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Aécio propõe solução ‘café 
com leite’ para tucanos

Marta se recusa a comentar 
fraude na prefeitura de SP

Para a sua candidatura a presidente da República em 2014

Investigações da Controladoria Geral

TJ-SP suspende 
direitos políticos de 
Maluf por 5 anos

Ele deve se livrar da Lei da Ficha Limpa

O senador Aécio Neves 
(PSDB-MG) defendeu na 
terça (05) uma chapa “puro-
-sangue” e “café com leite” 
para a sua candidatura a 
presidente da República 
em 2014. Durante almoço 
com senadores do PTB, PR, 
PRB e PSC, ele a� rmou que 
o ideal é disputar a eleição 
tendo o senador Aloysio 
Nunes Ferreira (PSDB-SP) 
na vice e o ex-governador 
e correligionário José Serra 
como candidato a senador.

Ligado a Serra, a entra-
da de Aloysio teria o poten-
cial de tirar o ex-governador 
da disputa interna e garantir 
ao PSDB cerca de 2 milhões 
de votos à frente da petista 
Dilma Rousseff em São 
Paulo, revelou Aécio, segun-
do relato de senadores que 
participaram do almoço.

O termo “café com lei-
te” é associado à República 
Velha (1889/1930), quando 
São Paulo e Minas Gerais, 
os dois Estados mais po-
derosos da Federação na 
época, faziam um rodízio 
na indicação do candidato 
a ser apoiado nas eleições 
para a Presidência.

» Com os 2 milhões de 
frente em SP e mais 3 
milhões em MG o PSDB 
teria boas chances de 
avançar ao 2.º turno

Em Minas Gerais, Aécio 

A ministra da Cultura, 
Marta Suplicy, se recusou 
a responder perguntas rela-
cionadas às investigações 
da Controladoria Geral de 
São Paulo sobre o esquema 
de fraude no recolhimento 
do Imposto sobre Serviço 
(ISS). “Não vou falar sobre 
isso”, disse na terça-feira 
(05) ao chegar à cerimônia 
de entrega das medalhas 
da Ordem do Mérito Cultu-
ral a artistas como Erasmo 

Comer palmito não é 
bom para a natureza se 
você compra o juçara, 
extraído da mata nativa 
e ameaçado de extinção. 
O juçara tem papel chave 
na sobrevivência do bio-
ma Mata Atlântica, com 
sua rica biodiversidade. 
Na estiagem de inverno, 
a polpa dos coquinhos 
constitui a base da ali-
mentação de herbívoros, 
como pacas, macacos e 
pássaros, que servem de 
presa para felinos e ca-
nídeos. Tais animais são 
essenciais na dispersão 
de sementes, incluindo o 
palmito e assim atuam na 
manutenção da � oresta. 
Os palmiteiros destroem 
mata abrindo clareiras 
e picadas, já mataram 
guarda-parques e as 
condições sanitárias de 
preparação são em geral 
ruins.

Preocupado com 
isso, propus o PL 654 
que coíbe comercializar 
juçara, mas libera es-
pécies plantadas: açaí, 
pupunha e palmeira real. 
O PL foi aprovado pela 
CCJ – Com. Constitui-
ção e Justiça e segue 
tramitando. Incluí ques-
tões de saúde como 
constar no rótulo a for-
ma de desinfecção e o 
teor de sódio adicionado 
(o sal é causa de hiper-
tensão e consumido em 
exagero no país). O PL 
libera projetos de venda 
da polpa, com a semen-
te para disseminar o ju-
çara e gerando renda.

Peço aos caros lei-
tores se antecipar a vi-
gência da lei, compran-
do só palmito cultivado, 
denunciar o corte clan-
destino, divulgar o PL e 
cobrar a aprovação.

Abraços, Gilberto Na-
talini  médico e vereador 
(PV/SP)

Gilberto 
Natalini

governou o Estado por dois 
mandatos e possui alta po-
pularidade. O tucano calcu-
lou ainda que terá vantagem 
sobre Dilma nos Estados da 
Região Sul. 

