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POLÍTICA E PAÍS

CCJ derruba decreto das armas

Votação, agora, segue para o plenário do Senado e da Câmara. Oposição aposta em vitória na terça-feira

A

Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado
aprovou, ontem,
projetos que anulam o decreto das armas assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro.
Agora, o tema deverá passar
pelo plenário do Senado e da
Câmara. Segundo o senador
Paulo Paim (PT-RS), a votação no Senado está marcada
para a próxima terça-feira.
“Será o primeiro item da
pauta”, afirma. A Constituição Federal permite que o
Congresso derrube um decreto presidencial que ultrapasse o poder regulamentar
ou que trate de algo limitado
exclusivamente ao Legislativo. Nesse caso, o projeto de
decreto legislativo precisa

passar pelo Senado e pela
Câmara para ser aprovado.
Os projetos de decreto legislativo foram apresentados pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES),
Eliziane Gama (CidadaniaMA) e pela bancada do PT.
Na votação, os senadores da
CCJ rejeitaram, por 15 votos
a nove, o relatório do senador Marcos do Val (Cidadania-ES), que era favorável ao
ato presidencial. Somente
PSL e DEM se posicionaram
favoráveis ao decreto do presidente. Os senadores Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB)
e Rogério Carvalho (PT-SE)
apresentaram relatórios
alternativos contra a flexibilização do porte de armas.

O argumento é que o presidente extrapolou o poder
regulamentar ao editar um
decreto contra o Estatuto do
Desarmamento.
Debate

A discussão foi acalorada
com frases de efeito, além
de argumentos jurídicos,
segundo divulgou o Estado
de S.Paulo. Parlamentares
contrários ao decreto de Bolsonaro reagiram a declarações feitas por governistas.
“Quando a arma que mata
defende a liberdade e o direito de viver, os anjos choram,
mas não condenam”, disse
o senador Flávio Bolsonaro
(PSL-SP), citando uma frase
pintada no muro de um batalhão de polícia.

“Deus é contra as armas,
mas fica do lado de quem
atira melhor”, comentou o
líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), citando
uma “máxima na história da
humanidade”. Ele lamentou

Constituição:
decreto presidencial
que ultrapasse o
poder regulamentar
pode ser derrubado
a possibilidade de o Congresso derrubar o decreto.
“Hoje é festa na quebrada, é
festa de bandido”.
A senadora Eliziane Gama
(Cidadania-MA) citou um

Após vazamentos, Lula sugere
debate com Moro e Dallagnol
Da prisão, ex-presidente deu entrevista a um canal no youtube, que irá ao ar hoje

versículo da Bíblia como
resposta a Olimpio: “Embainha a tua espada, porque
todos os que lançarem mão
da espada, à espada morrerão”. Nos bastidores também
houve discussão. “Arma foi
concebida para matar”, disse o senador Eduardo Girão
(Pode-CE) a Flávio Bolsonaro. “Para defender”, rebateu
o parlamentar do PSL.
O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto facilitando o porte de armas
de fogo, no dia 7 de maio,
gerando imediatos questionamentos tanto da Justiça
quanto do próprio Congresso Nacinal. Inicialmente, o
texto permitia o porte a uma
série de 19 categorias, entre
elas políticos, caminhonei-

ros e moradores de área rural. Duas semanas depois,
ele alterou o documento,
determinando que somente
profissionais que exerçam
atividades consideradas “de
risco” poderão portar armas.
Pelo texto, também será preciso comprovar a efetiva necessidade do porte.
Na avaliação do senador
Paulo Paim, apesar de a votação do projeto ter sido jogada para a semana que vem,
o decreto presidencial será
derrubado, mesmo com a
atuação de partidos aliados,
como DEM e PSL. “Eles tentarão, mas não acredito que
conseguirão virar o resultado. Se votassem hoje (ontem), certamente eles perderiam”, acredita.

Bolsonaro publica
vídeo falso no Twitter
Presidente postou entrevista editada de
um dos advogados de Adélio Bispo

Reprodução Blog Juca Kfouri

O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva gravou, ontem,
sua primeira entrevista concedida depois da reportagem
do site “The Intercept Brasil”
sobre o conteúdo de conversas entre o agora ministro da
Justiça e Segurança, Sergio
Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador
da força-tarefa da Lava Jato,
durante a etapa de investigações da operação. Os diálogos
foram divulgados domingo.
Da prisão na sede da Polícia Federal, em Curitiba, onde
está há pouco mais de um
ano, Lula disse aos jornalistas
Juca Kfouri e José Trajano estar bastante indignado com o
teor do vazamento. O ex-presidente propôs, inclusive, que a
TV Globo realizasse um debate entre ele, Moro e Dallagnol.
Durante a entrevista, que
será exibida hoje pela TVT
no Youtube e no UOL, Lula
falou sobre vários outros temas. Segundo Juca Kfouri
adiantou em seu blog, o ex
-presidente criticou a atuação do ministro da Economia, Paulo Guedes: “Quer
vender até o Palácio do Planalto. Só não quer vender a
cadeira de Bolsonaro, porque ninguém quer comprar”.
Voltando a citar a Lava
Jato, Lula chamou o fundo
que Dallagnol quis criar de
“Criança Esperança do Dallagnol”. Falou também sobre
futebol: “Nunca vi alguém fazer tanto milagre com pouco

