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A ASSOCIAÇÃO POR DO SOL, localizada sítio à Rodovia MGC 455 KM 15,5, primeira 
entrada à direita, segue margeado a rodovia por 400 m, vire a direita, segue em frente 
mias 100 m e é a portaria, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, de acordo com seu 
estatuto, convoca todos afiliados para Eleições da Primeira Diretoria da POR DO SOL. 
Mandato 2020/2022.
A eleição acontecerá no dia 26 de Dezembro às 19hrs e 00min (dezenove horas), no 
endereço: Av. Joao pinheiro, 2677, bairro brasil.
O prazo para o registro das chapas concorrentes ao pleito será 3 (três) dias contados 
a partir publicação deste edital. 
As inscrições serão realizadas no seguinte endereço: Av. Joao pinheiro, 2677, bairro 
Brasil, no horário das 8hrs. e 00min às 17hrs e 00min, durante os dias úteis, estando à 
disposição pessoa habilitada para prestar informações referentes ao processo eleitoral, 
receber documentação e fornecer recibo. 
Os pedidos de registros de Chapas deverão ser apresentados em chapas completas, 
com todos os membros da Diretoria, acompanhado dos seguintes documentos: 1) 
Ficha de qualificação do candidato (nome, estado civil, endereço, nº CPF, RG) ; 2) 
Cópias (duas vias) do RG e CPF dos candidatos.

Uberlândia, 18 de Dezembro de 2019.
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PF investiga desvios 
de R$ 134 mi na PB

O ex-governador da 
Paraíba Ricardo Coutinho 
(PSB) teve sua prisão pre-
ventiva decretada em uma 
operação da Polícia Fe-
deral, ontem, que também 
cumpriu mandados de bus-
ca e apreensão em locais 
ligados ao atual governador 
do estado, João Azevêdo 
(sem partido).

A PF esteve na Granja 
Santana, residência oficial 
do governador paraibano, 
e no Palácio da Redenção, 
sede administrativa do go-
verno.

A sétima fase da opera-
ção Calvário visa investigar 
um suposto desvio de R$ 
134,2 milhões da área de 
saúde estadual.

O ex-governador Ricar-
do Coutinho foi um dos 17 
alvos de mandado de prisão 
preventiva e, em viagem de 
férias fora do país, passou 
a ser considerado foragido.

Uma das delatoras do 
esquema, a ex-secretária 
de Administração Livânia 
Farias, presa em março 
deste ano, disse que pro-
pinas foram entregues em 
caixas, de 2014 a 2018, na 
Granja Santana. Os valores 
chegavam a até R$ 1 milhão 
em espécie, segundo ela.

Em l iberdade desde 
maio, a ex-secretária esta-
dual disse na delação que 
foram feitas seis remessas 
de dinheiro na residência 
oficial em um valor total de 
R$ 4 milhões. Ela afirmou 
aos investigadores que o 
ex-governador não solicitou 
a entrega, mas que avisou 
a Coutinho que estava com 
os valores e não tinha onde 
colocar.

“Que Ricardo Coutinho 
mandava colocar o dinheiro 
em um local e não falava 
nada; que o dinheiro era 
colocado em um local den-
tro da Granja, no espaço 
em que se encontravam; 
que só dizia a ele o valor 
e onde era”, relata Livânia, 
no anexo 25 de sua delação 
premiada.

A deputada estadual 
Estela Bezerra (PSB), a pre-
feita da cidade de Conde, 
Márcia Figueiredo Lucena 
Lira (PSB), o ex-secretário 
Waldson Dias de Souza 
(Planejamento, Orçamento 
e Gestão), o ex-procura-
dor-geral do estado Gilberto 
Carneiro da Gama e o irmão 
do ex-governador Ricardo 
Coutinho, Coriolano Couti-
nho, foram presos preven-
tivamente.

Foram alvos dos manda-
dos de busca e apreensão, 
entre outros, os conselhei-
ros do Tribunal de Con-
tas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) Arthur Cunha 
Lima, André Carlos Torres 
e Nominando Diniz.

A operação também es-
teve em endereços ligados 
ao ex-senador Ney Suassu-
na (PRB).

