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Incêndio
atinge depósito
em Cláudio

Beatriz Bulla / BRASÍLIA

No primeiro evento de que par-
ticipou como presidente eleito
do Supremo Tribunal Federal,
o ministro Ricardo Lewandows-
ki defendeu a melhor remunera-
ção dos juízes do País. Ao desta-
car os desafios da profissão em

evento organizado pela Associa-
ção dos Magistrados Brasilei-
ros, ele afirmou que há, atual-
mente, uma “defasagem muito
grande dada a espiral inflacioná-
ria” e saiu aplaudido por uma
plateia de juízes que foi discutir
justiça restaurativa.

Ao deixar o local, o ministro
disse que, durante sua gestão à
frente do Supremo, pretende fa-
cilitar e permitir que os juízes
tenham “todas as condições de
melhorar a prestação jurisdicio-
nal”. “Seja do ponto de vista de
equipamento, do ponto de vista
humano e também, por que

não, uma remuneração condig-
na”, completou.

Eleito anteontem para a presi-
dência da Corte, ele deve tomar
posse no início de setembro.
Ele passa a presidir também o
Conselho Nacional de Justiça.

O presidente da AMB, João Ri-
cardo Costa, disse acreditar em
uma relação “republicana” en-
tre a associação e o atual presi-
dente do STF. Na gestão ante-
rior, de Joaquim Barbosa, enti-
dades ligadas à magistratura
acusavam Barbosa de não ouvir
a categoria e assumir postura
“isolacionista”.

Lewandowski voltou a defen-
der uma gestão pautada pelo
diálogo entre o Judiciário e os
demais poderes, associações e
sociedade em geral. O maior de-
safio do STF, reiterou, será dar
vazão rápida aos julgamentos
de recursos extraordinários
com repercussão geral – cerca
de 600 atualmente.

O ministro defendeu ainda
uma mudança na mentalidade
dos magistrados para buscar
meiosalternativos de solução de
conflitos. “Não é mais possível
que o Judiciário mantenha sua
posturatradicional.Éprecisopa-
rar com essa mentalidade de que
todos os problemas sociais se-
rão resolvidos mediante ajuiza-
mento de processo”, afirmou.

Com juízes, Lewandowski fala em melhores salários
ANDRE DUSEK/ESTADÃO

REPRODUÇÃO

Greenpeace
faz anúncio
com Dilma
e Alckmin
ONG diz que cartazes eram provocação a
governantes em prol do transporte coletivo

Porto Seguro
8 dias – Saídas diárias 
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JUROS 79,REAIS

À vista  R$ 790. Inclui passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 
hospedagem no Hotel Florida Inn Praia 
com café da manhã, passeio pela cidade, 
centro de lazer Tôa-Tôa e festa noturna. 
Preço para saída 30/agosto.

Maceió
8 dias – Saídas diárias 
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JUROS 117,REAIS

À vista R$ 1.170. Inclui passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 
hospedagem no Hotel Lagoa Mar com 
café da manhã, passeio pela cidade e pelo 
Litoral sul. Preço para saída 11/setembro.

Fortaleza
8 dias – Saídas diárias 
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JUROS 125,REAIS

À vista R$ 1.250. Inclui passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 
hospedagem no Hotel Boreas Apart com 
café da manhã, passeio pela cidade e 
pela Praia de Cumbuco. Preço para saída 
7/setembro.

Recife
5 dias – Saídas diárias 
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JUROS 105,REAIS

À vista R$ 1.050. Inclui passagem aérea 
e hospedagem no Hotel Dan Inn com café 
da manhã. Preço para saída 28/outubro.

Costa do Sauípe
5 dias – Saídas diárias 
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JUROS 128,REAIS

À vista R$ 1.280. Inclui passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
e hospedagem na Sauípe Pousada 
com café da manhã. Preço para saída 
8/setembro.

Itacaré
8 dias – Saídas diárias 
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JUROS 119,REAIS

À vista R$ 1.190. Inclui passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
e hospedagem na Pousada Raisis 
com café da manhã. Preço para saída 
7/setembro.

