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Flores da Cunha foi um dos maiores líderes políti-
cos do Rio Grande do Sul, mesmo com a reputa-
ção de emérito boêmio, chegado ao carteado, às
bebidas e às mulheres, como acusou um adversá-
rio, num comício: “Não bebo, não jogo e nem ando
com mulheres de vida duvidosa!” O líder gaúcho
ganhou a eleição admitindo, sem medo de ser feliz:
“Pois eu bebo, fumo, jogo, ando com mulheres... E
tenho votos.”

Satélites norte-americanos sobre o Atlântico ajudaram autoridades brasileiras a identi-
ficar o navio petroleiro grego que inundou o mar de petróleo, poluindo a costa brasilei-
ra. A CIA, agência central de inteligência dos Estados Unidos, que monitora o bloqueio
econômico à ditadura da Venezuela, também foi acionada pelo presidente Donald Trump,
em atenção ao amigo Jair Bolsonaro, para ajudar na busca. 

Satélites dos EUA e até a 
CIA ajudaram o Brasil

Satélites militares
São de natureza estratégica (militar) e

meteorológicos os satélites que auxiliaram
o Brasil a identificar o petroleiro grego
Boubloulina.

Ainda não acabou
Para fornecer rotas de petroleiros satéli-

tes americanos continuam a “refinar” ima-
gens captadas entre de julho e setembro.

Começou pelo ar
A agência de segurança de aviação dos

EUA foi muito demandada na época do
desastre do Airbus da Air France, que desa-
pareceu no mar.

Leitura ótica
O desastre do Airbus levou os EUA a refi-

narem dispositivos de leitura ótica dos saté-
lites, melhorando muito a qualidade das
imagens. 

Tribunal Marítimo pode
arrestar navio poluidor

De acordo com as leis brasileiras e inter-
nacionais, basta o Tribunal Marítimo, com
sede no Rio de Janeiro, decretar o arres-
to do navio Bouboulina, da empresa grega
Delta Tankers, que segundo a Polícia
Federal é responsável pelo derramamen-
to do óleo que se espalhou pelo litoral bra-
sileiro, que a decisão será cumprida em
qualquer porto ou país em que atracar. O
navio está novamente perto da África do
Sul.

Xerife dos mares
Cabe ao Tribunal Marítimo do Brasil jul-

gar os acidentes e fatos da navegação e
pode também aplicar penas como multas
e arresto.

Chefe da Marinha
O presidente do Tribunal Marítimo é o

Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima
Filho, da Marinha brasileira.

Lei internacional
Cada país tem o próprio tribunal maríti-

mo, mas todos estão subscritos à
Organização Internacional Marítima, órgão
das Nações Unidas.

Bola nas costas
O ministro Luiz Eduardo Ramos (Governo)

anda reclamando de “bola nas costas” de
outros ministros. Pior: não é de hoje. É
sempre o último a saber, por parlamenta-
res não atendidos, que os ministros igno-
ram as demandas que ele encaminha como

articulador político do Planalto.

Boas-vindas ao Brics
O deputado Fausto Pinato (PP-SP), que

preside a Frente Parlamentar do BRICS,
comandará dia 12, no Clube do Exército,
em Brasília, jantar de confraternização e
boas-vindas à XI Cúpula desse grupo de
países.

Vida Nova
No Paraná, o governador Ratinho Junior

optou pelo desfavelamento, que começa-
rá pela construção de 8 mil moradias para
os que vivem em locais degradados.
Também vai lançar condomínios habita-
cionais para idosos pobres, associados a
suporte de saúde e opções de lazer.

Retrospectiva do atraso
A falta de notícias contra o governo levou

o noticiário de sexta (1º) a repetir o “escân-
dalo” do AI-5 de quinta-feira. Houve quem
pensasse em déjà vu, mas foi a inaugura-
ção da “retrospectiva da véspera”.

Vale para todos
A ameaça do presidente Jair Bolsonaro

de não renovar a concessão foi dirigida a
todas as redes de televisão. “Se não tiver
limpo (o processo), legal, não tem renova-
ção da concessão de TV nenhuma”, disse.

Natal solidário
O Papai Noel dos Correios 2019, a boa

iniciativa que começou com os carteiros
e não no alto escalão da empresa, come-
ça segunda. Para adotar cartinha e fazer
uma criança feliz, basta entrar no site da
estatal.

Primeira emissora de rádio
Neste sábado (2) completa 99 anos a trans-

missão da primeira rádio comercial da his-
tória, a KDKA (EUA). A data foi escolhida
por coincidir com a eleição norte-ameri-
cana e demonstrar o impacto do rádio.

