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POLÍTICA E PAÍS

MP denuncia Haddad

Vice do PT é acusado por empreiteiro delator de receber dinheiro para campanha
Joka Madruga-Agência PT

O

Ministério Público
do Estado de São
Paulo denunciou
ontem o ex-prefeito de São Paulo e candidato
à vice-presidência pelo PT,
Fernando Haddad, por corrupção passiva, associação
criminosa, e lavagem de dinheiro. Segundo o MP, Haddad teria solicitado e recebido indevidamente da UTC
Empreiteira o valor de R$
2,6 milhões em 2013. Essa
é a segunda ação do MP de
São Paulo contra Haddad em
oito dias. Na anterior, o MP
acusou o ex-prefeito de improbidade administrativa.
Haddad se prepara para
substituir o ex-presidente
Lula como candidato a presidente na chapa do PT nos
próximos dias. O momento

Haddad: segunda denúncia contra o ex-prefeito no período eleitoral

mais provável para que isso
aconteça é quando o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre recurso contra a inelegibilidade de Lula,
declarada pelo TSE, o que
deve acontecer na próxima
semana.

Haddad rebateu o MP, dizendo que a denúncia se baseia apenas na delação do empresário Ricardo Pessoa, sem
que tenha sido apresentada
qualquer prova. “Surpreende que, no período eleitoral,
uma narrativa do empresário

Ricardo Pessoa, da UTC, sem
qualquer prova, fundamente
três ações propostas pelo MP
de São Paulo”.
Na denúncia, o MP diz que
João Vaccari Neto, na época
tesoureiro do PT, teria “em
nome de Haddad” pedido
dinheiro a Pessoa, controlador da UTC, para pagar dívidas com gráficas, oriundas
da campanha do ex-prefeito
em 2012.
Pessoa foi preso em uma
das fases da Operação Lava
Jato e firmou acordo de colaboração premiada com a
Procuradoria-Geral da República em 2013. “É de conhecimento público que, na
condição de prefeito, Fernando Haddad contrariou
no segundo mês de seu mandato o principal interesse da
UTC de Ricardo Pessoa na cidade: a obra confessadamente superfaturada do túnel da
avenida Roberto Marinho”,
disse Haddad, em nota.

Lula segue no programa do PT e TSE tenta organizar
>>Apesar de barrado na
eleição por ter sido enquadrado na Lei da Ficha Limpa pelo TSE, Lula voltou a
aparecer como figura central na propaganda do PT
ontem. No rádio, Fernando
Haddad foi apresentado
como “vice-presidente de
Lula”. Na TV, o ex-prefeito
foi mostrado como “vice
-presidente”, enquanto Lula
apareceu, dentro do tempo
legalmente determinado,
sem indicação de estar concorrendo a qualquer cargo.
Um novo jingle apareceu
ontem na campanha, di-

Ciro ataca Bolsonaro,
que mira em Alckmin
Em palestra em São Paulo,
o candidato à Presidência
Ciro Gomes (PDT) criticou o adversário Jair Bolsonaro (PSL) e pediu que
“o Brasil não cometa esse
suicídio coletivo” (elger o
capitão). Ciro voltou a explicar as bases do projeto
‘Nome limpo’. Segundo
ele, bancos refinanciarão
com desconto as dívidas,
que na média são de R$
4,2 mil, em até 36 vezes. O
endividado terá um fiador.
“Se as famílias não consomem, comércio não vende.
Se comércio não vende, indústria não produz”, afirmou o candidato. “No Brasil, tudo que é para pobre
é uma polêmica infernal.
É muito mais simples de
fazer do que de entender”,
disse.

Bolsonaro, por sua vez, reagiu
à propaganda em que aparece
xingando mulheres exibida
na TV pelo tucano Geraldo
Alckmin.
BOLSONARO REAGE A ALCKMIN

Em conversa com jornalistas, o deputado disse que os
ataques são “falácias”. “Ele defende mulher? Mas desvia verba da merenda escolar”, afirmou, em referência a denúncias na área da Educação durante os governos de Alckmin.
Bolsonaro lembrou que está
na frente do ex-governador em
São Paulo. “Perder de mim no
estado é uma vergonha”.
Já Alckmin, ontem, rejeitou o ex-aliado e senador Aécio Neves, candidato a deputado federal em Minas Gerais.
“Não vou fazer campanha
junto com ele”, disse.

Daciolo vai ao TSE
pelo voto impresso

Reprodução

zendo: “Lula é Haddad é o
povo, é o Brasil feliz de novo”.
>>À noite, o programa do PT
teve um formato bem simples,
com Haddad em destaque absoluto, lendo um texto que
se referia à “injustiça” contra
Lula e aos retrocessos sociais
do governo Temer. Mais cedo,
o TSE havia concedido a quarta liminar que obrigava o PT
a mudar os programas. A decisão foi do ministro Carlos
Horbach, a partir de questionamento apresentado pelo
Novo. Na inserção contestada pelo partido, Haddad diz
ter “muito orgulho de ser vi-

pelo contribuinte, para divulgação de candidatura
que não mais existe tem a
potencialidade de confundir o eleitor, criando, artificialmente, estados mentais
e emocionais equivocados”.
PESQUISAS

Lula no programa da TV

ce-presidente do Lula”. Horbach afirmou que é “inegável
que a utilização de espaço de
propaganda oficial, custeado

Uma pesquisa do Ibope
cuja divulgação estava prevista para ontem teve sua
publicação adiada. Segundo a revista Crusoé, o motivo é a dúvida do instituto
em relação à possibilidade
de inclusão do nome de
Lula no levantamento.