Arraial D´Ajuda
8 dias – Saídas diárias 
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JUROS 107,REAIS

À vista R$ 1.070. Inclui passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 
hospedagem no hotel Arraial Sol 
com café da manhã. Preço para saída 
30/agosto.

Salvador 
8 dias – Saídas diárias 
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JUROS 109,REAIS

À vista R$ 1.090. Inclui passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
e hospedagem no Hotel Sol Plaza Sleep 
com café da manhã. Preço para saída 
13/setembro.

Natal 
8 dias – Saídas diárias 
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JUROS 119,REAIS

À vista R$ 1.190. Inclui passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 
hospedagem no Hotel Yak com café da 
manhã, passeio pela cidade e pela 
Praia de Pirangi. Preço para saídas 29 
e 30/setembro.

Porto de Galinhas
8 dias – Saídas diárias 
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JUROS 122,REAIS

À vista R$ 1.220. Inclui passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto e 
hospedagem na Pousada Lusitana com 
café da manhã. Preço para saídas 20 e 
21/setembro.

Prazado cliente: os preços são por pessoa em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento com parcelamento 0+10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 1+9 no boleto bancário. Sujeito a aprovação de crédito. Ofertas válidas até um dia 
após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. *Todos os valores dos pacotes CVC são publicados já incluindo taxa de serviço, ISS e todos os outros impostos governamentais. 
Não estão inclusos impostos sobre serviços extras adquiridos no destino, taxas de turismo cobradas por algumas cidades e taxas de embarque cobradas pelo aeroportos.

NORDESTE
VIAJE TRANQUILO PAGANDO POUCO

AS MAIS BELAS PRAIAS DO BRASIL EM ATÉ 10X SEM JUROS NO CARTÃO OU NO CARNÊ.

NATAL, RÉVEILLON E FÉRIAS DE JANEIRO. CONSULTE PROGRAMAÇÃO E FAÇA JÁ SUA RESERVA.
Vá até a CVC mais próxima, fale com seu agente de viagens ou acesse www.cvc.com.br
PARAÍSO .............................................................................2146-7011
ACLIMAÇÃO .......................................................................2362-7780
ALTO DA LAPA .................................................................. 2594-5758
CHÁCARA KLABIN - HIPER EXTRA ..............................2069-9198
CONSOLAÇÃO ...................................................................2103-1222
HIPER BERGAMINI ..........................................................2248-8888
HIPER LOPES MACEDO .................................................. 2408-7090

ITAMARATI ........................................................................ 4475-4499
MOGILAR - HIPER EXTRA .............................................. 4790-2050
MORUMBI - HIPER EXTRA ............................................. 3758-4012
MORUMBI - HIPER PÃO DE AÇÚCAR ........................... 3723-5252
PENHA - HIPER CARREFOUR .......................................2308-2029
SANTO ANDRÉ (CENTRO) ...............................................2191-8700

SÃO BERNARDO - AVENIDA TABOÃO ...........................4173-2787
SHOPPING ELDORADO....................................................3815-7878
SHOPPING PÁTIO PAULISTA ..........................................3286-0500
TABOÃO - HIPER EXTRA..................................................4788-7600
TIETÊ PLAZA SHOPPING ............................................... 3977-2299
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA .............................................. 2367-1774

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

Um incêndio atingiu parte de
um galpão que funcionava co-
mo depósito da prefeitura de
Cláudio, no centro-oeste de Mi-
nas. A prefeitura negou que as
chamastenham destruído docu-
mentos ou qualquer objeto que
tenha alguma importância. De
acordo com o boletim do Corpo
de Bombeiros, o fogo destruiu
“mimeógrafos, impressora, má-
quina de datilografar, peças de
isopor e papelão”. Quando os
bombeiros chegaram ao local, o
fogo já havia sido apagado pelos
funcionários da prefeitura.

