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Desemprego é de 13,6% e atinge 14
milhões de trabalhadores, diz IBGE

O desemprego no país foi de 13,6%, em média, no trimestre de fevereiro a abril, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca). No período, o número de desempregados no Brasil foi de 14 milhões de pessoas. Os números tiveram leve queda em relação ao trimestre 
de janeiro a março quando a taxa de desemprego foi de 13,7% e a população desocupada chegou a 14,2 milhões. A última vez em que houve 
recuo nesse tipo de comparação foi em novembro de 2014. Na época, a taxa estava em 6,5%.

Em relação ao trimestre de novembro a janeiro, são cerca de 1,1 milhão de desempregados a mais, alta de 8,7%. Em um ano, são 2,6 mi-
lhões de pessoas a mais sem emprego, um aumento de 23,1%.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (31) e fazem parte da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, do IBGE. 
A pesquisa não usa só os trimestres tradicionais, mas períodos móveis (como fevereiro, março e abril; março, abril e maio etc). 

Leia mais https://goo.gl/zFcbVh

por Carlos Drummond — publicado 30/05/2017 00h20, última modificação 29/05/2017 15h40

O ajuste fiscal deixa a indústria por um fio 
Redução de gastos públicos sem desvalorizar o real e baixar os juros não leva a lugar algum, alerta Tadini, presidente da Abdib

 
O investimento em infraestrutura recuou de 162 bilhões de reais, equivalentes a 2,4% do Produto Interno Bruto, em 2014, para irrisórios 106 

bilhões, ou 1,7% do PIB, no ano passado. Com a marcha à ré, o País ficou na 116ª posição entre 138 países.
Para sair da péssima situação, precisaria investir, no mínimo, 5% do PIB nos próximos dez anos. Sem uma desvalorização forte do real e juros 

mais baixos, entretanto, não se atingirá esse objetivo, alerta Venilton Tadini, presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de 
Base, a Abdib.

Com a economia desajustada desde a década de 1990, o Brasil perdeu a oportunidade de avançar a partir do ciclo da telefonia e comunica-
ção e desperdiça agora mais uma chance, de desenvolvimento da cadeia produtiva do petróleo, por causa da crise da Petrobras.

Leia mais https://goo.gl/CLZsQd

Nossa Opinião – Nove ministros e uma decisão
maio 30, 2017- Instituo Telecom
Se depender das operadoras de telecomunicações e da chamada “mídia especializada” (e financiada pelas empresas) o PLC 79/16 
será aprovado e, com ele, a entrega do satélite nacional e os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) elaborados pela Anatel.

 De acordo com o Tribunal de Contas da 
União (TCU), o princípio da supremacia do in-
teresse público tem que ser respeitado quando 
da elaboração dos TACs. Em relatório recente, 
o Tribunal alerta para o fato de que os Termos 
de Ajustamento não poderão ser firmados 
“se os benefícios privados da prestadora, 
seja por deixar de quitar as multas aplicadas, 
seja pelos investimentos adicionais em rede 
que serão incorporados ao seu ativo, forem 
superiores ao benefício coletivo da socieda-
de”. O relatório toma como exemplo o TAC 
da Telefônica, que em agosto de 2016 era de 
R$ 1,7 bilhão de reais e agora chega a R$ 2,8 
bilhões.

Ocorre que, no afã de defender as opera-
doras, a mídia especializada chegou a tentar 
contestar o relatório do TCU utilizando para 
isso um parecer da Telefônica – uma das prin-
cipais interessadas e beneficiadas pelos TAC’s. 
Não satisfeita, a mídia especializada ainda 
entrevistou o presidente da empresa no Brasil, 
Eduardo Navarro que, obviamente, pressiona 

a Anatel a aprovar o TAC. Para Navarro, se o 
Termo não for assinado o que “provavelmen-
te vai acontecer é que essas cidades serão 
colocadas ‘em espera’, e os recursos que 
seriam aplicados em suas redes serão trans-
feridos para cidades onde a companhia tem 
maior interesse comercial. Provavelmente vou 
investir mais em Brasília, em Curitiba, em Belo 
Horizonte”.

Chega a ser patética tal afirmação, pois 
mesmo que o TAC seja aprovado muito pro-
vavelmente os recursos serão destinados para 
as áreas mais ricas do país.

