez posseiros – sendo 9 homens e 1 mulher – foram assassinados durante uma ação de 

reintegração de posse de um acampamento situado na Fazenda Santa Lúcia, no município de Pau d’arco, no Sudeste do estado do 
Pará. A reintegração era realizada pelas Polícias Civil e Militar de Redenção.
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 IHU ON-LINE  Por: Patricia Fachin | 25 Maio 2017

O Brasil patrimonialista, o 
esgotamento e a desorientação 
das forças políticas. Entrevista 

especial com Diego Viana

Papo cabeça

 Apesar de as recentes delações dos exe-
cutivos da JBS e dos desdobramentos da 
Lava Jato terem aprofundado a crise política 
e reforçado a tese de que o sistema político 
brasileiro está corrompido, as causas da crise 
atual podem ser verificadas ao se fazer uma 
retrospectiva no tempo, voltando, por exem-
plo, ao ano de 1988, quando a Constituição 
foi promulgada, sugere Diego Viana, na 
entrevista a seguir, concedida por e-mail à 

IHU On-Line.
“Desde que foi outorgada a Constituição, 

aos poucos foi se organizando um sistema 
pelo qual determinados grupos garantiram 
seu quinhão de poder, os partidos encontra-
ram modos de se financiar e se perpetuar 
nos cargos eletivos (mais ainda: de distribuir 
esses cargos entre si quando alguém impor-
tante fica de fora), ao mesmo tempo que o 
PIB encontrou mecanismos razoavelmente 

confortáveis para garantir que seus interesses 
fossem atendidos pelos sucessivos governos. 
Esses arranjos pareciam funcionar muito bem 
(quando enfim deixam de funcionar, como 
é fácil dizer que são capengas!), tão bem 
que puderam acomodar até mesmo aquela 
que foi um dia uma tonitruante oposição de 
esquerda”, avalia.
https://goo.gl/YxGDgH

Doria ingressa na Justiça para apreender pessoas
na Cracolândia e interná-las obrigatoriamente

João Doria ingressou no Poder Judiciário para poder apreender 
pessoas na região da Cracolândia e interná-las obrigatoriamente. O 
pedido de busca e apreensão já foi enviado para o Juiz, que antes de 
decidir enviou para parecer do Ministério Público de São Paulo. A ação 
com o pedido, no mínimo, “estranho” foi movida pela Procuradoria do 
Município e assinada pelos procuradores Ricardo Ferrari Nogueira e 
William Alexandre Calado.

A reportagem é publicada por Justificando, 24-05-2017.
Na ação de busca e apreensão, os procuradores afirmam que a 

operação policial na Cracolândia – a qual nas palavras da Secretária 
Municipal de Direitos Humanos da própria gestão Doria foi classi-
ficada como “desastrada” – espalhou usuários de droga por outras 

regiões. Sendo assim, essas pessoas que estariam, nas palavras dos 
procuradores, abduzidas pelo “fluxo” precisariam ser examinadas 
clinicamente pela prefeitura e, se fosse o caso, internadas contra sua 
vontade.

Contudo, apesar ainda da frágil argumentação, os procuradores 
pedem que o Judiciário emita uma ordem para apreensão genérica, 
sem delimitar grupo de pessoa e, ainda, sem delimitar território. Basi-
camente, pede-se uma carta branca para a prefeitura apreenda quem 
ela bem entender, encaminhe para um setor médico e interne compul-
soriamente, se assim entender necessário.

https://goo.gl/pN3qjC

Após repercussão negativa, Justiça manda parar 
demolições na Cracolândia 

A defensoria pública de São Paulo obteve, 
na tarde desta quarta-feira (24), uma decisão 
judicial liminar que proíbe o governo do pre-
feito João Dória (PSDB) de continuar com as 
remoções compulsórias de pessoas e demoli-
ções de edifícios na região da Luz, conhecida 
como Cracolândia, na zona central da capital. 
Ação foi veementemente rechaçada pelos mo-
vimentos populares e por associações ligadas 
aos direitos humanos, entre elas o Conselho 
de Psicologia.

