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Nacional

Cargos loteados

Nova candidatura

DENÚNCIA. Segundo a Procuradoria-Geral da República,

LÍDER DO PMDB. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(foto), articula mais um candidato para líder do PMDB
na Casa para fazer frente a Leonardo Picciani (RJ)

cargos de direção da BR Distribuidora foram loteados
entre o senador Fernando Collor de Mello e o PT

PROCESSO DE IMPEACHMENT

BIG BROTHER BRASIL 16

DEM quer ouvir Cerveró
em comissão da Câmara

Divulgada lista
dos participantes

O PSDB estuda levar
as revelações do
ex-diretor da Petrobras
aos processos no TSE
contra a presidente
Brasília. O DEM quer propor a
convocação do ex-diretor da
área Internacional da Petrobras
Nestor Cerveró na comissão especial que vai analisar o impeachment da presidente Dilma
Rousseff. Foi o que afirmou ontem o líder do partido, Mendonça Filho (PE), segundo quem o
ex-dirigente é “ peça-chave”.
A comissão deve ser instalada
no retorno do recesso parlamentar,queterminaem1ºdefevereiro. Como cabe à Câmara autorizaroprocesso,nãohádepoimento formal, com convocação. No
entendimento da área técnica
daCâmara, a oitiva não é obrigatória nesta fase, mas no Senado,
a quem cabe a palavra final ao
julgar o afastamento ou não da
presidente Dilma Rousseff (PT).
Para o líder democrata, trechos da delação de Cerveró envolvem mais diretamente a Petrobras, o ex-presidente Lula e a
presidente Dilma.
Cerveró afirmou ter ouvido
do senador Fernando Collor de
Mello(PTB-AL) que Dilma havia

CRIME AMBIENTAL

O coordenador jurídico da presidente Dilma nas ações em curso no TSE considera
“incabível” incluir a delação premiada de Cerveró FOTO: WILSON DIAS/ AGÊNCIA BRASIL

colocado todas as presidências
da BR Distribuidora à disposição
do político.
“Emprimeirolugar,vamosfazer uma avaliação das pedaladas e trazer informações do
TCU,queé abasede sustentação
emrelaçãoaoimpeachment.Depois vamos buscar outras coisas
que possam dar suporte ao processo, inclusive a delação do
Cerveró com o uso da Petrobras
comofontedefinanciamentoilegaldecampanhaspetistas,o partido de Dilma”, completou Mendonça Filho. O líder do DEM não

descarta ainda pedir para ouvir
outros diretores da Petrobras

Ações no TSE
As revelações de Cerveró também levaram advogados do PSDB a avaliar incluir a delação do
ex-diretor nos processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
que questionam a legalidade da
reeleição de Dilma. O entendimento é que trechos divulgados
“envolvem mais diretamente”
Lula e Dilma no escândalo.
O coordenador jurídico da
presidente Dilma nas ações em

curso no TSE, Flávio Caetano,
afirmouqueconsideraserincabível incluir a delação premiada
do ex-diretor da Petrobras.
O advogado disse que vai impugnar o pedido caso ele venha
a ser feito pelo PSDB em três
ações que podem levar o TSE a
cassar a chapa da petista e do
vice-presidente Michel Temer.
AodeixaraCâmaradosDeputadosontem,opresidente daCasa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
minimizou o impacto do depoimento de Nestor Cerveró ao processo de impeachment.
“As motivações do processo
do impeachment são de natureza dos decretos orçamentários,
das pedaladas. Não tem a ver
com as denúncias (da Lava Jato). Isso é mais uma questão de
sentimento que alguém possa
ter”, afirmou.
Jápara o líderdo PPSnaCasa,
Rubens Bueno (PR), o conteúdo
do depoimento de Cerveró é
“gravíssimo” e deve aumentar a
pressão popular pelo impeachment.Conformeo líderdaminorianaCâmara,BrunoAraújo(PSDB-PE), a delação de Cerveró
“coloca no colo” do Palácio do
Planalto a corrupção na Petrobras. “Isso alimenta o impeachment e, de certa forma, dá mais
força ao processo do TSE”, avaliou o deputado.

