Caso Lula entra em semana
decisiva; saiba o que pode
acontecer dia 24
Sessão no TRF-4 está marcada para começar às 8h30 e terá
transmissão ao vivo pelo Youtube
O julgamento da apelação criminal do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva contra sentença imposta pelo juiz Sérgio Moro,
da primeira instância, a nove anos e meio de prisão, iniciará
às 8h30 do dia 24 próximo, na sede do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. A previsão é de
que o julgamento termine por volta das 15 horas.
O recurso envolve o favorecimento da Construtora OAS em
contratos com a Petrobras, com o pagamento de propina
destinada ao PT e ao ex-presidente, por meio do apartamento
triplex do Guarujá e do depósito do acervo presidencial.
As imputações são de corrupções ativa e passiva, e de lavagem
de dinheiro. Além de Lula (condenado no primeiro grau a 9 anos
e 6 meses), recorreram contra a sentença o ex-presidente da
OAS, José Aldemario Pinheiro Filho (condenado em primeira
instância a 10 anos e 8 meses), o ex-diretor da área
internacional da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros
(condenado a 6 anos), e o ex-presidente do Instituto Lula
Paulo Okamotto (absolvido em primeira instância, mas requer
troca dos fundamentos da sentença).
A sessão, que terá transmissão ao vivo pelo canal do TRF-4 no
Youtube, começa com a abertura do presidente da 8ª Turma,
desembargador federal Leandro Paulsen. Após, o relator,
desembargador federal João Pedro Gebran Neto, faz a leitura do
relatório do processo. Em seguida, ocorre a manifestação do
MPF que, levando em conta que recorre quanto à situação de
diversos réus, terá o tempo de 30 minutos.

Depois, se pronunciam os advogados de defesa, com tempo máximo
de 15 minutos cada réu. Ao todo será disponibilizada uma hora
para o conjunto das sustentações orais da defesa, de modo que
possam reforçar oralmente, nesta sessão, suas razões e seus
pedidos.
A seguir, Gebran lê o seu voto e passa a palavra para o
revisor, desembargador Leandro Paulsen, que profere o voto e é
seguido pela leitura de voto do desembargador federal Victor
Luiz dos Santos Laus. Paulsen, que é o presidente da turma,
proclama o resultado. Pode haver pedido de vista. Neste caso,
o processo será decidido em sessão futura, trazido em mesa
pelo magistrado que fez o pedido.
Caso confirmada a condenação, a determinação de execução
provisória da pena pelo TRF-4 só ocorrerá após o julgamento de
todos os recursos do segundo grau. Os recursos possíveis são
os embargos de declaração, utilizados pela parte com pedido de
esclarecimento da decisão, e os embargos infringentes.
Este último só pode ser pedido quando a decisão for por
maioria e tenha prevalecido o voto mais gravoso ao réu. Por
meio deste recurso o réu pode pedir a prevalência do voto mais
favorável. Os embargos infringentes são julgados pela 4ª Seção
do TRF4, formada pelas 7ª e 8ª Turmas, especializadas em
Direito Penal, e presidida pela vice-presidente da corte.
Confira algumas questões sobre antes e depois do julgamento:
O processo se encerra no dia 24?
Não. Seja qual for o resultado – condenação ou absolvição –,
cabem recursos ao próprio TRF-4.
Os desembargadores podem pedir vista antes da sentença?
Sim. Eventual pedido de vista de qualquer um dos três
integrantes da 8ª Turma pode postegar a decisão.
Se houver pedido de vista, há prazo para retomada do