A reportagem é de Júlia Dolce e Rute Pina, 

publicada por Brasil de Fato, 24-05-2017.

Comerciantes fecham estabelecimento após 
receberem ordem de despejo da Prefeitura de 
São Paulo. Foto: Júlia Dolce/Brasil de Fato

Os procedimentos tiveram início na segun-
da-feira (22), logo após a violenta ação da 
Polícia Militar (PM), que no dia anterior havia 
dispersado os usuários de drogas que habita-
vam a área, conhecida como "fluxo".

Segundo Rafael Faber, um dos defensores 
públicos que assinou a ação cautelar movida 

pela Defensoria, o órgão identificou que as 
intervenções da Prefeitura na região foram 
feitas irregularmente, sem o cumprimento de 
um procedimento padrão. "De imediato, o 
que verificamos na área é que diversas pesso-
as estavam sendo removidas do local e sendo 
colocadas na ruas sem nenhuma alternativa 
habitacional", relatou o defensor.

https://goo.gl/R9y1YT
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Privatização do primeiro satélite nacional  
pode frear inclusão digital no Brasil

Edital do governo federal pode impedir que se alcance o objetivo de fornecer internet em regiões remotas do país

https://goo.gl/vT28II

O governo de Michel Temer (PMDB) anun-
ciou que vai privatizar as operações do 
Satélite Geoestacionário de Defesa e Comu-
nicações (SGDC), o único e primeiro satélite 
para fins civis e militares controlado pelo país, 
lançado no início deste mês, em 4 de maio.

 Até 1998, quando a Embratel foi privatiza-
da, o país possuía satélites próprios para as 
comunicações militares. Desde então, só tem 
satélites de baixa órbita que são usados, por 
exemplo, para o monitoramento ambiental.

 O SGDC é um projeto da Telebras, empre-
sa de economia mista vinculada ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações (MCTIC) em parceria com o Ministério 
da Defesa. O satélite vai fornecer conexões 

para serviços de telefonia, televisão e internet 
para fins civis e militares.

 O plano de vendas anunciado pela 
Telebras pode impedir que se alcance um 
dos principais objetivos do equipamento: a 
universalização do acesso à internet banda 
larga no Brasil.

 O plano de venda prevê que 70% da 
capacidade do satélite sejam destinados a 
fins civis e divididos em quatro lotes iguais. O 
primeiro será exclusivo da empresa estatal; os 
outros três serão comercializados a empresas 
que atuam no setor de telecomunicações sob 
regimes de concessão, permissão e autoriza-
ção de serviços.

 Os outros 30% da capacidade do SGDC 

serão destinados a fins militares.
 Avaliação

O diretor técnico do Clube de Engenharia, 
Marcio Patusco, acredita que o plano de ven-
das do SGDC vai descaracterizar o projeto. 
Criado em 2013, o satélite previa, inicialmen-
te, dar autonomia ao Brasil em relação ao trá-
fego das Forças Armadas e suprir a demanda 
por internet de alta velocidade em municípios 
onde não há infraestrutura, de acordo com as 
metas do Programa Nacional de Banda Larga 
(PNBL).

 

Fonte: Convergência Digital  Luís Osvaldo Grossmann  24/05/2017

Anatel ainda espera uma MP exclusiva para o setor de Telecom

https://goo.gl/6xAXsI

Apesar da edição da Medida Provisória 780, que cria um “Programa 
de Regularização de Débitos não Tributários”, a Anatel ainda torce 
para que o governo baixe outra MP, específica para o setor de teleco-
municações e que, além de esticar o parcelamento de multas não pa-
gas, permita negociações como Termos de Ajustamento de Conduta. 