Na sede da PF, em Curitiba, o ex-presidente Lula dá entrevista aos jornalistas Juca Kfouri e José Trajano

santo como o Fábio Carille
(técnico do Corinthians”, disse, para emendar no Palmeiras, na Seleção Brasileira masculina e feminina e, também,
sobre a acusação de estupro
contra o jogador Neymar.
Ataque hacker

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF)
têm indícios de que o ataque
hacker que expôs mensagens
do ex-juiz Sergio Moro e de
procuradores da Lava Jato
teve alcance mais amplo.
Segundo publicou o jornal
O Globo, entre os alvos dos
hackers estavam integrantes
das forças-tarefas de ao menos três estados (Rio, Paraná
e Distrito Federal), delegados federais de São Paulo,
magistrados do Rio de Janeiro e de Curitiba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 023/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN ADAPTADO (0 KM)
PARA ATENDER AS UNIDADES E OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL E
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. DATA E HORA DO
CERTAME: 28 de Junho de 2019, às 10:00 horas. RETIRADA DO EDITAL: No sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, na Comissão Permanente de Licitação - End.:
Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - D.Caxias/RJ, mediante apresentação
de pen drive e através do Portal da Transparência: http://transparencia.duquedecaxias.
rj.gov.br/. INFORMAÇÕES: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
Duque de Caxias, 12 de Junho de 2019.
Mayara Lopes da Silva - Pregoeira

mais vazamento

Moro: “Em Fux nós confiamos”
NNForam revelados novos tre-

chos de conversas entre Sergio
Moro e Deltan Dellagnol. “In Fux
we trust (Em Fux nós confiamos)”, disse o juiz ao procurador,
em uma troca de mensagens
pelo Telegram. O trecho da conversa foi divulgado no programa
de Reinaldo Azevedo, na Band
News FM, na presença de Leandro Demori, editor-executivo do
“The Intercept Brasil”, site que
divulgou diálogos.
Segundo o diálogo revelado,
Dallagnol escreveu a um grupo
de procuradores: “Caros, conversei com (o ministro do STF, Luiz)
Fux mais uma vez hoje. Reservado, é claro. O ministro Fux disse,

quase espontaneamente que
Teori Zavascki (ministro e relator
da Lava Jato no STF, morto em
um acidente de avião em janeiro de 2017) fez queda de braço
com Moro e viu que se queimou,
e que o tom de resposta do Moro
depois foi ótimo. Fux disse para
contarmos com ele para o que
precisarmos, mais uma vez”.
Ontem, Moro combinou com
senadores que irá voluntariamente explicar o episódio das
conversas em comissões da Câmara e do Senado. A primeira
audiência foi agendada para a
próxima quarta, na CCJ do Senado. Isso evitaria pressões pela
abertura de uma CPI.

Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro publicou, na noite de
terça, um vídeo falso em
seu perfil no Twitter, que
mostra um dos advogados
de Adélio Bispo, Zanone
Júnior, supostamente
afirmando que “emissoras
de TV” estariam por trás
do pagamento da defesa
do autor da facada no então candidato à Presidência da República durante
a camapnha eleitoral, no
ano passado.
“Editaram o que falei”, afirmou Zanone, ao
site O Antagonista. “As
emissoras de TV, rádio e
até veículos de imprensa
me convidam para dar
entrevistas. Pagam passagem, hotel, jantar. Eu
falei em despesas, custas,
não honorários”, esclareceu o advogado.
“Editaram o que falei
também sobre o mandan-

Zanone: “Editaram o que falei”

te. Eu quis dizer que o mandante do crime é Deus, pois
foi isso o que meu cliente
(Adélio Bispo) disse”, completou o defensor.
No tweet do presidente da
República, o texto para descrever o vídeo afirmava: “O
advogado de Adélio Bispo
diz que o mandante do atentado contra Jair Bolsonaro é
quem paga seus honorários”.

STF aceita denúncia
contra PP na Lava Jato
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu, ontem, por
3 votos a 2, aceitar denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra quatro
parlamentares do Partido
Progressista, um dos principais partidos que compõem o chamado Centrão
no Congresso Nacional.
Em 2007, os deputados
federais Aguinaldo Ribeiro (PB), Arthur Lira (AL)

e Eduardo da Fonte (PE),
além do senador Ciro Nogueira (PI), presidente da
legenda, foram denunciados por organização criminosa em um dos processos
da Operação Lava Jato.
Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os parlamentares se tornam réus
no STF, e uma ação penal
será aberta contra eles. Ao
final do processo, a Corte vai
decidir se eles serão condenados ou absolvidos.

COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, que falhas em
equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários da localidade de Itaperuna - RJ no dia 11/06/2019, a
partir das 13h47 (horário de Brasília). A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do
serviço, normalizando-o integralmente às 16h06 (horário de Brasília).
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SESC/ARRJ
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 08/2019
SESC/ARRJ Nº 08/2019 – PROCESSO Nº 76.459/2019. O Serviço Social do Comércio –
Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro – SESC/ARRJ, comunica a realização de
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE GERADORES, PARA ATENDER
AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO FESTIVAL SESC DE INVERNO 2019. O Edital de
Licitação e seus Anexos poderão ser retirados gratuitamente no Portal de Compras l SESC/ARRJ
através do link disponível no site www.sescrio.org.br ou na Gerência de Logística, situada na Rua
Marquês de Abrantes, 99 – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ. A Sessão Pública será realizada às 10
(dez) horas do dia 01/07/2019 na Rua Marquês de Abrantes, 99 – 3º andar – Flamengo – Rio de
Janeiro/RJ.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2019.
Kleiton Antunes - Gerente de Logística do SESC/ARRJ

