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MPF classifica recibos de Lula como 
“ideologicamente falsos” e pede perícia
Ministério Público acusa o ex-presidente de receber vantagens indevidas oriundas de fraudes em 
contratos da Petrobras. Glaucos da Costa Marques, proprietário do imóvel, seria um “laranja”

Em petição apresenta-
da ao juiz federal Sér-
gio Moro, a força-tarefa 
da Operação Lava Jato 

afirma que os recibos de paga-
mento de aluguel apresentados 
pela defesa do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva são 
“ideologicamente falsos” e fo-
ram confeccionados após o iní-
cio das investigações para “dar 
falso amparo à locação simulada 
do apartamento” vizinho àquele 
em que mora o ex-presidente.

No documento, o Ministério 
Público Federal no Paraná pede 
que os recibos passem por perí-
cia grafoscópica e que Glauco 
da Costa Marques, dono do 
imóvel, e o técnico em conta-

bilidade João Muniz Leite, res-
ponsável pelos recibos, pres-
tem depoimento. “Os supos-
tos 26 recibos referentes à loca-
ção do apartamento 121 apre-
sentados pela defesa de Luiz 
Inácio Lula da Silva têm ori-
gem desconhecida, não trazem 
nenhuma comprovação a res-
peito da data em que foram 
produzidos e encontram-se 
em manifesta contrariedade 
com todo o acervo probató-
rio, e, destacadamente, com o 
quanto declarou em interroga-
tório judicial o próprio Glaucos 
da Costa Marques, apontado 
como autor daquelas declara-
ções unilaterais de quitação”, 
diz trecho do pedido.

O Ministério Público acusa 
o ex-presidente de receber van-
tagens indevidas oriundas de 
fraudes em contratos da Petro-
bras. Para a força-tarefa da Lava 
Jato, Lula seria o verdadeiro 
dono do apartamento vizinho 
ao dele, localizado em São Ber-
nardo do Campo (SP). Glaucos 
da Costa Marques, proprietário 
do imóvel, seria um “laranja”.

Glaucos da Costa Marques 
é sobrinho do empresário José 
Carlos Bumlai, amigo de Lula 
e preso na Lava Jato. Inicial-
mente, o apartamento foi alu-
gado pelo Gabinete de Segu-
rança Institucional da Presidên-
cia da República, ainda quando 
Lula era chefe do governo, para 

ser usado pelos policiais res-
ponsáveis pela segurança do 
então presidente. Depois que 
deixou o cargo, Lula decidiu 
assumir a locação do imóvel, 
que tinha como locatária a ex-
-primeira dama Marisa Letícia, 
morta em fevereiro.

Na petição, o MPF diz que 
recibos do pagamento do alu-
guel não foram encontrados 
durante diligências de busca 
e apreensão nos imóveis rela-
cionados a Lula e que só foram 
apresentados à Justiça na fase 
de diligências complementares 
da ação penal, passados mais 
de nove meses do oferecimento 
da denúncia. “Tal panorama 
indica, sem margem à dúvida, 

que os recibos juntados pela 
defesa de Luiz Inácio Lula da 
Silva são ideologicamente fal-
sos, visto que é simulada a rela-
ção locatícia representada pelo 
engendrado contrato de loca-
ção”.

Já a defesa do ex-presidente 
argumenta que os recibos com-
provam que o aluguel do imó-
vel foi uma relação contratual 
entre a família de Lula e Glau-
cos da Costa Marques. Os advo-
gados de Lula afirmam ainda 
que parentes e colaborado-
res  de Lula fizeram diligên-
cias para encontrar os recibos 
após pedido feito pelo juiz Sér-
gio Moro durante depoimento 
prestado por Lula, em Curitiba. 