 “A Medida que saiu é aplicável ao setor de telecomunicações e tem 
atratividade. Há descontos no parcelamento, há o prazo de 20 anos. 
E vale para créditos constituídos e não constituídos. Mas tem uma 
diferença significativa. A proposta do grupo de trabalho quae a Anatel 
coordenava e que o Ministério encaminhou à Casa Civil é a que tinha 
o instituto do TAC”, apontou nesta quarta, 24/5, o presidente da Ana-
tel, Juarez Quadros.

 Ele acredita que ainda há espaço para a publicação da outra Me-
dida Provisória, apelidada de ‘MP da Oi’ por endereçar dificuldades 
da empresa em recuperação judicial na negociação de multas para as 

quais não cabe mais recurso. “A MP que saiu é diferente. Ela trata do 
‘Refis’, de condições tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. É mui-
to diferente ao pedir sinais de 50% ou 20% e não estabelece termos de 
ajuste de conduta. O setor, a agência, fica na expectativa da MP que 
foi trabalhada. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer”, disse 
Quadros.

 Atualmente, dívidas já constituídas só podem ser parceladas por 
cinco anos e a MP 780 amplia o prazo para 240 meses. Na minuta do 
que seria a MP da Oi, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações 
e Comunicações propunha prazo 120 meses. Mas previa também 
outra alternativa de negociação desses valores, a assinatura de Termos 
de Ajustamento de Conduta com a Anatel que na prática transforma-
riam multas nunca pagas em compromissos de investimento nas redes 
de telecom.

 Redação RBA • Publicado em: 23/05/2017 

Relator afirma que reforma da Previdência não tem mais 
previsão para ser votada

Para Arthur Maia (PPS-BA), calendário de votação da reforma foi "destruído" pelas delações

O relator da reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), afir-
mou nesta terça-feira (23) que o escândalo das denúncias da JBS que 
ameaça a permanência de Michel Temer (PMDB-SP) na Presidência da 
República também compromete a tramitação da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 287, que pretende alterar o regime de aposenta-
dorias – que, segundo ele, não tem mais data para ser votada. Maia, 

que esperava colocar a medida em votação no próximo dia 1º, diz 
agora que “não existe mais data” porque “Joesley destruiu isso”. 

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo,  o deputado afirma que a 
previsão para a tramitação da reforma da Previdência é cada vez mais 
complicada. “O que é difícil hoje será mais difícil daqui a um mês.”
https://goo.gl/2ZPUfS
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PEC das Diretas avança no Senado e é adiada na Câmara
Relatório da PEC 67/2016 foi lido na CCJ do Senado e pode ser votado na comissão na próxima semana. Na Câmara, base de Temer 

adiou a discussão de proposta equivalente

São Paulo – A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado pode votar na 
semana que vem a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 67/2016, de autoria do 
senador Reguffe (sem partido-DF), que prevê 
a realização de eleição direta para presidente 
e vice-presidente da República em caso de 
vacância dos cargos nos três primeiros anos 
do mandato.

Reconhecendo que uma proposta desse tipo 
tem uma tramitação muito longa tanto no 
Senado quanto na Câmara dos Deputados, 
o relator da matéria Lindbergh Farias (PT-RJ) 
conseguiu que o item entrasse na pauta desta 
quarta-feira (24). O parlamentar leu o pare-
cer pela aprovação da proposta, que precisa 

passar por dois turnos de votação no Senado 
e na Câmara. Após a leitura do relatório foi 
apresentado um pedido de vista coletiva – que 
já estava acordado – e o vice-presidente da 
CCJ, senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) 
, disse que a matéria poderá ser votada na 
semana que vem.

Câmara
Ontem (23) deputados governistas conse-

guiram adiar a votação do relatório favorável 
à PEC das eleições diretas. O projeto, de 
autoria do deputado Miro Teixeira (Rede-RJ), 
tem o mesmo objetivo da proposta que está 
em tramitação no Senado. Após o adiamento, 
a matéria foi retirada da pauta da comissão.

