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Investigação
contradiz
depoimento
de Flávio
Bolsonaro
RACHADINHA Depoimento prestado pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)
no caso das "rachadinhas" contrasta com informações colhidas até agora pela investigação do Ministério Público do Rio (MP-RJ).
Ao ser ouvido, em 7 de julho, sobre a suspeita
de desvio de salários de assessores do seu
antigo gabinete na Assembleia Legislativa do
Rio (Alerj), Flávio afirmou desconhecer que
ele ou sua mulher, Fernanda, tenham sido
beneficiados por seu ex-assessor Fabrício
Queiroz com pagamentos.
Ao pedir a prisão preventiva de Queiroz,
em junho, porém, o Ministério Público
apontou que o suposto operador do esquema
quitava boletos bancários da família de Flávio, como plano de saúde e mensalidades es-

Guedes admite
reduzir imposto
proposto em
reforma tributária

FACHIN PEDE QUE
ABUSO DE AUTORIDADE
RELIGIOSA SEJA CRIME
ELEIÇÕES O ministro Edson
Fachin, do Tribunal Superior
Eleitoral, defendeu nesta segunda-feira enquadrar em
abuso de autoridade aqueles
candidatos que tiram proveito da religião para influenciar votos de fiéis. Está
previsto para esta quinta-feira a retomada do julgamento em que o TSE vai
decidir se é possível caracterizar o abuso de poder religioso nas eleições. Para o
ministro, “embora raro e excepcional”, o enquadramento de determinadas situações em abuso de autoridade religiosa deve ocorrer
porque a prática desequilibra a igualdade e as condições de disputa no processo
eleitoral. “Deixa-se de promover o diálogo sobre plataformas, ideais ou programas”, frisou. Fachin fez essas declarações em uma live
promovida pela Câmara de
Comércio França-Brasil,
quando respondeu perguntas feitas por associados.

É possível entender que
o sentido da legitimidade
eleitoral é violado quando
uma autoridade religiosa
realiza uma espécie de
extorsão do consentimento
Edson Fachin
ministro do Tribunal Superior Eleitoral, sobre
o abuso de autoridade religiosa

Atual
senador
disse
desconhecer depósitos
de
Queiroz
na conta
dele ou
da sua
esposa

NOVA ALÍQUOTA O ministro
da Economia, Paulo Guedes,
afirmou nesta segunda-feira
que, caso se mostre “exagerada”, a alíquota de 12%
proposta na primeira parte
da reforma tributária poderá
ser reduzida. A primeira
parte da reforma tributária
do governo unifica a cobrança do PIS e do Cofins,

colares de filhas do casal.
Foram 116 lâminas pagas
com dinheiro vivo "não proveniente" das contas do casal, segundo os promotores ao todo, R$ 162 mil. Há até
imagens do ex-funcionário
na agência bancária.
Os investigadores também
descobriram um depósito de
R$ 25 mil de Queiroz para
Fernanda. O senador, porém, sustentou a negativa.
"Não sei a origem do dinheiro. Mas dá uma checada
direitinho que eu tenho quase certeza que não deve ter
nada a ver com Queiroz.
Queiroz nunca depositou dinheiro na conta da minha
esposa, pelo que eu saiba",
disse. Os trechos do depoimento foram revelados pelo
jornal O Globo e confirmados pelo Estadão.
A investigação também
demonstrou que Flávio pagou R$ 86,7 mil, em espécie,
na compra de 12 salas comerciais em 2008. Flávio
confirmou a informação dada em depoimento pelas

construtoras envolvidas no
negócio. Disse que o dinheiro havia sido emprestado
pelo pai e por um irmão.
O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro também teve de falar sobre sua
relação o miliciano Adriano
Magalhães da Nóbrega,
morto em fevereiro pela polícia da Bahia. Capitão
Adriano, como era conhecido, se beneficiava do esquema de desvios de recursos da
Alerj por meio da mãe e da
ex-mulher, segundo o MP.
As duas foram funcionárias
do gabinete de Flávio.
O senador disse ter recebido instruções de tiro de
Adriano - que foi PM e chegou a ser capitão do Batalhão
de Operações Policiais Especiais (Bope). Os dois se conheceram, como afirmou o
próprio Flávio, por meio de
Queiroz. "Sempre fui um
parlamentar que gostei de
conhecer os policiais que
iam para o combate, do dia a
dia da rua, para o trabalho
mais arriscado", disse.

com a criação de um tributo
sobre valor agregado, com o
nome de Contribuição Social
sobre Operações com Bens e
Serviços. A alíquota proposta é de 12%. A exceção são as
instituições financeiras, para as quais a alíquota é de
5,8%. A proposta implica
um aumento de tributação
para o setor de serviços.

“Não estabilizamos ainda a
alíquota. Fizemos uma primeira proposta. Se isso se
revelar exagerado, a gente
baixa”, afirmou ele durante
evento da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde
pediu que os produtores não
se espantem, porque na prática essa alíquota seria equivalente a 4% de PIS-Cofins.

QUEIROZ PEDE
HABEAS AO
SUPREMO
RACHADINHA A defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor
de gabinete de Flávio Bolsonaro, entrou com pedido de
habeas corpus anteontem no
Supremo Tribunal Federal
(STF) e o ministro Gilmar
Mendes foi designado para
decidir sobre o pedido, que
foi entregue em seu gabinete
na manhã de ontem. Não
houve sorteio para escolher
o relator, porque Gilmar
Mendes já havia sido responsável pelo julgamento de
uma ação relacionada ao caso, movida por Flávio Bolsonaro, filho mais velho do
presidente Jair Bolsonaro.
No julgamento do pedido de
Flávio, há cerca de um ano,
Mendes acolheu um pedido
de defesa de Flávio e suspendeu as investigações do
Ministério Público do Rio no
caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio.

Não estabilizamos
ainda a alíquota (do novo
imposto que vai substituto
PIS/Cofins). Fizemos uma
primeira proposta. Se isso se
revelar exagerado, a gente
baixa”
Paulo Guedes
ministro da Economia
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