“Diante do pedido expresso do 
juiz [Sérgio Moro] em relação 
a esses recibos, foram realiza-
das diligências por familiares 
e colaboradores do ex-presi-
dente Lula nos pertences de 
dona Marisa, que sempre foi a 
locadora do imóvel. Os recibos 
foram encontrados e, da mesma 
forma que chegaram até nós 
[advogados], foram apresen-
tados no processo. Acredita-
mos que esses recibos expres-
sam a verdade dos fatos, pois 
dona Marisa sempre foi uma 
mulher íntegra e honesta”, 
disse o advogado Cristiano 
Zanin Martins, responsável 
pela defesa de Lula, em vídeo 
publicado no Facebook.
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Senado diz que afastamento 
é “inconstitucional” ao STF

O Senado enviou ontem 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) parecer no qual sustenta 
que parlamentares não podem 
ser afastados do mandato por 
decisão judicial. A manifes-
tação foi feita para subsidiar 
o julgamento previsto para a 
semana que vem, no qual a 
Corte julgará a necessidade ou 
não de aval do Legislativo para 
que o Judiciário possa aplicar 
medidas cautelares contra par-
lamentares.

O julgamento será deci-
sivo na revisão de decisão da 
Primeira Turma que afastou o 
senador Aécio Neves (PSDB-
-MG) do mandato e determi-
nou seu recolhimento à noite.

De acordo com a advo-
cacia do Senado, a Consti-
tuição não autoriza o afasta-

mento ou a suspensão do man-
dato de um parlamentar. Além 
disso, segundo a Casa, todas 
as medidas cautelares penais 
direcionadas a parlamentares 
são inconstitucionais. “A pre-
visão constitucional da imuni-
dade processual parlamentar é 
garantia indispensável ao livre 
e pleno desempenho da ativi-
dade parlamentar, vinculada ao 
cargo ocupado e não à pessoa 
do parlamentar”, diz o parecer.

Na próxima quarta-feira, 
o Supremo deve julgar uma 
ação direta de inconstitucio-
nalidade protocolada pelo PP 
e pelo PSC para que a Corte 
declare que todas as medidas 
cautelares diversas da prisão 
previstas no Código de Pro-
cesso Penal (CPP) precisam 
ser referendadas em 24 horas 

pela Câmara dos Deputados 
ou pelo Senado quando forem 
direcionadas a parlamentares.

No dia 26 de setembro, a 
Primeira Turma do Supremo 
decidiu, por três votos a dois, 
afastar o senador Aécio Neves 
do exercício de seu mandato e 
atendeu pedido de medida cau-
telar solicitada pela Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
no inquérito em que o parla-
mentar foi denunciado por cor-
rupção passiva e obstrução de 
Justiça, com base nas delações 
premiadas da empresa JBS.

O senador nega as acusa-
ções. Sua principal linha de 
defesa no processo é a de que 
a quantia que recebeu de Joes-
ley foi um empréstimo pes-
soal, sendo uma operação sem 
nenhuma natureza ilegal.
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Temer vetará “censura” em 
artigo da reforma política

O presidente Michel 
Temer vai vetar o artigo da 
reforma política que exige aos 
provedores de aplicativos e 
redes sociais a suspensão de 
publicação quando esta for 
denunciada por ser falsa ou 
incitar ódio durante o pleito. 
A informação está em nota 
divulgada ontem pela Secre-
taria Especial de Comunica-
ção Social da Presidência da 
República.

O veto atende ao pedido 
feito pelo autor da emenda 
sobre o tema, deputado Áureo 
(SD-RJ), após o assunto pro-
vocar polêmica e ser apon-
tado como uma forma de cen-
sura. O deputado conversou 
com Temer, por telefone, na 
manhã desta sexta-feira.

Pelo texto, os provedores 

de aplicativos e redes sociais 
são obrigados a suspender 
a publicação quando for 
denunciada por ter informa-
ção falsa ou discurso de ódio 
até que o autor seja identifi-
cado. De acordo com o texto, 
não seria necessária autori-
zação judicial para retirada 
de conteúdo. Caso seja con-
firmado que se trata de um 
usuário real, a publicação 
seria liberada.