julgamento?
Não. Em geral, há entendimento tácito nos tribunais de que um
processo com pedido de vista deve voltar à pauta do colegiado
na sessão seguinte. Esse acordo, contudo, quase nunca é
respeitado. Nos casos da Lava-Jato no TRF-4, o pedido de vista
mais demorado levou cinco meses. O mais rápido, duas semanas.
O que ocorre em caso absolvição?
O MPF pode recorrer da decisão do TRF-4. Neste caso, o recurso
sobe para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Se houver nova
absolvição, ainda cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal
(STF).
E se houver condenação?
A defesa pode recorrer ao próprio TRF-4 de duas formas: com
embargos de declaração e infringentes.
Se condenado, Lula pode ser preso?
Não no dia do julgamento (24). Caso tenha a condenação mantida
pelo TRF4, Lula só teria ordem de prisão expedida contra si
após se esgotarem todos os recursos na própria Corte. Esse
entendimento vem sendo aplicado pelo TRF-4 mesmo depois de o
STF permitir a execução provisória da pena após condenação
judicial em segundo grau.
Como tramitaria uma ordem de prisão contra Lula?
Após esgotados todos os recursos no TRF-4, a própria Corte
pode determinar a execução provisória da pena. Em seguida, a
ordem de prisão é expedida por Moro, juiz natural da causa.
Após o recolhimento do condenado, quem administra a punição é
a 12ª Vara Federal de Curitiba, responsável por administrar a
execução penal.
Em quanto tempo seria expedida eventual ordem de prisão?

É impossível prever com exatidão. Nos dois processos da LavaJato em que réus soltos receberam ordem de prisão após
esgotados os recursos na 2ª instância, esse período foi de
nove e de 10 meses após o julgamento de segundo grau. Se esse
tempo médio se repetir no processo de Lula, ele só seria preso
a partir do final de outubro, período que coincide com o
segundo turno das eleições presidenciais de 2018.
O ex-presidente pode não ser preso mesmo após esgotados os
recursos no TRF-4?
Sim. Ele pode ingressar com habeas corpus no STJ ou no STF.
Também é possível enviar pedido de efeito suspensivo da pena.
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Garambone vê “ódio seletivo”
a Neymar e lembra Maradona,
Ronaldo e R10
Para jornalista, ídolo argentino, Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho
são mais compreendidos e menos contestados por comportamentos
“indesejados e não esperados”
Segue a polêmica em torno das vaias da torcida do PSG e da
imprensa sobre Neymar com o desenrolar dos acontecimentos após
a goleada por 8 a 0 sobre o Dijon, na última quarta, pelo

Campeonato Francês. O craque brasileiro marcou quatro gols,
deu duas assistências, fez chover, mas não deixou Cavani bater
o pênalti em que poderia passar Ibra e se tornar o maior
artilheiro da história do clube. E ainda saiu sem saudar a
torcida, que o vaiou por isso. Para o apresentador Carlos
Cereto, a carga sobre o camisa 10 ocorre também pelo acúmulo
de episódios, que lhe dão uma imagem antipática, de alguém
mimado, egoísta, talvez até por não se posicionar como deveria
em determinadas questões. Cereto acha que o jogador também não
faz questão de quebrar essa impressão. O jornalista Sidney
Garambone vê excesso de intolerância e defendeu o brasileiro.
– Não vou falar os nomes, mas numa rede social, as pessoas
escreveram as seguintes coisas sobre o Neymar: “Ô criatura
arrogante e insuportável “, “Trata-se de um ser humano da pior
espécie”, “Um b… esse moleque”. Aí eu fico assim: puxa, a
gente vai… a nossa bílis, o nosso ódio, a nossa gastrite ser
direcionada a um jogador de futebol porque ele tem atitudes
que a gente não gosta? Olha o que o Maradona fez em termos de
comportamento indesejável e não esperado, e ele continua sendo
idolatrado lá na Argentina. E hoje a gente veio conversando
sobre isso. Por que a gente tem essa impaciência e, vamos lá,
perseguição ao Neymar, e o Ronaldo Fenômeno, por exemplo,
sempre teve a nossa compreensão? E o Ronaldinho Gaúcho sempre
foi também: “Ah, o Ronaldinho Gaúcho, e tal, mágico da bola, e
tal.” Então a gente está, pegando a palavra da moda, meio que
sendo seletivo com o nosso ódio – disse, no “Redação SporTV”.
Ainda segundo Garambone, há um excesso de fiscalização com o
comportamento do jogador e, no caso de Neymar, um certo
incômodo do torcedor com o seu “não comprometimento” em ser o
que se espera dele.
– Eu fico preocupado com o excesso de fiscalização. Hoje em
dia a gente vive um pouco a tirania do comportamento, é muito
fiscal do comportamento alheio, quando a gente tem que ser
fiscal do discurso alheio, que eventualmente seja homofóbico,
racista. Nisso a gente tem que estar todo mundo atento. Mas ao