Coutinho é classificado 
pela investigação como o 
chefe do suposto esquema 
criminoso. “Ricardo Cou-
tinho era o responsável 
direto tanto pela tomada de 
decisão dentro da empre-
sa criminosa quanto pelos 

métodos de arrecadação de 
propina, sua divisão e apli-
cação”, diz o relatório que 
embasou a decisão do de-
sembargador do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJ-PB) 
Ricardo Vital de Almeida.

Ao todo, a ação cumpriu 
54 mandados de busca e 
apreensão e 17 ordens de 
prisão preventiva nos esta-
dos da Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Rio de Janeiro, 
Goiânia e Paraná.

Por meio de nota, a Po-
lícia Federal disse que, do 
total de dinheiro desviado, 
R$ 120 milhões abastece-
ram campanhas de agentes 
políticos da Paraíba em 
2010, 2014 e 2018.

Conforme a investiga-
ção, os recursos públicos 
eram destinados aos servi-
ços de saúde. A PF afirma 
que houve fraudes em pro-
cedimentos licitatórios e em 
concursos públicos.

A operação foi realizada 
em conjunto com o Grupo 
de Atuação Especial de 
Repressão ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) da Paraíba, 
o Ministério Público Federal 
e a Controladoria-Geral da 
União (CGU).

A investigação apontou 
que organizações sociais 
montaram uma rede de 
prestadores de serviços 
terceirizados e de fornece-
dores com a celebração de 
contratos superfaturados 
na gestão dos hospitais de 
Trauma, de Mamanguape 
(PB) e Metropolitano, em 
Santa Rita (PB).

Duas das principais or-
ganizações sociais do es-
quema, conforme o Gaeco-
PB, é a Cruz Vermelha do 
Brasil (filial do Rio Grande 
do Sul) e Instituto de Psico-
logia Clínica Educacional e 
Profissional (Ipcep).

O atual governador da 
Paraíba, João Azevêdo, 
comandou uma superse-
cretaria na gestão do então 
governador Coutinho. Apa-
drinhando por Coutinho nas 
eleições de 2018, foi eleito 
em primeiro turno com 58% 
dos votos. Esteve no co-
mando, até abril do ano pas-
sado, da pasta que abrigava 
Meio Ambiente, Infraestru-
tura, Recursos Hídricos e 
Ciência e Tecnologia.

Azevêdo e Coutinho es-
tão rompidos publicamente. 
A Folha apurou que o prin-
cipal motivo do afastamento 
entre os dois é justamente 
as consequências da ope-
ração Calvário.

Em nota oficial, o ex-go-
vernador Ricardo Coutinho 
alegou que vai contribuir 
com a Justiça para provar 
sua inocência. “Sempre es-
tive à disposição dos órgãos 
de investigação e nunca 
criei obstáculos a qualquer 
tipo de apuração.”

Ele afirma que jamais 
seria possível um estado 
ser governado por uma 
organização criminosa e ter 
vivenciado os investimentos 
e avanços nas obras e po-
líticas sociais nunca antes 
registrados.

 � FOLHAPRESS

Prisão de brasileiros na
fronteira bate recorde
 | NÚMERO AUMENTA MAIS DE DEZ VEZES E TEM RELAÇÃO COM POLÍTICA DE TRUMP
 � FOLHAPRESS

O número de imigrantes 
brasileiros detidos ao 
tentar atravessar a 

fronteira dos EUA aumentou 
mais de dez vezes em um 
ano e chegou a 18 mil casos 
em 2019.

Segundo dados divulga-
dos pelo Serviço de Alfânde-
ga e Proteção das Fronteiras 
(CBP, na sigla em inglês), 
esse é o recorde desde 2007 
e representa um aumento 
de 600% em relação ao pico 
registrado desde então, de 
3.252 pessoas, em 2016.

No ano passado, pouco 
mais de 1.600 brasileiros 
sem documentos tentaram 
chegar ao território america-
no pelo México, mas foram 
presos pela ICE (Agência de 
Imigração e Alfândega, na 
sigla em inglês).

No ano fiscal de 2019 –de 
outubro de 2018 até setem-
bro do ano vigente–, esses 
índices subiram para 18 mil 
pessoas e surpreenderam in-
clusive autoridades do gover-
no brasileiro que trabalham 
com processos de imigração.