O objetivo seria impedir 
que ataques de perfis falsos 
pudessem influir no resul-
tado de eleições, conforme 
explicou o deputado Áureo, 
em nota. Diante da polêmica, 
Áureo divulgou a nota expli-
cando que não “defende qual-
quer tipo de censura” e que 
“a repercussão do caso pro-

vou que o assunto precisa ser 
amplamente discutido”.  O 
parlamentar disse que, por 
isso, pediria o veto ao pre-
sidente Temer. “Precisamos 
ouvir melhor os cidadãos para 
construir um texto que pre-
serve a livre manifestação 
do pensamento e, ao mesmo 
tempo, combata os crimino-
sos que circulam nos meios 
digitais”, registrou Áureo.

A Associação Brasileira 
de Internet (Abranet) repu-
diou a emenda apresentada, 
que classificou de afronta 
ao núcleo da democracia. O 
projeto da reforma política 
foi aprovado pelo Congresso 
Nacional e precisa ser san-
cionado ainda hoje pelo pre-
sidente Michel Temer para 
valer para as eleições de 2018.

CIA. BOZANO
CNPJ/MF nº 42.113.662/0001-18 - NIRE 33.300.055.622

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Fi cam con vi da dos os Srs Aci o nis tas da CIA. Bo za no 
a se re u ni rem em AGE, na  Rua Vis con de de Ouro Pre to, 5, 11º an dar, par te,  Bo ta fo -
go, RJ,  no dia  17/10/17, em 1ª Con vo ca ção às 11hs, a fim de de li be rar so bre Re -
nún cia de Di re tor. RJ, 02/10/17. Cia Bo za no. Ser gio Eral do de Sal les Pin to: Di re tor
Pre si den te; Lu ci an ne Ni gri Fin kels zta in: Di re to ra Exe cu ti va.

LIBRA TERMINAL RIO S.A.
CNPJ 02.373.517/0001-51 - NIRE 33.300.167.269 - Cia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: 
Em 31/07/17, às 19h, na sede da Cia, na Rua General Gurjão, 105, Caju/RJ, 
CEP 20931-670. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
prévia, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Cia, nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S/A”), e do § 5º, do art. 15, do Estatuto Social da Cia. 3. Mesa: 
Presidente: Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Secretário: Marcos Antônio 
Leite de Medeiros. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Os Conselheiros 
presentes deliberaram e, por unanimidade de votos: 4.1. Tomaram 
conhecimento do pedido de renúncia aos cargos de Diretor Financeiro 
e Diretor de Relações com Investidores da Cia, com efeitos a partir da 
presente data, apresentado pelo Sr. José Alfredo de Freitas, brasileiro, 
separado judicialmente, bacharel em ciências contábeis, RG n° 17.505.568-
3 SSP/SP e CPF n° 073.327.678-48, conforme Termo de Renúncia anexo à 
presente ata (Anexo I). 4.2. Ato contínuo, elegeram o Sr. Francis Augusto 
da Silva, brasileiro, casado, economista, RG nº 34.282.197-0 SSP/SP 
e CPF n° 295.936.538-05, com endereço comercial na Av. das Nações 
Unidas, nº 11.541, Condomínio Edifício Bolsa de Imóveis do Estado de SP, 
10º andar, conjunto 101, Brooklin Paulista/SP, CEP 04578-907, para exercer 
os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, 
em substituição ao Sr. José Alfredo de Freitas, com mandato unificado 
com os demais Diretores da Cia até 13.03.2020. 4.2.1. O Diretor Financeiro 
e Diretor de Relações com Investidores ora eleito declarou não estar 
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer 
a atividade para a qual foi eleito, nos termos do Art. 147 da Lei das S/A, e 
toma posse de seu cargo, nesta data, mediante a assinatura de termo de 
posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata na 
forma do Anexo II. 4.3. Em virtude da deliberação acima, consignaram a 
nova composição da Diretoria da Cia, a partir desta data, a saber: (i) Diretor 
Presidente: Roberto Lopes dos Santos; (ii) Diretor Financeiro e Diretor 
de Relações com Investidores: Francis Augusto da Silva; e (iii) Diretor 
Executivo: Ronaldo Borges, todos com mandato unificado até 13.03.2020. 
5. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, 
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a 
reunião, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. 6. Assinaturas: Presidente da Mesa e do Conselho 
de Administração: Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, Vice-Presidente 
do Conselho de Administração: José Antônio Cristóvão Balau; Secretário 
da Mesa e Conselheiro: Marcos Antônio Leite de Medeiros. Confere com 
original, lavrado em livro próprio. RJ, 31/07/17. Marcos Antônio Leite de 
Medeiros - Secretário. Jucerja nº 3086993 em 13/09/17.