Os quatro partidos que 
estiveram à mesa do almo-
ço pertencem a legendas 
a� nadas com a presidente 
Dilma Rousseff. No encon-
tro, Aécio procurou conven-
cê-los de que podem mudar 
de aliado sem sustos. 

» O PSDB decidiu
mostrar a Serra que o 
candidato da legenda é 
mesmo o senador

Na segunda (04) Aécio 
almoçou no Palácio dos 
Bandeirantes com o gover-
nador Geraldo Alckmin e 
o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso. A can-
didatura foi rea� rmada. Ao 
mesmo tempo, a bancada 

Carlos, Antônio Fagundes e 
Laerte, entre outros.

Na segunda (04) ao ser 
questionado sobre o recen-
te escândalo de desvio de 
dinheiro público envolvendo 
servidores na sua gestão, o 
ex-prefeito Gilberto Kassab 
citou a ministra ao dizer que, 
se ele errou na escolha dos 
servidores, outros prefeitos 
também erraram, “como 
Marta Suplicy e Fernando 
Haddad”. (AE)

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo condenou 
na segunda (04) Paulo 
Maluf (PP) à suspensão 
de seus direitos políticos 
por 5 anos e ao paga-
mento de multa pelo su-
perfaturamento do Túnel 
Ayrton Senna, obra em-
blemática de sua gestão 
na Prefeitura, entre 1993 
e 1996. A decisão, po-
rém, não terá valor práti-
co enquanto houver pos-
sibilidade de recursos. O 
deputado federal, de 82 
anos, deve se livrar até 
mesmo da Lei da Ficha 
Limpa e poderá concor-
rer nas eleições do ano 
que vem.

Nesse processo, 
Maluf não é acusado 
de enriquecimento ilíci-
to. Além disso, em seu 
voto, a desembargadora 
Teresa Ramos Marques, 
relatora, atribui “culpa” 
a Maluf, e não “dolo”. 
Esses são dois dos cin-

co pré-requisitos cumu-
lativos para que um polí-
tico seja enquadrado na 
Lei da Ficha Limpa, de 
2010. Maluf, inclusive, 
tem outras condenações 
judiciais, mas nenhuma 
que o transforme em 
“ficha-suja”. 

» O ex-prefeito se diz 
inocente e diz que vai 
recorrer da sentença

A decisão desta se-
gunda foi tomada por 
unanimidade pela 10.ª 
Câmara de Direito Pú-
blico do TJ e con� rma 
sentença de primeira ins-
tância, do Fórum da Fa-
zenda Pública, em 2009.

O colegiado do tri-
bunal impôs ao depu-
tado federal do PP e às 
empreiteiras Constran e 
CBPO, solidariamente, 
pagamento de R$ 42,28 
milhões por improbidade 
administrativa. (AE)

do partido na Câmara e os 
dirigentes nos Estados ma-
nifestaram o apoio a Aécio. 
À noite, o mineiro conversou 
com Serra.

“Interessava-nos dar 
o recado a Serra de que o 
candidato é Aécio Neves. 
Isso foi feito”, disse o depu-
tado Bruno Araújo (PSDB-
-PE), ex-líder do partido na 
Câmara. Com a garantia de 
que, à exceção de Serra, 
o restante do partido já o 
apoia. O acordo com Serra é 
que a de� nição ocorra ape-
nas em março de 2014. “O 
que importa é a unidade do 
partido”, a� rmou Aécio, que 
fez uma série de agrados 
a Serra e classi� cou como 
“legítimas” as viagens do 
ex-governador paulista pelo 
País. “Deixem o Serra traba-
lhar em paz. Na campanha 
eleitoral, quando você olhar 
para um, você vai enxergar 
o outro.” (AE)

“Palmito: 
consuma de forma 
ambientalmente 
responsável”