A prefeitura está no centro da
polêmica a respeito da constru-
ção, por parte do governo do Es-
tado, de um aeroporto na fazen-
da de um tio-avô do candidato à
Presidência do PSDB, Aécio Ne-
ves, Múcio Tolentino. A área,
que já dispunha de uma pista de
terra, foi desapropriada e rece-
beu investimento público de R$
14 milhões. Apesar de o aeropor-
tonão ter homologação daAgên-
cia de Aviação Civil (Anac), Aé-
cio usou a pista algumas vezes.
O tucano tem uma fazenda a 6
quilômetros do local.

Tolentino, que é ex-prefeito
de Cláudio, está com bens blo-
queados por suspeita de irregu-
laridades na construção da pis-
ta de terra, ocorrida em 1983.

Plenário. Lewandowski na sessão de ontem do Supremo

● ‘Intervenção urbana’

Falso. Cartazes foram colados em pontos de ônibus da cidade

Em evento de magistrados,
presidente do STF defende
melhora nas condições
de trabalho e uma
‘remuneração condigna’

Ricardo Chapola
Valmar Hupsel Filho

É do Greenpeace, ONG conhe-
cida por ações midiáticas de
defesa do meio ambiente, a au-
toria dos cerca de 100 cartazes
espalhados por pontos de ôni-
bus da cidade de São Paulo em
que a presidente Dilma Rous-
seff (PT) e o governador Geral-
do Alckmin (PSDB) aparecem
juntos. Candidatos à reelei-
ção, Dilma e Alckmin são filia-
dos a partidos adversários no
plano nacional e estadual.

A peça estampa as logomar-
cas dos governos federal e esta-
dual e dá a entender que, tanto a
presidente quanto o governa-
dor,sãoresponsáveis por dobrar
a extensão das linhas de metrô
em São Paulo até o fim de 2014.

“A espera acabou. Até o final de
2014 a extensão do metrô de São
Paulovai dobrar”,diz otexto dis-
posto acima das fotos de Alck-
min e Dilma, conforme mostrou
ontem o jornal Folha de S. Paulo.
Os cartazes foram espalhados
por 100 pontos de ônibus das re-
giões daAvenida Paulista, doIbi-
rapuera e na Vila Madalena.

O advogado SilvioSalata, con-
sultor da comissão nacional de
Direito Eleitoral da OAB, disse
que a ONG pode ser alvo de in-
quérito policial porque cometeu
diversos delitos, como falsidade
ideológica e propaganda eleito-
ral irregular. “O autor colocou
uma coisa absolutamente falsa,
com a marca dos governos e jun-
tou dois candidatos que estão
em polos opostos”, disse.

A campanha de Alckmin afir-
mou que vai processar os auto-
res dos cartazes. Pela legislação
eleitoral brasileira, candidatos à
reeleição não podem ter suas
imagens vinculadas a propagan-
das institucionais.

‘Protesto’. A ação, classificada
pela coordenadora da campa-
nha de transportes do Green-
peace, Bárbara Rubim, de “inter-
venção urbana”, consistiu na co-
locação dos cartazes de protes-
to por cima dos originais, de pu-
blicidade paga. “A ideia era ge-
rar estranhamento mesmo”,
disse. Ela nega que a ONG te-
nha cometido crime eleitoral,
mas assume que o anúncio é fal-
so. Segundo ela, trata-se de um
protesto pelo não cumprimen-
to de promessas feitas durante
a campanha passada.

“Faz-se de tudo para conse-

guir os votos dos eleitores e, de-
poisdas urnas,asideiassãoaban-
donadas ”, disse. Ela ironizou o
fato de o governo estadual negar
a autoria dos cartazes, mas não
citar a promessa não cumprida.

A concepção dos cartazes é de

autoria da própria ONG. Não
houve, segundo Bárbara, contra-
tação da Ótima, concessionária
que administra publicidade nos
os pontos de ônibus em São Pau-
lo. A empresa não autorizou seus
clientes a divulgar o conteúdo.

“Faz-se de tudo para
conseguir os votos dos
eleitores e depois das urnas
as ideias são abandonadas”

“A ideia era gerar
estranhamento mesmo”
Bárbara Rubim
COORDENADORA DA CAMPANHA DE

TRANSPORTES DO GREENPEACE


