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João Amoêdo, fundador do partido Novo, sobre pessoas que têm 
dito que não tomarão a vacina produzida pelo Instituto Butantan

Liberdade com responsabilidade. Quem 
decide não tomar vacinas não deveria 
poder frequentar espaços públicos

Passa a régua
O desembargador Kassio Nunes tem hoje os votos de 

que precisa no Senado para se tornar ministro do STF. 
Levantamento feito pelo Painel com os 81 senadores mostrou 
que ao menos 44 dizem pretender votar a favor do indicado 
de Jair Bolsonaro –ele necessita de 41. Oito senadores 
disseram que votarão contra Nunes, e os demais preferiram 
não comentar ou afirmaram que vão esperar a sabatina da 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), marcada para 
quarta (21).

Aperitivo 
 Antes da votação em plenário, com todos os senadores, ele 

precisará de 14 votos dentre os 27 membros da CCJ após a 
sabatina. Dezessete deles disseram ao Painel que pretendem 
aprová-lo. Os votos são secretos.

Lábia 
Ainda que a margem para os 41 votos pareça estreita, 

diversos senadores que se dizem indecisos têm conversas 
marcadas com Nunes nos próximos dias. O desembargador 
tem tido sucesso em sua estratégia de convencimento nessas 
interações: ao menos cinco de seus 44 prováveis eleitores 
destacaram para o Painel as ligações ou lives com ele como 
pontos a favor.

Joga junto
 No PT, Nunes é praticamente unanimidade: dos seis 

senadores, cinco disseram-se favoráveis. “É equilibrado, não 
é do time do ódio. Para a harmonia dos poderes, não terá 
dificuldades”, disse Paulo Paim (PT-RS). Jean Paul Prates (PT-
RN) não respondeu. A mulher de Nunes, Maria do Socorro, foi 
por oito anos funcionária comissionada de senadores do PT.

NE 
“O fato de ser um nome distante do perfil ‘bozo’, 

negacionista e ultraconservador, surpreendeu positivamente”, 
afirmou Cid Gomes (PDT-CE). “É experimentado, um 
nordestino, e o Supremo precisa de melhor distribuição 
geográfica”, acrescentou Fernando Collor (Pros-AL). Jaques 
Wagner (PT-BA) também mencionou a questão regional.

Nada a ver 
 O Painel também perguntou aos senadores se eles 

veem movimento em curso contra a Lava Jato ou contra 
investigações de corrupção. Dos 58 que responderam, 32 
disseram que não e 15, que sim. Os demais afirmaram não 
saber ou não comentaram.

Eterna 
 “Isso não existe. Não tem como retroceder. O Ministério 

Público e a Polícia Federal vão sempre tomar as providências 
cabíveis. A operação Lava Jato é concreta, ninguém vai mudar 
sua história”, disse Omar Aziz (PSD-AM).

Alma... 
O governo João Doria (PSDB) prevê aumentar em 74% 

os gastos com publicidade institucional em 2021 em relação 
ao projetado para 2020. Na proposta orçamentária enviada 
à Assembleia Legislativa, a administração paulista prevê 
R$ 153,2 milhões em Comunicações para 2021. Na lei 
orçamentária do ano anterior, eram R$ 88 milhões.

...Do negócio 
 A publicidade institucional tem como objetivo divulgar atos, 

obras e programas do governo. “Na história de ajuste fiscal, 
o que o Doria queria mesmo era cortar para sobrar dinheiro 
para propaganda”, diz o deputado Paulo Fiorilo (PT). O tucano 
pretende ser candidato à Presidência em 2022.

Nota 
 A secretaria de Comunicação de SP afirma que “o 

montante total aplicado em 2020 é o menor dos últimos 11 
anos” e que “o investimento previsto para o próximo ano está 
abaixo da média de R$ 256 milhões do mesmo período”.

Loteria 
 Maior doador do país nestas eleições segundo o Tribunal 

Superior Eleitoral, o bancário aposentado Evilásio Cruz, de 
Nazaré, na Bahia, espantou-se ao saber pelo Painel que o 
sistema mostra que ele deu R$ 10 milhões para o diretório 
municipal do PSD.

Abonados 
 “Nunca vi tanto dinheiro na vida”, disse. Ele afirma que 

doou R$ 10 mil e que o PSD fará a correção. O segundo 
colocado é Eugênio Mattar, presidente da Localiza, que 
distribuiu R$ 1,2 milhão.