No conjunto de irregularidades aponta-
das pelo TCU os técnicos destacam que as 
operadoras priorizam as regiões do país “que 
possuem maior infraestrutura e um índice de 
desenvolvimento maior em detrimento de re-
giões mais deficitárias de rede de telecomuni-
cações, como Norte, Nordeste e Centro-Oes-
te”. Nenhum dos municípios beneficiados pelo 
TAC poderia ser classificado como de “baixo 
desenvolvimento” e nem mesmo de “muito 

baixo desenvolvimento”. Ao contrário: 89% 
das localidades escolhidas se caracterizam 
pelo alto desenvolvimento. Ou seja, a Telefô-
nica pretende trocar cerca de R$ 3 bilhões de 
multas em investimento na sua própria rede, 
localizada nas regiões mais ricas do país. Áre-
as com índice de desenvolvimento alto, nas 
quais a empresa já faria investimentos, com o 
único objetivo de obter lucros. É ou não é um 
ótimo negócio para a operadora? Para ela, o 
interesse público que se dane!

Mais a coisa piora. Caso a Telefônica queira 
mudar o município que receberia o investi-
mento, poderá fazê-lo a qualquer momento, 
bastando notificar a Anatel. É realmente um 
negócio fabuloso!

Diante de tamanhas irregularidades, o 
mínimo que se espera é que os nove ministros 
do TCU se posicionem contrariamente a mais 
esse crime de lesa-pátria.

Instituto Telecom, Terça-feira, 30 de maio de 
2017
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30 DE MAIO DE 2017 - TELETIME
DESTAQUE

ANATEL NÃO VAI MAIS ADIAR 
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE 
CONCESSÃO, AFIRMA QUADROS
A Anatel não pretende prorrogar mais a decisão sobre os contratos 

de concessão, e assinar os mesmos termos que estão sendo prorroga-
dos desde 2015. Para isso, deverá apresentar parecer jurídico que le-
galiza o uso do regimento para a aprovação do Plano Geral de Metas 
de Universalização (PGMU) sem a apreciação de seu conselho consul-
tivo, por decreto presidencial. Mas o PGO, que autoriza a migração da 
concessão para a autorização ficará “congelado” até deliberação da 
nova lei. https://goo.gl/Dm6sDd

TELETIME — 30 DE MAIO DE 2017 
INTERNACIONAL

EUROPEUS VÃO INVESTIR R$ 
437 MILHÕES EM REDE WIFI 

PÚBLICA
Valor será usado para implantar de 6 mil a 8 mil 

pontos de acesso à internet sem fio nos países da 
União Europeia

wifi wi-fi internet acesso sem fioO Conselho Europeu, organismo 
que reúne ministros de estado dos países que compõem a União 
Europeia, aprovou a criação de um fundo de € 120 milhões para 
financiar a construção de uma rede pública WiFi. O valor equivale a 
R$ 437 milhões.

A iniciativa faz parte do projeto WiFi4EU, algo como “WiFi para a 
Europa”, anunciado em setembro de 2016 com objetivo de univer-
salizar o acesso à internet e acelerar o crescimento de iniciativas de 
economia digital. O fundo será gasto na compra de equipamentos 
para 6 mil a 8 mil hotsposts, distribuídos pelos países do bloco.

https://goo.gl/D4fkyN

terça-feira, 30 de maio de 2017 , 19h06
REDAÇÃO | info@convergecom.com.br

Anatel reprova a relação de bens  
reversíveis de todas as concessionárias

Leia mais https://goo.gl/ZizoGh

por Marcos Coimbra — publicado 31/05/2017 00h15, última 
modificação 30/05/2017 15h46
Opinião

Medo de Lula
As elites estão aturdidas, a mídia dividida, une-as 
apenas o pavor da volta por cima do ex-presidente

O medo das urnas é uma barreira à campanha "Diretas Já"
As elites brasileiras estão como baratas tontas por uma razão que 

tem nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Não fosse o medo que têm dele, 
haveria uma saída natural para a enrascada em que meteram o País 
e que as deixa baratinadas.