comportamento eu tenho minhas dúvidas. O Neymar, em última
instância, faz o que tem vontade. Nesse caso dos 7 a 0 (antes
do oitavo gol), ele é o cobrador oficial do Paris SaintGermain. E uma coisa a gente tem que lembrar. No Barcelona,
ele jamais chegou para o Messi e falou assim: “Pô, Messi, quem
tem que bater o pênalti sou eu.” Porque ele reconhecia: “Esse
cara é a referência, é o maior, é o camisa 10. No PSG, sou
eu.” Eu acho que a gente é muito exigente, se incomoda mesmo,
Essa coisa meio “blasé” dele. Ele vai nas redes sociais, se dá
muito bem, faz brincadeiras, tem os parceiros. Isso parece que
incomoda. Esse “não comprometimento” do Neymar com o que as
pessoas esperam que ele seja. Há um exagero nesse ponto.
Jornalista vê “ódio seletivo” a Neymar e lembra complacência
com Maradona, Ronaldo e R10
Apesar de defender Neymar das críticas pesadas, Garambone acha
que o jogador aumentou a confusão ao não ir ao fim do jogo
para saudar a torcida. O camisa 10, segundo o jornalista, teve
chance de diminuir a polêmica.
– O que eu falei no começo do programa é: ele bateu o pênalti
porque é o cobrador oficial. Agora, ele aduba a confusão ao
não ir no final do jogo saudar a torcida junto com o time.
Nisso eu acho que ele falha. Porque aí, a não ser que ele
queira… “Eu quero estar no centro do conflito, que as pessoas
não tenham uma relação só de amor, tem que ser amor e ódio.
porque isso também me faz mais famoso.” Porque se ele sai como
se nada tivesse acontecido, ele diminui a polêmica, hoje em
dia a gente não estaria falando tanto disso. Mas ele alimentou
a polêmica.
O correspondente Tim Vickery também viu como pesadas as
críticas a Neymar, não se incomoda e acha “bem-vinda” a
suposta arrogância do jogador, e admite ser a geração atual
mais mimada. O jornalista considera que os jogadores de
futebol acabam sendo alvos de inveja e raiva e “culpados”
pelas distorções de distribuição de renda da sociedade como um

todo.
– No jogo ele foi muito generoso quando botou o companheiro na
cara do gol (Mbappé). Eu acho um pouco de arrogância muito
bem-vindo. Sem um pouco de arrogância ele não seria o Neymar.
Às vezes é o preço que você paga pelo jogador extraordinário
que ele é. O contexto disso tudo é: por um lado, parece que na
sociedade o jogador de futebol vira culpado pelo dinheiro que
ele ganha. Culpado por uma distribuição de renda que é maluca.
Mas não é culpa dele. Pela quantidade de dinheiro que eles
ganham, recebem muita inveja, raiva. Por outro lado, isso não
se aplica mais ao Neymar, mas à geração dele. Eles são mais
mimados hoje em dia. Tem um cara na Inglaterra que é envolvido
com música punk… Ele lembra que na nossa época se falava: “Não
confie em ninguém com mais de 30 anos.” Hoje em dia ele fala o
seguinte: “Não confie em ninguém com menos de 30 anos. Porque
eles são mimados demais. É a maneira com que a sociedade
andou.”
Fonte: SportTV.
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Renata Fan cumpre promessa e
publica foto de biquíni nas

redes
Apresentadora exibiu boa forma
Renata Fan é uma mulher de palavra. Depois de prometer que
publicaria uma foto de biquíni no Instagram após a primeira
seguência de duas vitórias do seu clube, o Internacional, a
apresentadora cumpriu a promessa nessa sexta-feira (19).