RONATUS CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.526.336/0001-46 - NIRE: 33.3.0029943-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os acionistas da Cia para 

se reunirem em AGE, no dia 17/10/17, às 9h, a ser realizada, na sede na Av. 
Churchill, nº 94, Sala 310, Centro/RJ, CEP 20020-050, a fim de deliberar 
sobre a destituição e eleição de novos diretores da Cia. RJ, 09/10/17. Raul 

Barrozo da Motta Junior - Diretor Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 332/2017 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO 100” (2.540MM) PARA 
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DO SISTEMA NOVO GUANDU”.

Data da Etapa de Lances: 23/10/2017 Horário: 15 horas

Endereço eletrônico: www.licitacoes.caixa.gov.br

Valor Total Estimado: R$ 54.713.000,00 .

O edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Portal 
de Compras Caixa, no endereço eletrônico acima citado ou no site 
www.cedae.com.br/licitacao, podendo alternativamente, ser retirado 
mediante permuta de duas resmas de papel tamanho A4 – 75g/m², na 
Av. Presidente Vargas, n° 2.655 - Térreo/Cidade Nova - RJ, telefones: 
21 2332-3829 e 2332-3831, no horário de 09h as 12h e de 14h as 17h.

Libra TerminaL rio S.a.
CNPJ 02.373.517/0001-51 - NIRE 33.300.167.269 - Cia Aberta

ata da reunião do Conselho de administração. 1. Data, Hora e Local: 
Em 21/08/17, às 16h, na sede da Cia, na Rua General Gurjão, 105, Caju/RJ, 
CEP 20931-670. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação 
prévia, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Cia, nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada 
(“Lei das S/A”), e do § 5º, do art. 15, do Estatuto Social da Cia. 3. mesa: 
Presidente: Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; Secretário: Marcos Antônio 
Leite de Medeiros. 4. ordem do Dia e Deliberações: Os Conselheiros 
presentes deliberaram e, por unanimidade de votos: 4.1. Elegeram o Sr. 
mikael Zaccour, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 04.347.836-1 
– IFP/RJ e CPF nº 778.332.957-87, domiciliado na Av. Delfim Moreira, nº 
816, 4º Andar, Leblon/RJ, CEP 22441-000, para exercer o cargo de Diretor 
Executivo da Cia, com mandato unificado com os demais Diretores da Cia 
até 13.03.2020. 4.1.1. O Diretor Executivo ora eleito declarou não estar 
incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer 
a atividade para a qual foi eleito, nos termos do Art. 147 da Lei das S/A, e 
toma posse de seu cargo, nesta data, mediante a assinatura de termo de 
posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata na 
forma do Anexo I. 4.2. Em virtude da deliberação acima, consignaram a 
nova composição da Diretoria da Cia, a partir desta data, a saber: (i) Diretor 
Presidente: roberto Lopes dos Santos; (ii) Diretor Financeiro e Diretor 
de Relações com Investidores: Francis augusto da Silva; e (iii) Diretores 
Executivos: ronaldo borges e mikael Zaccour, todos com mandato 
unificado até 13.03.2020. 5. encerramento e Lavratura da ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os 
trabalhos e suspensa a reunião, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. 6. assinaturas: Presidente da 
Mesa e do Conselho de Administração: Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, 
Vice-Presidente do Conselho de Administração: José Antônio Cristóvão 
Balau; Secretário da Mesa e Conselheiro: Marcos Antônio Leite de Medeiros. 
Confere com original, lavrado em livro próprio. RJ, 21/08/17. Marcos Antônio 
Leite de Medeiros - Secretário. Jucerja nº 3090341 em 20/09/17.