Elas mantinham-se coesas desde o segundo semestre de 2015, 
quando decidiram pôr de lado suas diferenças e ir juntas derrubar 
Dilma Rousseff. Sempre concordaram no fundamental, pois nunca 
esqueceram seus interesses de longo prazo. Mas a unificação de táti-
cas do cotidiano foi cimentada somente quando entraram em acordo 
para tirar o PT do governo e reassumi-lo na plenitude.

Hoje, aquela coalizão desmoronou e um setor nem imagina o que 
outro pretende, como estamos vendo no comportamento dos conglo-
merados de mídia. Depois de um enfadonho período, em que todos 
diziam as mesmas coisas, até com idênticas palavras, agora é cada 
um por si. 

A Anatel rejeitou as listas dos bens rever-
síveis referentes a 2015 apresentadas por 
todas as concessionárias de telefonia fixa: 
Telefônica, Sercomtel, Claro (América Móvil 
Brasil), Algar Telecom e Oi. De acordo com 
a agência, as empresas terão que fazer a cor-
reção de informações e campos obrigatórios 
nas Relações de Bens Reversíveis de 2016.

A Superintendência de Controle de Obri-

gações (SCO) constatou que as prestadoras 
classificaram no Inventário de 2015 como 
não reversíveis vários registros relacionados à 
equipamentos com funções de transmissão, 
de comutação, de rede externa e de termi-
nais de uso público, além de bens imóveis, 
localizados na área de atuação das conces-
sionárias. Para a Anatel, é inadmissível que 
estes bens não sejam informados como bens 

reversíveis.
A Anatel proibiu as empresas de alienar 

bens reversíveis e vender ou onerar  imóveis 
sem prévia ratificação da agência. Ao mesmo 
tempo, abriu Procedimento para Apuração 
de Descumprimento de Obrigações (Pado) 
porque as empresas não cumpriram as deter-
minações anteriores.
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“Temos uma semana para reverter o desastre trabalhista”
Acordo adia votação da reforma trabalhista no CAE do Senado e presidente da CUT diz que Central vai pressionar ainda mais 

parlamentares para mudarem voto
Com receio de não conseguir o número de votos necessários para aprovar a Reforma Trabalhista, os senadores da base do ilegítimo Michel 

Temer (PMDB) aceitaram fazer um acordo com a oposição para adiar a votação do PLC 38/2017 (Projeto de Lei da Câmara) na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A leitura do relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), favorável ao projeto, ficou para a próxima 
terça-feira (6).

Nas contas do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), com a mudança de três votos a classe trabalhadora conseguirá 
enterrar o desmonte de Temer. https://goo.gl/Vgy9HQ

https://goo.gl/Vgy9HQ

CUT  30/05/2017 

Centrais definirão mobilizações rumo à próxima Greve Geral
Encontro no próximo dia 5 vai definir série de atos para ampliar paralisação

https://goo.gl/v0xsQn

AGÊNCIA SENADO 

Relator da reforma trabalhista quer  
texto em ‘acordo’ com o Planalto

Ferraço rejeitou mais de 200 emendas e apenas sugeriu 
vetos ou mudanças, que seriam feitas por medida provisória. 

“Melhor fechar o Senado”, reagiu Lindbergh. Acordo joga 
votação para a semana que vem

São Paulo – Cenário de tumulto na semana passada, a Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado retomou em tom conciliatório, ou 
menos ríspido, na manhã desta terça-feira (30), a discussão do projeto de 
lei (PLC 38) de “reforma” trabalhista. Um acordo envolvendo o presiden-
te do colegiado, Tasso Jereissati (PSDB-CE); o relator do texto, o também 
tucano Ricardo Ferraço (ES); o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), e 
Paulo Paim (PT-RS), pela oposição, jogou a votação para terça-feira que vem 
(6), contrariando o governo, que quer urgência para votar a matéria. Mas 
há divergência quanto à fórmula adotada pelo relator, que não mexeu no texto vindo da Câmara, apenas “sugeriu” mudanças, que 
poderiam ser feitas via medida provisória pelo Executivo. Qual governo?, perguntam os oposicionistas. 