A aprovação da proposta é defendida por 

parlamentares da oposição, principalmente 
depois da divulgação de denúncias envolven-
do o presidente Michel Temer em esquema 
de pagamento de propina e troca de favores 
com empresários do grupo JBS, no âmbito 
das investigações da Operação Lava Jato.

Os oposicionistas pedem o impeachment de 
Michel Temer e querem evitar a possibilidade 
de o Congresso escolher um presidente inte-
rino. Já a base aliada quer a manutenção do 
texto constitucional vigente, que estabelece a 
realização de eleições indiretas (quando cabe 
ao Parlamento escolher) em caso de vacância 
dos cargos de presidente e vice-presidente da 
República. https://goo.gl/FhzHJ0

RBA por Alice Maciel publicado 25/05/2017 

INTERESSES PRÓPRIOS
Mudanças na legislação trabalhista foram 
conduzidas por parlamentares-patrões

Reunião da Comissão Especial que discutiu e aprovou o texto-base da reforma trabalhista na Câmara

A Pública – Na semana anterior à votação da proposta de terceiri-
zação na Câmara dos Deputados, uma empresa do deputado federal 
Laércio Oliveira (SD-SE), relator do projeto, era alvo de mais de um 
processo na Justiça do Trabalho de Sergipe. O deputado é dono de 
duas empresas de terceirização que prestam serviços de vigilância e de 
limpeza. No dia 16 de março passado, a Franca – Serviços de Vigilân-
cia e Segurança Patrimonial – passou a responder a mais um processo 
trabalhista – a empresa acumula dezenas de ações do tipo e já foi 
condenada a pagar horas extras, feriados trabalhados e intervalo para 
refeição de funcionários. São direitos garantidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e relativizados pela lei da terceirização, de 
acordo com centrais sindicais e movimentos sociais que se mobilizaram 
contra a proposta, por fim aprovada no dia 22 de março e sancionada 
pelo presidente Michel Temer no dia 31.

"Não precisa estar escrito na lei", afirmou Laércio Oliveira, relator do 
projeto, ao defendê-lo na Câmara. O dono da Franca garante que a 
terceirização – que sempre foi bandeira de seu mandato parlamentar – 
não vai prejudicar esses direitos, alegando que já é praxe as contratan-
tes exigirem os comprovantes de pagamentos dos direitos trabalhistas 
antes de quitar a fatura das empresas contratadas. Oliveira, ex-mem-
bro da Câmara Brasileira de Serviços Terceirizados, é atualmente 
presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo em 
Sergipe e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo.
Dos 232 parlamentares que aprovaram o Projeto de Lei 

4.302/1998, 193 são patrões de acordo com um levanta-
mento feito pela Pública a partir do cruzamento de bens dos 
políticos entregue em suas declarações ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) com as informações da Receita Federal. Pouco 
mais da metade deles – 125 deputados – são sócios, ad-
ministradores ou donos de algum negócio; os outros 68 se 
declaram empresários e administradores de empresas, mas 
não possuem firmas em seus nomes. Entre os empreendimentos 
registrados em nome de políticos estão construtoras, clínicas médicas, 
escolas técnicas, de ensino superior, de educação infantil, empresas 
de transporte, comércio, hotelaria, postos de gasolina. A reportagem 
identificou também que algumas empresas estão registradas em nome 
de seus filhos e de suas companheiras. É o caso, por exemplo, do de-
putado mineiro Aelton Freitas (PR). Ele declarou à Justiça Eleitoral, em 
2014, possuir duas empresas, a Ouro Velho Empreendimentos e Parti-
cipações e a Agropecuária Gavião. Atualmente, os sócios delas são a 
mulher e os filhos do parlamentar (clique aqui para ver a planilha com 
os dados dos deputados).
https://goo.gl/rjdqGr