“Promessa paga! Inter, foi a 1ª e última desse tipo! Desculpa
aí, Átila Abreu (piloto e marido dela), palavra é algo que
tenho e mantenho sempre!”, escreveu a loira. Pela Copa São
Paulo, o Inter venceu o Santos por 4 a 0 e se classificou para
as semifinais. No estadual, o colorado superou o Veranópolis
por 1 a 0, no Beira-Rio, nesta quinta-feira (18).

Os fãs deixaram muitos comentários elogiosos: “Você representa
a beleza elegante da mulher brasileira!”, disse um deles. “A
mais bela loira da televisão brasileira”, comentou outro.
“Agraçeça, Átila. Profissional, linda, bom caráter”,

acrescentou um terceiro. “Espetáculo”, finalizou um quarto.
Fonte: gq.globo.com
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Motorista que atropelou 18
pessoas em Copacabana deixa
delegacia no Rio
Um bebê de oito meses morreu após acidente na Zona Sul da
cidade. Outras 17 ficaram feridas. Ele vai responder em
liberdade e não falou com a imprensa.
O motorista que atropelou 18 pessoas na Praia de Copacabana
deixou a 12ª DP por volta de 16h desta sexta-feira (19) após
prestar depoimento sobre o acidente ocorrido no dia anterior.
Antonio de Almeida Anaquim, de 41 anos, estava acompanhado de
seu advogado e não falou com a imprensa. Ele vai responder em
liberdade.
O último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde
informa que o atropelamento na praia na noite de quinta-feira
(18) deixou 17 vítimas – 16 feridos e a bebê Maria Louise
Araújo Azevedo, de 8 meses que morreu na UPA de Copacabana.
Segundo a pasta, nove feridos mais graves foram levados para o
Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul da cidade.
Três receberam alta na madrugada desta sexta-feira (19), e

seis permaneciam internados.
Resultado dos exames
O exame físico feito pela Polícia Civil apontava que Antonio
de Almeida não tinha ingerido bebida alcoólica antes de
dirigir. Nesta sexta, o exame de alcoolemia, feito através de
material colhido no sangue, também comprovou que ele não havia
bebido.
Como não fugiu do local do acidente, Antonio responderá em
liberdade por homicídio culposo – quando não há intenção de
matar.
O laudo afirma que Antonio estava desperto e se apresentou
calmo para o exame, fornecendo respostas com clareza de
raciocínio, pensamento bem articulado e orientação no espaço e
no tempo.
O motorista afirma que sofreu um ataque epilético e desmaiou
ao volante, versão confirmada pela mulher que o acompanhava no
carro. Esta é a principal linha de investigação da Polícia
Civil, que também ouviu outras testemunhas.
Carteira suspensa desde 2014
Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Antonio
está com a carteira de habilitação suspensa desde maio de
2014. Em nota, o órgão afirmou que o motorista terá o
documento cassado, porque dirigir com a carteira suspensa
configura crime de trânsito.

Fonte: G1 .
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Playstation 4 Pro chega ao
mercado
brasileiro
em
fevereiro por R$ 3.000
Embora considerado um console de meia-geração, o PS4 Pro é
mais potente que seu antecessor e pode rodar games em
resolução 4k
A Sony divulgou que o novo Playstation 4 Pro deve chegar ao
Brasil no dia 19 de fevereiro, no valor estimado de R$ 3.000.
O PS4 Pro, embora considerado um console de meia-geração (que
ainda utiliza a mesma plataforma e sistema do PS4 Slim) é mais
potente que seu antecessor e pode rodar games em resolução 4k.
A previsão era de que o console no país em dezembro de 2017,
um ano depois do lançamento nos EUA, no final de 2016.
O modelo Pro possui 8GB de memória RAM e processador AMD
Jaguar de oito núcleos. A versão vendida no brasil também será
equipada com 1 TB de espaço interno.
A Sony garante que o
jogos e assessórios
agora, a qualidade
imprensa, a empresa
resolução Full HD.