O candidato do Patriota à
Presidência, Cabo Daciolo,
entrou ontem com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a adoção do voto em
cédulas nas eleições. O presidenciável quer aposentar
as urnas eletrônicas.
“Escreve isso que o estou
falando agora: essa eleição
do dia 7 (de outubro) vai ser
em cédulas. Pode até atrasar em uma semana, mas

vai ser em cédulas! Não vai ser
nessas urnas eletrônicas fraudulentas”, disse o candidato a
jornalistas.
Em 6 de junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu
suspender a implantação do
voto impresso nas próximas
eleições, atendendo a um pedido de medida cautelar feito
pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O voto
impresso foi aprovado pelo
Congresso Nacional em 2015.

CONTRA BARRAÇÃO

Defesa petista vai à ONU e ex-presidente reclama da Justiça nas redes sociais
NN A defesa de Lula apresentou
na noite de terça-feira uma
petição ao Comitê de Direitos
Humanos da Organização das
Nações Unidas (ONU) pedindo
que a organização determine
que o Brasil cumpra a liminar
que solicitava às autoridades
brasileiras manter os direitos
políticos de Lula até que seu
processo seja avaliado pelo
Supremo Tribunal Federal.

A petição, de acordo com a nota
assinada pelos advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira
Zanin Martins, “requer que o comitê
profira nova decisão reiterando a
obrigação do Estado brasileiro de
cumprir suas obrigações internacionais e assegurar a candidatura
de Lula à Presidência da República,
além do acesso à imprensa e aos
membros do seu partido”.
Na sexta-feira, com base no
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 16/2018/AD
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra para ocupação do 2º pavimento
do Bloco A do Instituto de Computação para a Superintendência de Tecnologia de
Informação da UFF, no Campus da Praia Vermelha da Universidade Federal Fluminense,
situada na Rua Passo da Pátria n.º 156, bairro de São Domingos, Niterói – RJ.
Data de abertura: 27/Set/2018 – 10:00 h
Edital site: www.comprasnet.gov.br
Informações: Rua Miguel de Frias, n° 09, 1° andar, Icaraí, Niterói-RJ; (UASG
150182) Tel.: (21) 2629-5061/5062
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AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 01/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018: Tipo: Menor Preço. OBJETO: O objeto do
presente instrumento é a contratação de empresa especializada em Obras e Serviços
de Engenharia para a realização de Obras de Construção do Portal de Acesso e
Recepção de Visitantes no Sertão do Mambucaba, localizado no município de Angra
dos Reis – RJ, parte integrante do Parque Nacional da Serra da Bocaina, com Sede
Principal localizada na Rodovia Estadual Francisca Mendes Ribeiro (SP 221) CEP
12830-000 - Centro - São José do Barreiro – SP Fone: (12) 3117-2143 Sub-Sede
Sul: Rua Glauber Rocha (antiga Rua 8), N°2077. Portal das Artes CEP 23970-000
- Paraty, RJ Fone: (24) 3371-3056, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos, para atendimento do INSTITUTO CHICO
MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.. DATA DAABERTURA DAS
PROPOSTAS: 03 de Outubro de 2018 às 14h00min Horário de Brasília. ENDEREÇO:
Rua Glauber Rocha nº 2077 Portal das Artes CEP: 23.970.000, Município de
Paraty/RJ. O Edital está disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br
e no site www.icmbio.gov.br/portal/licitacoes1/uaaf/uaaf-teresopolis. Informações:
(21) 2152-1115 e (61) 2028-9830 – Horácio Nogueira da Costa – Presidente da
Comissão de Licitação.

entendimento de que o petista
está enquadrado na Lei da Ficha
Limpa, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recusou o direito de
Lula a participar das eleições. A
defesa também apresentar recurso ao Supremo Tribunal Federal para que Lula possa manter a
candidatura.
Ontem, Lula publicou, em suas
redes sociais, uma postagem exigindo celeridade dos tribunais

superiores para reparar a injustiça contra si. “Não me conformo de ter sido condenado
e estar na lei da Ficha Limpa
por um crime que não existiu.
Os Tribunais Superiores, que
poderiam reparar essa injustiça
julgando o mérito do processo
antes das eleições, não pautam
a votação. Vão julgar quando eu
já tiver sido alijado do processo
eleitoral?”, questionou.
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PREGAO ELETRÔNICO Nº 137/2018/FMS/SMS/PMVR
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�� �������� ������ ��������� ���� ��� ����������� ��� ������ �������� �� ���������
��� ���������� � ����������� ���� � ���������� ��������� �� �����������
���� � ���� �� ���������� ���������� �� ����� ������
�������� �� ������� ���������������� e ������������������������
José Eduardo Cardoso Coradine/Pregoeiro.
PREGAO ELETRÔNICO Nº 138/2018/FMS/SMS/PMVR
������� �������� �� ������ ���� ��������� �� ������������ ���� ��������� ��������
���� ������� � ���������� ��������� �� �����������
���� � ���� �� ���������� ���������� �� ��������
�������� �� ������� ���������������� e �����������������������
Cláudio de Alcântara Neves/Pregoeiro