Até o anunciado acordo, os parlamentares poderiam votar hoje o parecer do relator, de 74 páginas, que há uma semana, diante 
de tumulto na sessão da CAE, mesmo sem apresentação formal foi considerado como lido pelo presidente da comissão. A oposição 
contestou, pedindo mais debate para o relatório. Os oposicionistas rejeitam aprovar um texto sem alterações, só com “sugestões”.

https://goo.gl/CzP5Kp

Após encontro nessa segunda-feira (29) em que fizeram um balan-
ço do Ocupa Brasília na última semana, a CUT e as demais centrais 
sindicais irão se reunir novamente na próxima segunda-feira (5), em 
São Paulo, para definir um calendário de mobilizações até a próxima 
Greve Geral.

A expectativa é que a paralisação aconteça entre os dias 26 e 30 
de junho e, como a manifestação do dia 28 de abril, também lutará 
contra as reformas do governo ilegítimo de Michel Temer (PMDB). 
Porém, conforme aponta o secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, terá 
o acréscimo do embate pelas Diretas Já.

“Todas as nossas pautas, incluindo as reformas, tratam da democra-
cia, porque democracia pressupõe igualdade de condições e tanto os 
ataques à aposentadoria quanto o roubo dos direitos trabalhistas dese-
quilibram as relações entre os mais ricos e os mais pobres, patrões e 
trabalhadores. Acreditamos que essa ideia está chegando à sociedade 
e o primeiro passo é impedir que o povo seja excluído da escolha 
sobre quem comandará o país. Portanto, o primeiro passo é Diretas 
Já!”, apontou.

RBA -0/05/2017

Traidor
da classe 

trabalhadora



Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e  
Operadoras de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo

Produção: T&T Comunicação |  Jornalista: Tânia Trento | Tel. (27) 3084-5666 

Resumo de Notícias
RBA - 30/05/2017

Claudio Fonteles: ‘Brasil vive sob 
 manipulação forte dos meios de 

comunicação social’
Para ex-procurador-geral da República, sociedade não pode ceder e tem de ir às rua 

reagir ao Estado de exceção: “Se não estancarmos isso que está no poder, sabemos que o 
caminho final não vai ser bom”

https://goo.gl/DNbmkl

Moraes extingue ação que pedia 
criação de imposto sobre grandes 

fortunas
 

Para ministro do STF, ação movida pelo governo do 
Maranhão, que acusava o Congresso de se omitir em 

relação ao tema, não apresentou "vínculo de pertinência"

https://goo.gl/ftMUof

Zarattini, Fonteles e Requião durante semi-
nário na UnB. Mídia impõe modos e opiniões 
pela força, diz ex-procurador-geral

Brasília – O ex-procurador-geral da Repú-
blica (2003 a 2005) Claudio Lemos Fonteles 
disse nesta segunda-feira (29) que existe no 
Brasil forte manipulação por parte dos meios 
de comunicação social. “Esses meios impõem, 
pela força de uma bem orquestrada insistên-
cia, modos e direitos de opinião. Dilma Rous-
seff sofreu um golpe midiático”, acusou, ao se 
referir à ex-presidenta da República, durante 
seminário realizado na Universidade de Bra-
sília (UnB), que discutiu e refletiu as diferenças 
entre um Estado democrático e um Estado de 
exceção. Para Fonteles, “a imprensa deve ser 
livre, mas deve ser constantemente analisada”.

O ex-procurador geral disse, em relação 
ao Judiciário, que ser justo para seguir regras 

jurídicas não significa seguir o Direito posto. 
“A segurança está em sentir a necessidade 
do momento e aí defini-la e, não, lutar para 
manter o famoso status quo. Isto não”, enfati-
zou, ao acrescentar que considera importante, 
neste momento, a população ir às ruas, não 
ceder. “Esta é nossa missão. Aí está a nossa 
tarefa, nessa modesta e ambiciosa missão que 
cabe ao homem e a todos nós em especial, 
neste momento. Se não estancarmos isso que 
está no poder, sabemos que o caminho final 
não vai ser bom”, alertou.

Frente parlamentar
O presidente nacional do PT, Rui Falcão, 

aproveitou o evento para divulgar a constru-
ção de uma Frente Parlamentar por Diretas Já 
no Congresso Nacional. E disse que semi-
nários como esse na UnB, promovido pela 
Fundação Perseu Abramo, as bancadas do PT 

no Congresso e a Frente Brasil de Juristas pela 
Democracia, com políticos, juristas de todo o 
país e universitários, são importantes para o 
momento observado no país. “Estamos anali-
sando aqui, do ponto de vista jurídico e social, 
os últimos acontecimentos do país sob a ótica 
de vários especialistas e da academia.”

