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Todo Poder à Justiça
Em tempos em que a judicialização da política e a politização
do Judiciário são discutidos – e muito criticados – o Senado
pode começar a discutir uma Proposta de Emenda à Constituição que dificulta o afastamento dos chefes dos poderes
Legislativo e Executivo. A proposta (PEC 49/2017) é da senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) e determina que eventuais
decisões contra os presidentes da República, da Câmara e do
Senado precisam ser aprovadas por maioria dos 11 ministros
do Supremo Tribunal Federal.

Monocrático

Mas...
... A Casa Alta preferiu esperar o plenário do STF decidir e, por 6
votos a 3, os ministros derrubaram a liminar de Marco Aurélio.

Além-fronteiras
A ex-presidente argentina Cristina Kirchner – também enrolada com a Justiça – encabeça abaixo-assinado pela candidatura de... Lula ao Planalto.

Destrave
O Projeto de Lei 8130 discutido na Câmara pretende igualar
todos os encargos que as empresas do Brasil pagam com os
tributos cobrados em paraísos fiscais. A ideia é estimular a
economia brasileira e, convenientemente, desestimular aqueles que procuram esses paraísos para poder pagar menos impostos e retirar dinheiro do país.

Data venia
O ministro Carlos Marun confirmou em coletiva o antecipado
pela Coluna de que pedirá reciprocidade (em votos na Câmara)
de governadores que vêm a Brasília pedir empréstimos da Caixa. Parou fila de jatinhos que desceria até fevereiro na capital.

Reforma (de fato)
Não bastasse o odor que exala do submundo da Câmara com
as negociações pela reforma da Previdência, o presidente da
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), enfrentou esses dias forte cheiro de esgoto na residência oficial, onde há problemas no encanamento.

Sua Casa, Meu Ap
Caíram pedidos de auxílio–moradia de deputados desde 2016.
Foi concluída reforma dos apartamentos de três blocos na Asa
Norte. Dos 432, 90% estão ocupados.

Dilma no TRF
Dilma Rousseff estará na porta do TRF-4 em Porto Alegre dia
24 de Janeiro. Participará do Ato das Mulheres em defesa de
Lula, que terá recurso da condenação julgado.

Sem pancadaria

Divulgação

O caso do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) é o exemplo
para justificar a PEC: no ano passado, o ministro Marco Aurélio
Mello o afastou da presidência por liminar.
Macacos não transmitem a febre amarela, são vítimas dela, assim como os humanos, conforme os cientistas

Prefeitura fecha
mais 10 parques
Motivo é a morte de 10 macacos por febre amarela em Itapecerica da Serra,
na região metropolitana. Não há registro de casos em humanos na capital
A Secretaria Municipal
do Verde e do Meio Ambiente informou que irá
fechar mais 10 parques em
São Paulo a partir de hoje,
após a confirmação de 10
macacos mortos por febre
amarela em Itapecerica da
Serra, na Grande São Paulo.
Não há casos de febre amarela em humanos na cidade
de São Paulo. A interdição nos
espaços, localizados nas zonas Sul e Oeste da cidade, são
uma medida de precaução,
informou a pasta. Os espaços
serão fechados por tempo indeterminado.
A secretaria recomenda
ainda que não se utilize as dependências dos parques Li-

>> Parque Santo Dias: Rua Jasmin

da Beirada, 71 (Portão 1) - Capão
Redondo, Rua Arroio das
Caneleiras, s/n (Portão 2)

>> Parque Jd. Herculano: Estrada

É Senado

>> Parque M’Boi Mirim: Estrada

Com Walmor Parente (DF), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE).
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IMUNIZAÇÃO/ A vacinação
também será intensificada.
Na Zona Sul, a ação preventiva tem como foco os distritos
de Jardim Ângela, Parelheiros, Marsilac e parte do Capão
Redondo (apenas na área de
abrangência da UBS Luar do

Sertão), devido à proximidade com o município de Itapecerica da Serra.
Na Zona Oeste, a Prefeitura
incluiu o distrito administrativo de Raposo Tavares na
campanha de vacinação contra a febre amarela.
Assim como as pessoas, os
primatas são vítimas dos
mosquitos Haemagogus e Sabethes, encontrados na zona
de mata e que costumam circular em copas de árvores, local de repouso preferido dos
primatas. Quando eles são infectados e chegam a morrer,
isso indica que existe a circulação do vírus no local, mas
eles não podem transmitir a
doença para humanos. /G1

Veja a lista dos locais interditados

A CUT organiza para os dias 15 e dia 22 de janeiro, em São
Paulo, encontros com juristas contrários à denúncia contra o
ex-presidente Lula.

Aécio Neves (PSDB-MG), que passou o Natal em casa com a família em Brasília, disse a amigos que pretende se candidatar à reeleição ao Senado. Descartou ideia de concorrer à Câmara. E mostrouse abatido pela morte de Francelino Pereira, pai de seu cunhado, o
arquiteto Luiz Haddad Pereira, casado com Andrea Neves.

near Parelheiros, Feitiço da
Vila, Sapé e do Juliana de Carvalho Torres (Cohab Raposo
Tavares). Os parques lineares
não possuem delimitação física, e por isso é feita a recomendação de não visitação.
Desde outubro, São Paulo já
tinha 15 parques fechados para a prevenção da doença, todos na Zona Norte. Agora, a
cidade terá 25 interdições.

da Riviera, 2282 – Jd. Herculano
do M’Boi Mirim, 7.100 – Jardim
Ângela

>> Parque Guarapiranga: Estrada

Guarapiranga, 575 – Parque
Alves de Lima

>> Parque Cemucam: Rua

Mesopotâmia, s/n (km 25 da
Rodovia Raposo Tavares
sentido Capital) - Jd.
Passárgada – Cotia

>> Parque Raposo Tavares: Rua

Telmo Coelho Filho, 200 Jardim Olympia

>> Parque Juliana de Carvalho

Torres (COHAB Raposo
Tavares): Travessa Córrego da
independência - Cohab
Raposo Tavares

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

>> Parque Linear Feitiço da
Vila: Rua Feitiço da Vila, Rua
Cortegaça e Rua Moenda
>> Parque Linear
Parelheiros: Estrada da
Colônia; Rua Teresinha do
Prado Oliveira; José Pedro
de Borba
>> Parque Linear Sapé:
Rodovia Raposo Tavares
até Avenida Engenheiro
Politécnico

DSP

