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Política

Delator é preso e mensalão chega à reta final

“Tenho que passar por
isso”, diz Roberto Jefferson

Após ter sido preso
pela Polícia Federal em sua
casa em Levy Gasparian,
no interior do Estado, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) disse que não
se arrepende da denúncia
que fez sobre o esquema
do mensalão, e, 2005, no
primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Para ele, após o
episódio, que resultou na
cassação de seu mandato
e posterior condenação a
sete anos de prisão, “o Brasil melhorou”.
» “A imprensa fiscaliza
mais e os políticos
melhoraram seu
comportamento.
Não dá mais para brincar
com a opinião pública”,
afirmou Jefferson
O ex-deputado não
quis revelar se considera

justa sua condenação pelo
Supremo Tribunal Federal
pelos crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro. Perguntado se seria
conduzido para a Superintendência da Polícia Federal
no Rio de Janeiro em um
carro da corporação, Jefferson respondeu: “Não tenho
o que esconder. Estou preso e condenado. Vou em
uma viatura descaracterizada sem nenhum problema.
Mas isso foi uma gentileza
da PF. Eu não me importaria de descer (para a capital)
em um camburão. “

isso. Estou levando todos
os meus laudos e a última
tomografia. Assim que eu
der entrada na PF, eles terão acesso ao meu histórico
médico”, afirmou Jefferson,
que segue dieta rigorosa depois de se tratar de um câncer no pâncreas, em 2012.
Apesar de ter sido condenado no regime semiaberto, Jefferson disse que
ainda não tem nenhuma
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proposta de emprego, o
que permitiria a ele deixar a
prisão durante o dia. Ele informou que as negociações
para venda de seu escritório
no centro do Rio estão bem
encaminhadas. O dinheiro
será usado para pagar parte
da multa de R$ 720 mil imposta pelo STF. O restante,
disse ele, será obtido com
doações de correligionários
do PTB. (AE)

“Hábitos diários
responsáveis: Fazem
a diferença - V”
Compartilho
mais
sugestões ambientais,
desta vez nas compras
de supermercado. O
consumo
responsável
é um ato de cidadania
e começa por dizer não
ao consumismo e ao supérfluo. Que tal de cara
adotar sacolas retornáveis e abandonar as descartáveis? Comprar pela
Internet com entrega em
casa pode significar menos carros nas ruas ou
então caminhe e compre
em etapas, aproveitando
para se exercitar. Não
deixe crianças danificar
alimentos. Prefira as embalagens maiores ou com
refil e é claro recicle sempre. Alimentos orgânicos

» Jefferson foi o último
dos condenados do
mensalão a ser preso
O delator do mensalão
disse que encara sua prisão
“com serenidade, equilíbrio, paciência e humildade”. “Tenho que passar por

Não é só preço que é bom: é a
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poluem menos e você
pode pensar em uma
mini horta. Não adquira
carvão que não seja de
eucalipto, evitando corte
de floresta nativa nem
palmito juçara. Lancei os
PLs 501 e 654/13, proscrevendo esses produtos
cortados na Mata Atlântica. Prefira as embalagens recicláveis. Carne
vermelha gera mais emissões e requer mais água
que frango ou porco. Alimentos que não requerem refrigeração poupam
energia. Pense também
em não comprar e poupar: Ex: água da torneira
filtrada é segura e tem
garantia X a engarrafada
gera resíduos e emissões
pelo frete. Procure sabão
em pó sem fosfatos e detergentes com princípio
ativo de base vegetal.
Muitas lojas têm postos
de entrega de recicláveis
– aproveite a viagem e
ajude gerando renda e a
logística reversa.
Gilberto Natalini médico e vereador (PV/SP)
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O melhor
hor negócio em Renault!!
Renaul !
CLIO

SANDERO Stepway

COMPLETÃO

A partir de R$

43.990
NOVO LOGAN
Venha conhecer e
faça um test drive

• Ar condicionado
• Direção hidráulica
• Vidros elétricos
• Travas elétricas

FLUENCE Dynamique

A partir de R$

29.990

• Câmbio automático
• Bancos em couro grátis

A partir de R$

67.990

www.renault.com.br Rede Renault. Mais de 160 concessionárias no Brasil. SAC: 0800 05505615

FROTISTAS

•ATENDIMENTO PRIORITÁRIO NO PÓS-VENDA
•10% DE DESCONTO NA COMPRA DE PEÇAS

IPIRANGA - Av. Dr. Ricardo Jafet, 1.301
A 500 METROS DO METRÔ IMIGRANTES
Tel 11 3019-0909

Consórcio
Financeira

VILA PRUDENTE
Av. Luis Ignácio de Anhaia Melo, 3.555
Tel 11 3055-4040

Novo Clio 1.0 16V Flex 13/14, pintura sólida. Valor à vista a partir de R$ 29.990,00. Sandero Stepway 1.0 16V Flex 13/14, pintura sólida. Valor à vista a partir de R$ 43.990,00 ou entrada de R$ 26.394,00 e saldo
em 24 meses de R$ 782,29. Taxa 0% a.m (0% a.a.). Financiamento CDC. Valor a prazo R$ 45.168,96. Incluso taxas e impostos. Duster 2.0 16V Flex 13/14, pintura sólida. Valor à vista a partir de R$ 61.900,00
ou entrada de R$ 37.140,00 e saldo em 36 meses de R$ 738,35 Taxa 0% a.m(0% a.a.). Financiamento CDC. Valor a prazo R$ 63.708,00. Incluso taxas e impostos. Fluence Dynamique Flex 13/14, pintura
sólida. Valor à vista a partir de R$ 67.990,00. Consulte com os vendedores da concessionária modelos, valores e condições de ﬁnanciamento para o Novo Logan. Os veículos Renault estão em conformidade
com o PROCONVE. A RPoint reserva-se ao direito de corrigir possíveis erros gráﬁcos. Valores válidos até 26/02/2014. Fotos meramente ilustrativas.

GRANJA VIANA - Rua Jaime Cunha, 20

NOVA RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM25
LOJA
Tel 11 4613-4444

Reduza a velocidade, preserve a vida