Rio de Janeiro. A TV Globo
divulgou, ontem, a lista dos 12
participantes da 16ª edição do
Big Brother Brasil, que estreia na
próxima terça-feira (19). Os novos selecionados para o reality
show têm entre 19 e 64 anos e
foram revelados, um a um, durante todo o dia. Os perfis são
variados– de ‘youtuber’ a doutor
em filosofia. Como nos anos anteriores, Pedro Bial continua no
comando da atração.
A primeira participante que
teveonomedivulgadofoiaadvogada Adélia, de Suzano (SP).
Aos 36 anos, ela admite que “de
original tem só a alma”: já fez
plásticas no nariz, bumbum e
seios e tem megahair no cabelo.
Já a jornalista Ana Paula, mineira de 34 anos, diz ser assídua
nas redes sociais e garante que já
“zerou” um aplicativo de paquera,masseuúltimorelacionamento sério foi aos dezoito anos.
Alan, filósofo e gamer, tem tudo
para ser o “cérebro” da edição.
Ele, que é de Natal (RN), encara
o confinamento como uma “experiênciatranscendental”.Oempresário Daniel, por sua vez, tem
38 anos e, solteiro, o paulista
não descarta relacionamentos.
Harumi é a participante mais
velha a figurar em um BBB: a
jornalista, de São Paulo (SP),
tem 64 anos. Além de ter namorado Jimmy Cliff, músico jamaicano estrela do reggae, ela foi
modelo e chegou a posar nua
paraumensaiofotográfico.Tam-

O apresentador Pedro Bial segue no
comando do BBB em sua 16ª edição,
que estreia dia 19 FOTO: TV GLOBO

bém de São Paulo, Juliana, 31, é
bailarina do cantor Leonardo e
avisa que está comprometida.
Odesignerdetatuagenscuritibano Láercio, 53, nunca foi casado nem teve filhos. Já Maria
Claudia, youtuber de 19 anos, é
uma das mais novas da casa, assim como Munik, que tem a mesma idade. Ela acaba de terminar
o ensino médio e deseja cursar a
faculdade de jornalismo.
O modelo Renan, 29, não esconde que é um adepto do estilo
de vida com malhação. Seu quase ‘xará’, Ronan, de 27, é estudantedefilosofia.Oprofessorde
ecologia Tamiel, 41, completa o
grupo. Goianiense, ele é pai de
três filhos e fã de metal.

O POVO CEARENSE GOSTA DE PRESERVAR AS TRADIÇÕES. UMA DELAS É PASSAR NO ITA E NO IME.

MASTER RESULTADOS
PF indicia Samarco,
Vale e consultoria
 A Polícia Federal indiciou
ontem a mineradora
Samarco e sete executivos e
técnicos da empresa por
crimes ambientais causados
pelo derramamento de 32
milhões de metros cúbicos de
rejeitos de mineração no Rio
Doce. A Vale e a consultoria
VogBR foram indiciadas.

Instituto Tecnológico
de Aeronáutica

Instituto Militar
de Engenharia

LEI SANCIONADA

Advogados têm mais
poder em inquéritos
 A presidente Dilma
Rousseff sancionou uma lei
ampliando o Estatuto da
Advocacia para dar mais
prerrogativas à atuação de
advogados em investigações.
Os profissionais poderão
examinar, em instituições
que conduzem investigação,
mesmo sem procuração,
autos em flagrante e
apurações de toda natureza.

SUSPEITO DE TERRORISMO

Físico francês cogita
deixar o Brasil
 O físico Adlène Hicheur –
argelino naturalizado
francês preso na França de
2009 a 2012 sob acusação de
planejar atos terroristas e
atualmente professor da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro – está cogitando
deixar o Brasil devido à
repercussão de sua história,
divulgada no fim de semana
pela revista Época.
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