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BELÉM, SEXTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2014

m seu programa nacional le-
vado à TV na noite de ontem, 
o PT apresentou a reeleição da 

presidente Dilma Rousseff como a 
única saída entre “o passo atrás” e 
“um salto no escuro”, em uma refe-
rência indireta aos seus principais 
adversários na corrida pelo Palácio 
do Planalto, Aécio Neves (PSDB) e 
Eduardo Campos (PSB).

O programa mesclou um tom 
otimista em defesa das realizações 
do governo e ataques velados aos 
concorrentes de Dilma. Em uma de 
suas falas, a petista assegurou que 
seu governo combaterá a corrup-
ção e terá “mão firme” para contro-
lar a inflação. “Posso assegurar que 
meu governo será sempre o gover-
no do crescimento com estabilida-
de, equilíbrio fiscal, combate à cor-
rupção, mão firme para combater a 
inflação, sem que isso prejudique o 
salário do trabalhador”.

O ex-presidente Lula apareceu 
por duas vezes em imagens grava-
das durante o encontro nacional 

do PT, na semana passada. No mo-
mento mais forte de sua fala, tam-
bém defendeu o combate à corrup-
ção e o resgate do discurso ético do 
PT. “Se alguém dentre nós cometeu 
um erro tem que pagar pelo erro 
que cometeu. Nós fundamos esse 
partido para ser diferente de tudo, 
fazer política com ‘P’ maiúsculo”.

O programa classificou o pessi-
mismo da oposição como “cortina 
de fumaça para trazer o passado 
de volta”. O presidente do PT, Rui 
Falcão, foi quem assumiu a crítica 
mais direta aos adversários e re-
forçou a ideia de Lula sobre uma 
refundação do partido falando em 
“um corpo novo numa alma velha”. 
Além disso, Falcão retomou a de-
fesa de uma constituinte exclusiva 
para a reforma política, ideia lan-
çada por Dilma após os primeiros 
protestos de junho de 2013.

O partido assumiu um discurso 
de que é capaz de promover mu-
danças, mesmo estando há 12 anos 
no poder. Ao final da propaganda, 
exibiu um grupo de jovens dizendo 
que “Dilma e o PT nunca abriram 

mão de fazer as mudanças, nunca 
deixaram de defender os mais po-
bres e a classe média”.

A temática do medo perpassou 
durante toda a propaganda com 
frases como a de que não se pode 
“dar ouvido para falsas promessas”, 
porque “o Brasil não pode voltar 
para trás”. “Mudar o Brasil é ace-
lerar as mudanças. Mudar não é 
fácil”, disse Dilma, ressaltando que 
“todo governo de mudança enfren-
ta obstáculos”. O programa mos-
trou ainda Lula fazendo um balan-
ço de seu legado. “Este é o país que 
nós temos que fazer a comparação. 
O país em que a renda cresceu 52%, 
duas vezes mais que o PIB”.

Após o discurso do ex-presi-
dente, o locutor afirmou que “não 
basta crescer no mundo dos eco-
nomistas. É preciso crescer na vida 
das pessoas”. A propaganda petista 
buscou ainda capitalizar obras e 
projetos do governo federal que 
serão vitrines da campanha à ree-
leição da presidente, como o Minha 
Casa Minha Vida, o Mais Médicos e 
o Pronatec.

TEMÁTICA DO MEDO DOMINA O PROGRAMA PETISTA, QUE FOI AO AR ONTEM

E

PT E DILMA ATACAM
A OPOSIÇÃO NA TV

STF recebe indícios 
contra André Vargas

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) recebeu ontem o ma-
terial enviado pela Justiça do 
Paraná com indícios do envol-
vimento do deputado federal 
André Vargas (ex-PT) com o 
doleiro Alberto Youssef. Por ter 
foro privilegiado, o deputado só 
pode ser investigado em inqué-
rito no Supremo.  O congres-
sista é suspeito de corrupção 
passiva e trá� co de in� uência 
ou advocacia administrativa. 
O pedido de investigação deve 
� car sob relatoria do ministro 
Teori Zavasck. O material está 
em segredo de justiça. 

Os indícios foram apurados 
pela Polícia Federal na Opera-
ção Lava Jato, que resultou na 
prisão do ex-diretor da Petro-
bras Paulo Roberto Costa e de 
Youssef. O doleiro é suspeito 
de che� ar esquema de lava-
gem de dinheiro que movi-
mentou R$ 10 bilhões e tinha 
elos com partidos como o PT, 
PP e PMDB. 

Um desses indícios, reve-

lado pela “Folha de S.Paulo”, 
foi o empréstimo do jatinho 
de Youssef a Vargas para uma 
viagem de férias - o voo tem 
custo estimado em R$ 110 mil. 
Vargas também ajudou labora-
tório controlado por Youssef, o 
Labogen, a obter parceria de R$ 
31 milhões com o Ministério 
da Saúde. “Há indícios de que 
a Labogen não teria estrutura 
mínima para a obtenção da 
parceria”, escreveu o juiz Sér-
gio Moro no despacho enviado 
ao Supremo. 

A parceria foi cancelada 
após a “Folha de S.Paulo” re-
velar que o doleiro estava por 
trás do negócio. Ministro à 
época do acordo, Padilha diz 
apoiar o rompimento e nega 
envolvimento. 

Para o advogado de Vargas, 
José Batochio, o juiz extrapolou 
sua função ao citar os crimes 
sobre os quais acredita haver 
indícios contra o deputado. Já o 
advogado de Youssef, Antônio 
Figueiredo Basto, diz ser “um 
equívoco” enviar apenas uma 
parte da investigação ao STF.
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Concorrência nº 02/2014
A SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL NO ESTADO DO PARÁ, torna público aos interessados 
que realizará, no dia 16 de junho de 2014, às 10:00 horas, em sua Sede, na Av. Gov. 
José Malcher, 474, Bairro de Nazaré, Belém/PA, CEP-66.035-065, a sessão pública 
de recebimento e abertura dos envelopes documentos e propostas referentes à 
Tomada de Preços nº 02/2014, Processo nº 01492.000253/2014-65, objetivando a 
contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviços de restauração 
e adequação do Forte Santo Antônio de Gurupá, no município de Gurupá/PA, com 
execução de muro de arrimo para estabilização estrutural do talude. O edital está 
disponível para leitura e para retirada, mediante a entrega de 01 (hum) CD gravável, 
na Sede do IPHAN-PA, de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 11:00h e das 14:00 às 
17:00h; ou gratuitamente no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. Giovanni 
Blanco Sarquis - Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da 
Cultura

INSTITUTO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
E ARTÍSTICO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA NO 
ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

1ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARABÁ-PA

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO DE 30 DIAS)

DE: RODRIGO VASCONCELOS FARIAS, que se encontra em lugar incerto e não 
sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO, para apresentar contestação, no prazo legal, em 

SEDE DO JUÍZO:

Marabá/PA, 10 de dezembro de 2013
RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO

Juiz Federal Substituto
No exercício da titularidade