console novo será compatível com todos os
do antecessor, com a diferença de que,
será melhor. No comunicado enviado à
explica que alguns games devem rodar em

Apesar do preço alto, o Playstation 4 Pro chega no Brasil com
valor mais acessível que o de seu concorrente, o Xbox One X,
da Microsoft, vendido desde dezembro por cerca de R$ 4.000.
O PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e o óculos de realidade
virtual do Playstation na feira Tokyo Game Show, no Japão, em
2016 Reuters O PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e o óculos de
realidade virtual do Playstation na feira Tokyo Game Show, no
Japão, em 2016.
Fonte: Notícias ao Minuto.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)
mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

E-

Terremoto de magnitude 6.5
atinge o Golfo da Califórnia
Não há, até ao momento, registro de feridos
Um terremoto de magnitude 6.5 foi registrado na tarde desta
sexta-feira (19) no Golfo da Califórnia, a cerca de 70 km a
nordeste da cidade mexicana de Loreto. As informações são do
Serviço Geológico dos EUA (USGS). O abalo aconteceu no mar por
volta das 14h17 no horário local.
O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, já informou que não
há registro de feridos e danos materiais até o momento.
O serviço meteorológico norte-americano descreve a área como

sendo uma “das regiões sísmicas mais ativas do mundo”.
Fonte: Notícias ao Minuto.
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Nasa retira astronauta negra
de viagem à Estação Espacial
Jeanette
Espacial

Epps

seria

primeira

afro-americana

na

Estação

A Nasa removeu nesta sexta-feira (20) a astronauta Jeanette
Epps, 46 anos, da missão que partiria nos próximos meses para
a Estação Espacial Internacional.
Ela seria a primeira pessoa negra a viajar para a Estação
Espacial.
Segundo a agência, que não deu maiores explicações, a
astronauta retornará para o centro de comando de Houston e
será levada em consideração para futuras missões. Ela será
substituída por Serena Auñón-Chancellor, a primeira astronauta
da Nasa de origem cubana.
Epps é física e atuou durante sete anos na CIA, inclusive no
Iraque. Ela chegou a aprender russo para trabalhar com seus
colegas cosmonautas no espaço. Já Auñón-Chancellor é
engenheira elétrica e fez um treinamento de nove meses na

Rússia, além de acompanhar as operações médicas da tripulação
da Estação Espacial.
A Nasa já teve outros astronautas negros, mas nenhum deles
viajou à Estação Espacial Internacional. A próxima partida
para a Estação Espacial deve acontecer no próximo mês de
junho. Com informações da Ansa.
Fonte: Notícias ao Minuto.
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Ministério
da
Educação
reconhece 50 cursos de ensino
superior
O Ministério da Educação oficializou o reconhecimento de 50
cursos de graduação. A regularização junto ao governo é
requisito para que o diploma tenha validade nacional.
Segundo a portaria, publicada no Diário Oficial da União desta
quinta-feira (18), entre os cursos beneficiados, 13 são de
instituições públicas de ensino, como os de licenciatura em
física, da Universidade Federal do Paraná, e de licenciatura
em etnodesenvolvimento, da Universidade Federal do Pará. No
total, incluindo instituições privadas, são oferecidas 617
vagas, das quais 202 estão concentradas nos três estados da
Região Sul, 80 na Bahia, 30 em Goiás, 85 no Pará e 220 em

Minas Gerais.
Na Bahia, foram reconhecidos os cursos de Serviço Social, da
Unirb, Engenharia de Petróleo, da Universidade Salvador, e
Publicidade e Propaganda e Engenharia Elétrica, da UFRB.
Para solicitar o reconhecimento de um curso, é necessário que
a instituição de ensino superior já tenha ministrado metade da
carga horária. O reconhecimento é renovado pelo Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior, vinculado ao
ministério, que observa aspectos como a qualidade das
instalações físicas disponíveis aos alunos, a organização
didático-pedagógica e o perfil do corpo docente.
Fonte: tudonews.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Conselho define procedimentos
para
saque
de
cotas
do
PIS/Pasep
Resultado de imagem para sacar dinheiroResolução do Conselho
Diretor do Fundo PIS/Pasep publicada hoje (19) no Diário
Oficial da União define procedimentos para saque de cotas dos
programas de Integração Social (PIS) e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

