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Ex-deputados 
denunciados 
pelo MPF
Jerônimo Reis é citado na lista

BRASÍLIA - O Ministério 
Público Federal denunciou, 
nesta terça-feira (8), 72 ex-

-deputados federais acusados de 
utilizar irregularmente a cota de 
passagens aéreas da Câmara en-
tre 2007 e março de 2009 (veja a 
relação dos denunciados abaixo). 
Entre os alvos das 28 denúncias 
oferecidas à 12ª Vara Federal de 
Brasília, estão dois ex-presidentes 
da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB) 
e João Paulo Cunha (PT-SP), e ex-
-deputados com perfil antagônico 
como Sandro Mabel (PMDB-GO) 
e Luciana Genro (Psol-RS). Entre 
os acusados está o ex-deputado 
Jeronimo de Oliveira Reis, com 
186 passagens, que somam R$ 
109,9 mil. A utilização descon-
trolada dos créditos de passagens 
aéreas foi revelada em 2009 em 
uma série de reportagens do Con-
gresso em Foco. 

Segundo as denúncias, os 
ex-parlamentares denunciados 
gastaram irregularmente, ao 
todo, R$ 8,36 milhões com a 
emissão de bilhetes aéreos no 
período investigado. Os alvos 
das denúncias usaram passagens 
para passeio, cederam o crédito 
para terceiros ou se recusaram 
a explicar o que fizeram com 
o benefício mesmo diante dos 
pedidos de informação feitos ao 
longo dos últimos oito anos.

Como mostrou o Congresso 
em Foco, centenas de deputados 

e senadores viajavam pelo Brasil 
e pelo exterior com dinheiro pú-
blico, muitas vezes para passear, 
ou cediam suas cotas de bilhetes 
aéreos para terceiros, como pa-
rentes, amigos e cabos eleitorais. 
Muitos deles viajavam com a 
família e amigos para destinos tu-
rísticos como Miami, Roma, Lon-
dres, Paris, Buenos Aires, Madri, 
Nova York, entre outras cidades.

Mudança sob pressão

O caso, que ganhou ampla re-
percussão na imprensa, ficou 

conhecido nacionalmente como 
“farra das passagens“. Pressiona-
da, a Câmara reviu as regras para 
tornar mais explícita a determi-
nação de que a verba só poderia 
ser usada para exercício da ati-
vidade parlamentar. O valor do 
benefício também foi reduzido. A 
estimativa é que as mudanças nas 
regras resultaram em economia 
anual de mais de R$ 25 milhões 
aos cofres públicos.

Em novembro do ano passado, 
o caso chegou à Justiça por meio 
de ações apresentadas pela Procu-
radoria Regional da República na 
1ª Região (PRR1) contra 443 polí-
ticos. Os inquéritos policiais foram 
desmembrados e as investigações 
referentes a cerca de 380 pessoas, 
que perderam a prerrogativa de 
foro por função, foram retomadas 
na Procuradoria da República no 
Distrito Federal (PR/DF). 

OAB condena vídeo da PM
APOIO A BOLSONARO

RIO (AG) - O presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) do Amazonas, Marco Au-
rélio de Lima Choy, lamentou que 
dezenas de alunos do terceiro ano 
do ensino médio do Colégio Esta-
dual Professor Waldocke Fricke de 
Lyra, em Manaus, naquele estado, 
tenham aparecido num vídeo que 
chama Bolsonaro de “salvação 
da nação”, sob comando de dois 
policiais, num ginásio da escola. O 
colégio é administrada pela Polícia 
Militar (PM) por meio de um acor-
do com a Secretaria de Educação 
do Amazonas (Seduc). Ambas as 
instituições, além da OAB e da pró-
pria escola onde a gravação foi fei-
ta, foram procuradas pelo GLOBO.

As imagens mostram que, 
diante de dois policiais milita-
res, nove filas de alunos repe-
tem em coro, com as mãos para 
trás, o que um dos policiais 
grita: “Convidamos Bolsonaro, 
salvação dessa nação/ Nos 
quatro cantos ouvirão completa 
nossa canção”. - Repudiamos 
qualquer forma de ingerência 
sobre a liberdade de expres-
são, seja para homenagear ou 
deixar de homenagear alguém. 
Esse vídeo é lamentável. Não 
se coloca palavras na boca de 
adolescentes sobre decisões de 
outros, ainda mais sendo uma 
homenagem - comenta o presi-
dente da OAB.

ELA SABE 
DAS COISAS
Deborah Secco, 38 anos, 
mostra o treino que 
faz para se manter em 
forma para a “Women’s 
health Brasil”, que che-
ga às bancas amanhã. 
À publicação, ela disse 
quais são as três coisas 
mais importantes da vida 
sua: “Comer com fome, 
dormir com sono e fazer 
amor com tesão”. Dana-
dinha!

Danilo Borges/Women’s Health Brasil

LULA E CHICO BUARQUE
Lula prometeu participar, 
sexta, agora, no Rio, do lança-
mento do livro “Comentários 
de uma sentença anunciada: 
o caso Lula”, escrito por um 
grupo de juristas contrários à 
condenação do ex-presidente 
pela Lava-Jato, entre eles a 
professora Carol Proner, da 
UFRJ.
Ela é apresentada nas redes 
sociais como a namorada de 
Chico Buarque.