Rara união
A PEC paralela da Previdência, que inclui

estados e municípios na reforma do gover-
no Bolsonaro, uniu oposição e governo.
Até o senador Weverton (PDT-MA) já avi-
sou que a oposição é favorável à propos-
ta.

Pensando bem...
...enquanto era acusado de inércia, o

governo trabalhava e encontrou o res-
ponsável pela tragédia no litoral brasilei-
ro.

A
s duas empresas

no Rio de Janeiro
que foram alvos de
mandados de
busca e apreensão
pela Polícia Federal

negaram vínculos com o navio
de bandeira grega apontado
como o principal suspeito pelo
vazamento de óleo que atinge o
Nordeste brasileiro.

Segundo a PF,  ambas são liga-
das à empresa Delta Tankers Ltd.,
proprietária do navio mercan-
te Bouboulina. O Ministério
Público Federal concordou com
a manifestação da PF e pediu à
Justiça Federal a expedição dos
mandados, emitidos pelo juiz da
14ª vara criminal do Rio Grande
do Norte. 

Uma delas, a Lachman Agência
Marítima, seria o agente maríti-
mo da Delta Tanker no Brasil.

Em nota, a Lachmann afirmou

que não é alvo da investigação
da Polícia Federal. "A agência
foi tão somente solicitada pela
Polícia Federal a colaborar com
as investigações. A agência
segue à disposição das autori-
dades para quaisquer informa-
ções adicionais."

A Lachman disse ainda que é
uma agência marítima prestado-
ra de serviços para as empresas
de navegação e não tem vínculo
ou ingerência sobre a operacio-
nalidade, navegabilidade e pro-
priedade das embarcações.

"Fundada em 1927, a Lachmann
Agência Marítima atende vários
navios de diversos armadores que
escalam os portos brasileiros, for-
necendo serviços relacionados à
entrada e saída nos portos. Esses
serviços correspondem ao aten-
dimento das normas relaciona-
das aos órgãos anuentes, como
Anvisa, Capitania dos Portos,
Polícia Federal, Receita Federal,
Docas e outros, e coordenação
da contratação de serviços por-
tuários relacionados, como pra-

ticagem, rebocadores, lanchas de
amarração e outros."

A outra empresa alvo dos man-
dados, a Witt O´Brien´s Brasil,
seria a responsável por
fazer recomendações e planos
para a Delta Tankers em casos
de desastre no mar.

Em nota, a empresa disse que
"o navio [Bouboulina] ou seu
armador jamais foram clientes
da Witt O'Briens no Brasil e
que o país não exige que navios
tenham contratos preestabe-
lecidos para combate a emer-
gências". 

A companhia disse também que
países como Canadá, Estados
Unidos, Panamá e Argentina exi-
gem que os navios que se diri-
gem aos seus portos tenham con-
tratos preestabelecidos com
empresas de atendimento e geren-
ciamento de emergências.
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A promotora Carmen Eliza
Bastos de Carvalho pediu nesta
sexta-feira (1º) o afastamento das
investigações do Ministério
Público do Rio (MPRJ) sobre a
morte de Marielle Franco e
Anderson Gomes, em 14 de
março de 2018.

Carmen Eliza pediu para sair
após a repercussão dos posts em
redes sociais que mostram ela
apoiando a campanha do então
candidato à Presidência Jair

Bolsonaro. A informação foi con-
firmada pelo MP e pela própria
promotora, em carta aberta.

A Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro instaurou proce-
dimento para análise das posta-
gens de Carmen.

Na noite de quinta-feira (31), a
cúpula do MP no Rio de Janeiro
se reuniu para pedir o afasta-
mento da promotora. O afasta-
mento chegou a ser dado como

certo mas Carmen Eliza se recu-
sou a deixar as investigações.
Nesta sexta, o deputado Marcelo
Freixo protocolou no MP um
pedido de afastamento.

Nesta sexta, em nota, o MP diz
que "reconhece o zeloso traba-
lho" da promotora, "que nos últi-
mos dias vem tendo sua impar-
cialidade questionada (...) por exer-
cer sua liberdade de expressão
como cidadã, nos termos do art.
5º da Constituição Federal".

AFASTAMENTO

Promotora Carmem Eliza deixa caso Marielle

Empresas negam vínculo
com navio grego suspeito

Petróleo em praias

PF APONTA QUE DUAS EMPRESAS POSSUEM LIGAÇÃO COM A PROPRIETÁRIA
DO NAVIO QUE PODE SER RESPONSÁVEL PELO CRIME AMBIENTAL NO NE