Eu 
 O prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso (PSD), determinou 

que ações de fiscalização em Saúde, Segurança e Economia só 
serão feitas com sua anuência prévia. Concorrentes eleitorais 
de seu vice, Emil Ono (PSD), veem tentativa de centralizar 
ações para evitar indisposição com empresários.

Investigação

Tribunal de Contas

Coronavírus

Senador com dinheiro na cueca fala em ato impensado por ‘terrorismo policial’

Dinheiro com senador era para 
pagar funcionários, diz defesa

Conselheiro Iran Coelho das Neves é reeleito 
presidente do TCE-MS para biênio 2021/2022

Curado da COVID, deputado e candidato 
Onevan de Matos faz novos exames em SP

Divulgação

Roque de Sá-Agência Senado

Folhapress

A defesa do senador Chico 
Rodrigues (DEM-RR), flagrado 
com dinheiro escondido na 
cueca, disse ontem (19) que a 
reação do parlamentar foi “im-
pensada” e tomada diante do 
que ele chamou de “terrorismo 
policial”. 

O senador era vice-líder do 
governo de Jair Bolsonaro na 
Casa e deixou o posto. Ele foi 
alvo de mandado de busca e 
apreensão pela Polícia Federal, 
em Boa Vista, em operação que 
apura desvios em verbas de 
combate à COVID-19 na última 
quarta-feira (14).

De acordo com informação 
da Polícia Federal enviada ao 
Supremo, o parlamentar es-
condeu R$ 33.150 na cueca. 
Desse total, R$ 15 mil em maços 
de dinheiro estavam entre as 
nádegas. “Foi uma reação im-
pensada, de fato, mas tomada 
diante de um ato de terrorismo 
policial, sem que haja qualquer 
evidência de desvio em sua con-
duta”, disse a defesa, em nota.

A nota, assinada pelos ad-
vogados Ticiano Figueiredo, 
Pedro Ivo Velloso e Yasmin 
Handar, alega que o dinheiro 
encontrado com o senador tem 
origem particular comprovada. 
Segundo eles, o recurso se des-
tinava ao pagamento dos fun-
cionários de empresa da família 
do senador.

“Ter dinheiro lícito em casa 
não é crime. O único ato ilícito 
deste caso é o vazamento dos 

Durante operação da PF na 
última quarta-feira, agentes 
encontraram com o senador 
Chico Rodrigues mais de R$ 
30 mil na cueca

registros da diligência poli-
cial arbitrária que ele sofreu”, 
afirmam.

Chico Rodrigues (DEM-RR) 
foi afastado do cargo pelo mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal) por 90 dias. Barroso 
enviou o caso para deliberação 
do Senado, a quem cabe manter 
ou reverter a decisão.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
ainda não se manifestou sobre 
o caso. Ele conversaria com 
os senadores ainda ontem. O 
senador já é alvo de uma repre-
sentação no Conselho de Ética 
da Casa, que pede a cassação 

do seu mandato. No despacho, o 
ministro apontou a “gravidade 
concreta” do caso, que, segundo 
ele, exige o afastamento do 
parlamentar com o objetivo de 
evitar que Rodrigues use o 
cargo para dificultar as inves-
tigações. O senador afirmou 
que a verdade “virá à tona” e 
fez elogios ao presidente da 
República, Jair Bolsonaro.

A proximidade de Rodrigues 
com o governo resultou, além 
de prestígio e espaço nas prin-
cipais comissões do Senado, 
em verba extra durante o pe-
ríodo da pandemia, além das 
emendas parlamentares a que 
já tem direito.

“A defesa do senador Chico 
Rodrigues manifesta sua per-
plexidade com o linchamento 
sofrido por ele, sem que haja 
qualquer prova contra sua con-
duta”, dizem os advogados.

O senador Jayme Campos 
(DEM-MT), presidente do Con-
selho de éÉtica do Senado, 
defendeu nessa segunda-feira 
(19) que Chico Rodrigues (DEM-
-RR), flagrado com dinheiro es-
condido na cueca, peça licença 
do mandato por 120 dias.

Se a orientação for aceita, Ro-
drigues terá 30 dias a mais para 
se defender do que o tempo do 
afastamento determinado pelo 
ministro Luís Roberto Barroso.