De acordo com o texto, a liberação das cotas de participantes
que cumpram o requisito de idade e aposentadoria para o saque
poderá ser realizada por processamento sistêmico,
independentemente de solicitação por parte dos cotistas.
“Fica dispensada a guarda da documentação dos cotistas que se
enquadram na hipótese de saque por motivo de idade e
aposentadoria”, define a resolução. Para tanto, a Caixa vai
verificar os dados do participante no cadastro e fará a
liberação automática das cotas, que ficarão disponíveis para
saque nos canais de atendimento do banco.
Já os participantes que cumprem o requisito de idade e
aposentadoria para o saque das cotas do PIS e cujos dados
cadastrais não possibilitem a liberação automática deverão
fazer a solicitação do saque nas agências da Caixa, sendo que
o pagamento poderá ocorrer em até cinco dias úteis.
“Ao final do exercício, caso a cota liberada não seja sacada
pelo participante, haverá a recomposição da cota de forma a
possibilitar a incorporação dos rendimentos devidos, podendo a
cota ser novamente liberada automaticamente no exercício
subsequente.”
Continua após a Publicidade
Para os demais motivos de saque, a liberação das cotas ocorre
somente mediante solicitação nas agências da Caixa, sendo que
o pagamento poderá ocorrer em até cinco dias úteis. O
participante/dependente/beneficiário deve procurar qualquer
agência e apresentar o comprovante de inscrição PIS-Pasep e
documento de identificação oficial.
A portaria estabelece ainda que o crédito das cotas do Pasep
poderá ser efetuado na conta de titularidade do cotista ao
completar idade mínima para saque ou quando for identificado
que ele está aposentado, é militar reformado ou transferido
para a reserva remunerada, independentemente de solicitação.

No caso da identificação de falecimento do cotista, os valores
da cota poderão ser disponibilizados aos seus beneficiários
legais, declarados junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) ou órgão de Previdência do qual participava o
trabalhador. O saque para os demais motivos só será possível
nas agências do Banco do Brasil e o pagamento pode ocorrer no
mesmo dia ou em até cinco dias úteis.
Fonte: Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil.
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Assaltante morre em telhado
de casa após tiroteio com a
polícia em Marabá
O criminoso era acusado de ser integrante da equipe que
assaltou e explodiu um carro-forte na rodovia BR-155, no
sudeste do Pará. Na ação, um assaltante foi preso e dois
fugiram.
Durante abordagem da Polícia Civil, um homem morreu e outro
foi preso em uma casa em Marabá, no sudeste do Pará. A
residência estava sendo usada como esconderijo dos assaltantes
que explodiram um carro-forte na rodovia BR-155, no dia 30 de
novembro de 2017. Durante a ação houve troca de tiros e dois
suspeitos conseguiram fugir.

De acordo com a polícia, após monitoramento dos acusados de
assaltarem o carro-forte em novembro do ano passado, um grupo
tático foi à casa onde os criminosos estavam se escondendo em
Marabá. Chegando ao local, os bandidos iniciaram a troca de
tiros. Um dos assaltantes tentou escapar pelo telhado, mas foi
baleado e morreu. Outro tentou escapar invadindo uma casa, mas
foi preso. Outros dois que estavam presentes na residência que
servia de esconderijo conseguiram fugir.
A polícia não informou o número exato de integrantes desse
grupo criminoso e uma equipe faz buscas pela região da
abordagem atrás dos dois criminosos que conseguiram escapar. O
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para
a remoção do corpo do assaltante morto no telhado da casa.
Fonte: G1 PA.
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