LULA NO RIO...
Aliás, no sábado, Lula vai à 
quadra da Império Serrano. 
Participará da 11ª Plenária 
da CUT carioca, na quadra da 
escola. Depois, vai a um almo-
ço oferecido por sambistas e 
sindicalistas.

DIREITO RESISTE
O Conselho Departamental da 
Faculdade de Direito da Uerj 
se reuniu, ontem pela manhã, 
e decidiu que as aulas come-
çam no dia 14.
Isso independentemente de 
qualquer decisão contrária da 
Reitoria ou de qualquer outro 
colegiado interno da Univer-
sidade.

COMO SAIU AQUI...
Com a Uerj em crise, um gru-
po de amigos da Faculdade 
de Direito, como professores, 
conseguiram a cessão do 
prédio do antigo fórum do 
TJ para que a escola possa 
ter vida nova - longe do atual 
campus da Universidade.

INTERESSE PELO PETRÓLEO
A ANP festejou, ontem, o inte-
resse de 36 empresas de petró-
leo na 14ª Rodada, a ser realiza-
da em 27 de setembro. Ao todo, 
serão ofertados 287 blocos em 
nove bacias sedimentares.

O BRINQUEDO DA MODA
Quase a metade (43%) dos 
pais que têm filhos de até 
11 anos, ouvidos por uma 
pesquisa da Tim, a operadora 
de telefonia, disseram que os 
seus pequenos já têm... celular 
próprio.

A festa que celebrou os 75 anos de Cae-
tano Veloso, segunda, no Rio, acabou em 
samba que foi até as 3h30m de ontem. 
Alcione mostrou seus dotes de passista 
e sambou no meio da roda; Alexandre 
Pires atacou de baixista e Mart’nália, 
Mosquito, Pretinho da Serrinha e outros 
mostraram por que são do ramo. Na 
festa, a coleguinha Glória Maria e Nelson 
Sargento relembraram uma ideia antiga: 
a de fazer um samba juntos.
Mas o grande sucesso foi quando to-
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‘DESPACITO’ DE CAETANO E MADURO

caram o hit “Despacito”. No fim, quando os músicos anunciaram 
que a coautora (junto com Luis Fonsi) da música - a compositora 
panamenha Erika Ender (foto na festa), 42 anos, que é filha de 
baiana (tinha de ser) - estava lá, os convidados se juntaram em 
coro: “Milionária! Milionária!”, numa inveja saudável da grana que 
a moça deve estar embolsando. Aliás, Ender, que todo ano visita a 
Bahia “para manter a taxa de dendê do sangue”, criticou o ditador 
Nicolás Maduro, que usou uma versão de “Despacito” para pro-
pagandear seu desgoverno. Numa rede social, a cantora elogiou a 
luta do povo venezuelano: “Gente boa que não deixa de lutar pela 
liberdade”. Eu apoio.

‘PÉROLA NEGRA’
O vereador Cesar Maia, o pai do Rodrigo, apresentou projeto de 
lei, ontem, no Rio, para homenagear Luiz Melodia. Quer incluir o 
nome do grande compositor no Largo Estácio de Sá.
Aliás, o ator Alexandre Nero cantará “Pérola negra” numa homena-
gem ao sambista, no Baile do Almeidinha, de Hamilton de Holan-
da, amanhã, no Circo Voador, no Rio.

SÓ DÁ ANITTA
O próximo clipe de Anitta será gravado, este mês, numa... favela 
do Rio. Mas, por questões de logística, a produção da artista não 
informa o local. A música, ainda sem título definido, é uma par-
ceria com o rapper americano Maejor e os brasileiros MC Zaac, 
Tropkillaz (uma dupla de DJs) e DJ Yuri . O clipe está previsto para 
sair em setembro.

O IRMÃO DO HENFIL
Hoje, quando completam-se 20 anos da morte de Betinho, o “Conver-
sa com Bial”, da TV Globo, homenageará esse grande brasileiro - tal-
vez o último a unir o país. O filho de Betinho, Daniel, contou que, dias 
antes de morrer, o pai, internado no Rio, pediu a ele que desse um 
pulo no... boteco e trouxesse uma cerveja para que tomassem juntos.
O filho também contou que, por medo de contaminar a mulher, 
Betinho, que, como se sabe, era soropositivo, passou a usar... duas 
camisinhas.

FAVELA BRASIL
Sabe esse novo partido, o Frente Favela Brasil, criado por um 
grupo de ativistas sociais, entre eles Celso Athayde? No dia 
30, às 10h, o grupo vai a Brasília para registrar o partido no 
TSE. Hoje, há, espalhados pelo Brasil, 30 mil pontos de coleta 
de assinaturas.
Até lá, a turma vai espalhar cartazes como este, acima, pelas redes sociais e favelas de todo o Brasil. 
A ideia é que os moradores das comunidades comecem a mostrar a cara, de trabalhador honesto.
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