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STJ nega novo
pedido de Flávio
no caso das
rachadinhas
FORA DO PRAZO O ministro
Jorge Mussi, vice-presidente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou mais um
pedido do senador Flávio
Bolsonaro (Patriota-RJ) para
interromper o inquérito das
rachadinhas. O filho mais
velho do presidente Jair Bolsonaro acionou a Corte depois que o Tribunal de Justiça do Rio autorizou o seguimento do processo. O argumento é que o próprio STJ
anulou a quebra do sigilo do
senador, medida que subsidiou a denúncia oferecida
contra ele, o que segundo
sua defesa coloca em xeque
todo o caso. Em sua decisão,
Mussi disse que o recurso foi
enviado fora do prazo. Isso
porque a defesa apresentou o
pedido em um processo já
encerrado no STJ. "O presente pedido foi apresentado
após o trânsito em julgado.
Eventual descumprimento
do acórdão deve ser impugnado pelos meios processuais adequados, mediante o
ajuizamento de reclamação
constitucional ou a impetração de habeas corpus. Assim, diante do exaurimento
da prestação jurisdicional
por esta Corte Superior de
Justiça, nada há a prover",
escreveu.

SENADO APROVA
POLÍTICA NACIONAL
DO CÂNCER
DIREITOS DOS PACIENTES O
Senado aprovou na noite de
ontem um projeto de lei que
cria a Política Nacional do
Câncer. Originalmente chamado de Estatuto da Pessoa
com Câncer, o texto estabelece princípios e diretrizes
para atuação dos gestores
públicos e reconhece os direitos dos pacientes.
A matéria foi aprovada por
votação simbólica e retorna
para a Câmara.
O texto do relator Carlos
Viana (PSD-MG) cria um
marco que serve como base
e referência para a atuação
do estado no enfrentamento
da doença.
Entre as emendas que foram acatadas estão a que garante acesso aos medicamentos mais efetivos aos pacientes e a diminuição das
desigualdades em relação ao
tratamento ofertado no sistema público; a que dá prioridade ao atendimento domiciliar dos pacientes; a que
estabelece direito à educação ao paciente em âmbito
hospitalar e domiciliar; e a
que estabelece que o tratamento deve se orientar pela
prevenção de agravamentos
e pela manutenção do
bem-estar físico e social do
paciente.

Cantor
sertanejo e
ex-deputado
fundou
cooperativa
para explorar
minérios em
terra indígena

MPF investiga cooperativa
criada por Sérgio Reis no Pará
MINERAÇÃO O Ministério
Público Federal (MPF) no
Pará investiga uma cooperativa criada em 2019 com a
ajuda do ex-deputado federal e cantor Sérgio Reis e que
tem entre os seus principais
objetivos viabilizar a exploração mineral na Terra Indígena Kaiapó, no Pará. A
apuração tramita em sigilo.
Em março deste ano, indígenas divulgaram um manifesto contra a atuação da co-

operativa na região alegando
que ela não se encaixa no
“contexto do modo como a
comunidade sobrevive”. Ao
GLOBO, Sérgio Reis admitiu
ter ajudado a criar a entidade, mas nega ter vínculo
com ela atualmente.
A Cooperativa Kaiapó foi
criada em fevereiro de 2019
no município de Tucumã, no
Sul do Pará. De acordo com a
Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia

Brasileira (Coiab), os responsáveis pela cooperativa
são os empresários João Gesse e Sérgio Reis. Segundo
apuração do jornal carioca,
ainda não há informações
sobre a participação de Sérgio Reis no inquérito.
Em uma carta assinada
por lideranças da região citada por O Globo, caciques
rechaçaram a atuação da cooperativa. “Cada aldeia já
tem sua própria instituição

ou associação e não precisamos que brancos falem por
nós”, diz um trecho da carta. Segundo dados da Receita Federal, além da mineração em terras indígenas, a
cooperativa tem entre seus
objetos a exploração de recursos florestais, hídricos e
comercialização de créditos
de carbono. Ainda de acordo
com a Receita, o atual presidente e o diretor da entidade
são indígenas.
Por telefone, Sérgio Reis
admitiu ter participado da
criação da entidade. "O
(João) Gesse (empresário do
ramo madeireiro) me contou
que eles (indígenas) sofriam
muito porque não tinham
dinheiro, eram muito pobres. Aí eu comecei a ir lá, a
visitar. Levei até minha esposa, que ficou uma semana
na tribo. Ela ficou assustada
e ficou com dó. Foi aí que resolvemos criar essa cooperativa", justificou.
Esta não é a primeira polêmica em que o artista está
envolvido. No ultimo sábado
ele divulgou um vídeo convocando manifestações de
caminhoneiros e empresários do agronegócio a favor
do governo federal e para
pedir o fechamento do STF e
aprovação do voto impresso.
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