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) disse 
saber bem o que é o uso da lei por parte do 
Ministério Público e do Judiciário diante de um 
governo popular porque sofreu com isso, no 
período em que foi governador do Paraná. 
Segundo ele, “a manipulação das leis não co-
nhece mais limites”. Num tom classificado por 
colegas como “sincerincídio”, o senador afir-
mou que não vê mais “espaço para conversar 
e para as boas maneiras”, num estímulo ao 
aumento das manifestações populares.0

São Paulo – O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu 
nesta segunda-feira (29) extinguir ação movi-
da pelo governo do Maranhão, que pedia a 
regulamentação do Imposto sobre Grandes 
Fortunas (IGF) previsto na Constituição, mas 
que ainda não foi instituído por falta de legis-
lação complementar específica que caberia 
ao Congresso Nacional. A Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), 
movida pelo governador Flávio Dino (PCdoB), 
destacava que o estado do Maranhão saía 
prejudicado com a medida, já que depende 
de repasses federais para investimentos em 
diversas áreas estratégicas, como saúde e 
educação. 

"Através da inércia do Con-
gresso Nacional em aprovar 
um dos tantos projetos de lei que tramitam em 
suas Casas há anos, tem-se que a ausência 
de tributação das grandes fortunas pela União 
Federal reduz a perspectiva de recebimento, 
pelo Estado-membro, de recursos federais nas 
mais diversas áreas", argumentava o governa-
dor na ADO.

Contudo, o ministro Alexandre de Moraes, 
sem avaliar o mérito da ação, arquivou a 
ação com base no que chamou de falta de 
"demonstração da pertinência temática" por 
parte do requerente. "No caso, o governador 
do Maranhão não demonstrou, de forma 
adequada e suficiente, a existência de vínculo 

de pertinência temática, apresentando um 
único argumento: o Estado do Maranhão teria 
interesse na efetiva instituição e arrecadação 
do IGF, pois, ocorrendo o incremento de 
receitas da União, o volume a ser partilha-
do com os Estados seria consequentemente 
majorado", afirmou o ministro nomeado pelo 
presidente Michel Temer (PMDB), recém-incor-
porado à Suprema Corte.

Moraes alegou, ainda, que a Constituição 
não determina repartição obrigatória das re-
ceitas eventualmente auferidas com a arreca-
dação do IGF entre a União e os demais entes 
federativos (estados e municípios).

Ministro colocado por Temer não iria 
aprovar imposto contra os ricos; a elite 

golpista! É óbvio!
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STF autoriza Polícia Federal a interrogar Michel Temer
Decisão do ministro Fachin desmembrou inquéritos envolvendo Aécio e Temer. Investigação, de acordo com o tribunal, deve ser 

concluída em até 10 dias. Deputados do Paraná não querem ministério

https://goo.gl/JWyw52

Convergência Digital  31/05/2017 

Oi e TIM concentram perdas da telefonia móvel

Além de não conseguir substituto parana-
ense para Serraglio, Temer terá de responder 
sobre conversas com Joesley

Brasília – O presidente da República, Michel 
Temer, será interrogado pela Polícia Federal 
no inquérito em que é investigado, referente 
à gravação de conversa entre ele e o empre-
sário Joesley Batista, da JBS, no último dia 17 
de maio. O ministro Luiz Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que o 
presidente deve responder às perguntas dos 
policiais dentro do rito do inquérito. As per-
guntas poderão ser encaminhadas por escrito, 
e o prazo para respostas será de 24 horas.

Fachin desmembrou o inquérito em dois. O 
primeiro, referente à conversa entre Temer e 
Joesley Batista passou a ter como alvos o pró-

prio presidente e o deputado afastado Rodrigo 
Rocha Loures (PMDB-PR), seu ex-assessor. O 
segundo, voltado apenas para a situação do 
senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), 
também flagrado em conversas compromete-
doras com o mesmo empresário, entre outras.