Na avaliação de integran-
tes do Itamaraty, a escalada 
exponencial pode ser ex-
plicada por ao menos três 
fatores: o primeiro é a política 
agressiva de Donald Trump 
contra a entrada de estran-

geiros sem documento no 
país, atrelada à dificuldade 
cada vez maior de o governo 
americano emitir vistos para 
pessoas nascidas no Brasil.

O boom de brasileiros, 
dizem eles, pode estar rela-
cionado à retórica do repu-
blicano de que vai construir 
um muro na fronteira com 
o México e a ações de sua 
administração que têm, de 
fato, acelerado a deporta-
ção expressa de imigrantes 
em situação irregular, por 
exemplo.

Dessa forma, cria-se a 
sensação de que a imigração 
para os EUA deve ser feita 
agora ou nunca, acelerando 
processos que poderiam es-
tar sendo planejados a médio 
ou longo prazo.

Apesar do discurso de 
boa relação entre Trump e 
o presidente Jair Bolsonaro, 
diplomatas afirmam que a 
emissão de vistos –inclusive 
de turista– para brasileiros 
tem demorado mais que 
o habitual e que pessoas 
nascidas em determinadas 
cidades, como Governador 
Valadares (MG), têm tido res-
trições quase absolutas na 
hora de requerer documento 
para viajar aos EUA.

A região mineira tem rela-
ções históricas com os ameri-
canos –uma fábrica dos EUA 
foi instalada ali na época da 

Segunda Guerra– e se tornou 
um dos locais sob holofotes 
dos agentes de Trump.

Além disso, a crise econô-
mica do Brasil, com previsões 
de crescimento do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) abaixo de 
1% para este ano, junto com 
o que pode ser chamado de 
profissionalização dos servi-
ços de coiotes no país são 
apontadas como os outros 
dois fatores para o grande flu-
xo de brasileiros que querem 
chegar aos EUA.

O governo americano já 
divulgou os números preli-
minares de 2020, relativos a 
outubro e novembro de 2019, 
e a tendência de alta se man-
teve entre os brasileiros, com 
3.200 casos registrados.

Destes, 90% são famílias, 
9% são adultos sozinhos e 
1% de menores desacompa-
nhados.

Funcionários do Itamaraty 
afirmam que os casos de alu-
guel de crianças brasileiras 
para tentar atravessar a fron-
teira também têm aumentado.

Nessas situações, adultos 
cruzam os países com meno-
res de idade e se entregam às 
autoridades migratórias, evi-
tando deportação imediata, já 
que as crianças não podem 
permanecer sozinhas durante 
os trâmites de repatriação.

Em outubro, o jornal Folha 
de S.Paulo revelou o caso de 
Miguel (nome fictício) que, 
aos quatro anos, fora detido 

com um homem e uma mu-
lher que não eram seus pais 
biológicos. Ele passou mais 
de três meses em um abrigo 
em Chicago.

Na semana passada, 
diante do crescimento do 
número de detenção dos 
brasileiros, principalmente 
no estado do Texas, o dire-
tor do Serviço de Alfândega 
e Proteção das Fronteiras, 
Mark Morgan, afirmou que 
vai implementar regras para 
barrar os imigrantes do Brasil 
“com o mesmo nível de com-
promisso que criamos iniciati-
vas para resolver o problema 
com as famílias do Triângulo 
do Norte” –em referência a 
El Salvador, Guatemala e 
Honduras, países de grande 
fluxo migratório para os EUA.

Entre as medidas, está 
colocar as pessoas para es-
perar por meses em cidades 
fronteiriças até a solicitação 
de asilo que, em muitos ca-
sos, é negado independente-
mente do mérito.

De acordo com a agência 
americana, 977.509 pessoas 
foram detidas na fronteira 
com o México em 2019, um 
aumento de 88% em relação 
a 2018.

O pico foi em maio, mas 
os números absolutos têm 
caído após acordos migra-
tórios entre os americanos 
e governos do México, Gua-
temala, Honduras e El Sal-
vador.

ESTADOS UNIDOS
MANI ALBRECHT/DIVULGAÇÃO

Construção de muro na fronteira com 
o México também tem influenciado 

decisões de brasileiros