Rafael Belo

Depois de ficar internado 
desde o dia 3 e por dois dias 
em estado grave utilizando 
respiração mecânica, em 
rqazão do cornavírus, o de-
putado estadual Onevan de 
Matos (PSDB) está curado, 
conforme nota da assessoria 
de imprensa. Foram 15 dias de 
tratamento, inclusive contra 

pnemonia decorrente da do-
ença, e agora ele está em São 
Paulo onde realiza checkup 
e exames para garantir não 
haver nenhuma sequela. O 
parlamentar também é candi-
dato a prefeito de Naviraí e seu 
vice é Márcio Araguaia (PTB).

O vice segue fazendo 
campanha e agradece a 
Deus tanto a recuperação 
de Onevan quanto o enca-

minhamento eleitoral e a 
própria boa saúde, já que 
também está curado do novo 
coronavírus. Araguaia até 
alguns dias também estava 
se cansando por conta da 
consequência da doença. 
“Onevan Está curado do 
COVID. Está no quarto com 
a família, tudo certinho. Está 
se recuperando agora. É uma 
doença muito forte que deixa 

algumas sequelas. O pulmão 
fica muito cansado. Está 
fazendo o checkup vendo 
se ficou algum resquício da 
doença. Está se tratando”, 
disse o vice. A assessoria 
não tem novas notícias ainda, 
desde a transferência feita na 
tarde do domingo (18), para 
São Paulo, mas as expecta-
tivas de não haver nenhuma 
sequela são grandes. 

Conselheiro Iran Coelho 
foi reconduzido à 
presidência do Tribunal 
de Contas de MS, na 
manhã de ontem

Com chapa única e por una-
nimidade de votos, o conse-
lheiro Iran Coelho das Neves 
foi reeleito presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso Sul para o biênio 
2021/2022, em sessão especial 
no modelo presencial, realizada 
ontem (19). O novo Corpo Di-
retivo do TCE-MS terá ainda o 
conselheiro Jerson Domingos, 
pela primeira vez como vice-pre-
sidente, e o conselheiro Ronaldo 
Chadid, reconduzido ao cargo de 
corregedor-geral.

Na sessão, os conselheiros 
também realizaram o sorteio 
dos membros que vão compor 
as Câmaras no novo biênio. A 
Primeira Câmara ficou com-
posta pelos conselheiros Jerson 
Domingos, Osmar Jeronymo e 
Flávio Kayatt. Na Segunda Câ-
mara ficaram os conselheiros 
Waldir Neves, Marcio Monteiro 
e Ronaldo Chadid.

O conselheiro Waldir Neves 
engrandeceu o trabalho reali-
zado pelo presidente Iran em 
sua primeira gestão na con-
dução do Tribunal de Contas. 
“Desejo sorte ao conselheiro 
Iran e que ele continue seu tra-
balho a frente do TCE-MS com 
muito empenho e dedicação, e 
que nós possamos continuar 
trabalhando unidos, fazendo o 
nosso papel e dando resultado 
para a sociedade.”

Em nome do Ministério Pu-
blico de Contas (MPC), o pro-
curador-geral João Antônio de 
Oliveira Martins Júnior parabe-
nizou a reeleição e a formação 
do novo Corpo Deliberativo da 
Corte. “Tenho certeza absoluta 
de que o conselheiro Iran Coelho 
das Neves e sua equipe não terão 
dificuldades para continuar 
conduzindo o TCE-MS. Conte 
sempre com o Ministério Publico 
de Contas, desejo muita sorte 

e saúde para todos nós e para 
vossa excelência nessa jornada.”

No fim da sessão o presi-
dente, Iran Coelho das Neves, 
agradeceu a confiança nele de-
positada pelos conselheiros e 
ressaltou que os avanços ob-
tidos em sua gestão são frutos 
de um trabalho unido com os 
demais conselheiros, com o Mi-

nistério Público de Contas e 
os servidores da casa. E para 
a próxima gestão o presidente 
assegurou ainda mais empenho 
e entusiasmo: “Quero renovar 
aqui os mesmos compromissos 
que fiz há dois anos de dar tudo 
de mim para que possamos ter 
um Tribunal a altura das expec-
tativas da sociedade”.