A divulgação da decisão de Fachin autori-
zando o interrogatório é mais uma situação 
de fragilidade para o governo Temer faltando 
poucos dias para o julgamento sobre a chapa 
eleitoral que o elegeu vice-presidente, em 
2014, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Também chega em um momento de tumulto, 
com a recusa do ex-ministro da Justiça, o de-
putado Osmar Serraglio (PMDB-PR), de assu-
mir o ministério da Transparência e de muitas 
indefinições sobre o apoio de parlamentares 

ao Executivo.
Pressionado a tirar Serraglio da Justiça – 

pasta que em tese deveria comandar a Polícia 
Federal –, Temer viu seu ex-assessor Rocha 
Loures em maus lençóis, já que este ocupava 
como suplente a cadeira de Serraglio na Câ-
mara. A possibilidade de Rocha Loures manter 
o posto de parlamentar e o foro privilegiado 
para responder a processos na Justiça seria 
algum colega de seu estado deixar a Câmara 
para assumir um dos ministérios vagos: Trans-
parência ou Cultura. 

Os deputados João Arruda, Hermes Par-
cianello e Sérgio Souza – todos do PMDB do 
Paraná – não estariam dispostos a encarar a 
tarefa.

RBA publicado 30/05/2017

A sangria da telefonia móvel continua, mas 
em intensidade menor e com efeito concentra-
do em duas operadoras, TIM e Oi, se consi-
derados apenas os quatro primeiros de 2017. 
No geral, o país fechou abril com 242,3 
milhões de chips em funcionamento. 

A retração que fez sumirem do mercado 
22,9 milhões de acessos em 2015 e outros 

13,7 milhões em 2016 não acabou. Mas em 
quatro meses foram 1,7 milhão de chips a 
menos. A Vivo já aumenta a base (296 mil 
novos acessos este ano) e a Claro também, 
embora em proporção menor (36,7 mil aces-
sos) e ainda com ritmo mensal irregular. 

Nesse cenário, o pior está ainda com Tim e 
Oi. A primeira porque desde janeiro perdeu 

mais 2 milhões de acessos ativos. A Oi perdeu 
menos, mas foram 562,8 mil de quem já é 
a menor das quatro grandes. O saldo nega-
tivo de ambos, com 2,5 milhões de chips a 
menos, é maior que o 1,7 milhão do mercado 
como um todo. 

Aécio escolheu senadores que vão julgá-lo no Conselho de Ética
Jornal GGN 31/05/2017- Aécio Neves participou das discussões para a montagem do Conselho de Ética do Senado, que vai julgar um 

pedido do PSOL e Rede pela cassação de seu mandato. É o que informa o Estadão desta quinta 

Segundo o jornal, “tucanos 
foram escolhidos a dedo para 
ajudar a barrar o requerimento. 
Assim como fizeram outros parti-
dos com quem tem interlocução.” 
O Estadão ainda informou que 
senadores investigados na Lava 
Jato “já falam em arrependimen-
to por respaldarem a prisão de 
Delcídio do Amaral. Avaliam que 
isso deixou o STF à vontade para 
tentar de novo, mas que a dose 
não vai se repetir com Aécio.”

  Aécio virou alvo de pedido 
de cassação após a delação da 
JBS revelar que ele solicitou R$ 
2 milhões ao empresário Joesley 

Batista. O dinheiro foi entregue 
em quatro malas de R$ 500 mil 
ao primo de Aécio, Frederico 
Pacheco, que está preso. Parte do 
dinheiro passou por empresas 
da família Perrella, suspeita de 
lavagem. A Polícia Federal tam-
bém acredita que um assessor de 
Zezé Perrella acionou um doleiro 
condenado por tráfico interna-
cional de diamantes para ajudar 
a dar aparência de licitude aos 
recursos.

O pedido de cassação de 
Aécio ainda não começou a ser 
apreciado porque o Conselho de 
Ética do Senado não havia sido 

indicado. Na noite de quarta (31), 
foram anunciados alguns mem-
bros, mas o presidente e vice-pre-
sidente do Conselho ainda serão 
eleitos. A expectativa é de que 
João Alberto Souza (PMDB-MA), 
um aliado de José Sarney e Re-
nan Calheiros, seja reconduzido 
ao comando do colegiado.
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