Assunto: Posse novos desembargadores
Veículo: Jornal do Commercio
Editoria: CAPA DOIS

Data: 03/01/2014
Seção:

Assunto: Secretário de Queiroz mantém o silêncio
Veículo: Jornal do Commercio
Data: 03/01/2014
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Magistrados tomam posse
Veículo: Diário de Pernambuco
Editoria: POLÍTICA

Data: 03/01/2014
Seção:

Assunto: Pedro Corrêa segue no Cotel. Filha ataca PF.
Veículo: Jornal do Commercio
Data: 29/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Justiça fecha o cerco contra maus gestores
Veículo: Jornal do Commercio
Data: 29/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Concordata 100%
Veículo: Jornal do Commercio
Editoria: ECONOMIA

Data: 29/12/2013
Seção:

Assunto: Corrêa passa noite no Cotel
Veículo: Jornal do Commercio
Editoria: POLÍTICA

Data: 28/12/2013
Seção:

Assunto: Mandato em risco
Veículo: Jornal do Commercio
Editoria: CAPA

Data: 27/12/2014
Seção:

Assunto: Mesa do TJ
Veículo: Jornal do Commercio
Editoria: CADERNO C

Data: 27/12/2014
Seção:

Assunto: Vereadores: mandato em risco
Veículo: Jornal do Commercio
Editoria: POLÍTICA

Data: 27/12/2014
Seção:

Assunto: Vereadores soltos, mas sem mandatos
Veículo: Jornal do Commercio
Data: 26/12/2014
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Vereadores de Caruaru em liberdade
Veículo: Jornal do Commercio
Data: 25/12/2014
Editoria: CAPA
Seção:

Assunto: Habeas corpus para oito vereadores
Veículo: Jornal do Commercio
Data: 25/12/2014
Editoria: ECONOMIA
Seção:

Assunto: Habeas corpus para oito vereadores
Veículo: Jornal do Commercio
Data: 25/12/2014
Editoria: ECONOMIA
Seção:

Assunto: Condenado, Corrêa quer voltar a estudar
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 30/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Vereadores livres
Veículo: Diário de Pernambuco
Editoria: A SEMANA

Data: 29/12/2013
Seção:

Assunto: Desembargador Itamar Pereira é filho de magistrado
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 29/12/2013
Editoria: VIVER
Seção: João Alberto

Assunto: Grampos flagram vereadores – analise dos vetos fica para janeiro
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 28/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Algemas e nada de regalia para Corrêa
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 28/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Canhotinho vira novo objetivo de mensaleiro
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 28/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Desembargador Jones Figueiredo em evento de confraternização
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 28/12/2013
Editoria: VIVER
Seção: João Alberto

Assunto: Câmara deve anular projeto – vereadores de Caruaru
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 27/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Câmara deve anular projeto
Veículo: Diário de Pernambuco
Editoria: POLÍTICA

Data: 27/12/2013
Seção:

Assunto: Juíza Andréa Cartaxo recebe Título de cidadã de Pernambuco
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 26/12/2013
Editoria: VIVER
Seção: João Alberto

Assunto: Juiz x doutores
Veículo: Diário de Pernambuco
Editoria: EDITORIAL

Data: 26/12/2013
Seção: Cartas à redação

Assunto: Oito vereadores fora da cadeia
Veículo: Diário de Pernambuco
Editoria: CAPA

Data: 25/12/2013
Seção:

Assunto: Transferência só depois do Natal
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 25/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Desembargador Frederico Neves em evento na Corregedoria
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 25/12/2013
Editoria: VIVER
Seção:

Assunto: Juiz das Execuções Penais diz que transferência de mensaleiro para Jataúba é
atípica
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 24/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Cassação de vereadores
Veículo: Diário de Pernambuco
Editoria: POLÍTICA

Data: 24/12/2013
Seção:

Assunto: Advogados tentam habeas corpus
Veículo: Diário de Pernambuco
Data: 24/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Pedro Corrêa está no Cotel
Veículo: Folha de Pernambuco
Editoria: POLÍTICA

Data: 28/12/2013
Seção:

Assunto: Pedro Corrêa está no Cotel
Veículo: Folha de Pernambuco
Editoria: POLÍTICA

Data: 27/12/2013
Seção:

Assunto: Mundo Jurídico
Veículo: Folha de Pernambuco
Editoria: PROGRAMA

Data: 27/12/2013
Seção: PERSONA

Assunto: Dois vereadores continuam presos. Oito foram soltos
Veículo: Folha de Pernambuco
Data: 26/12/2013
Editoria: POLÍTICA
Seção:

Assunto: Virando a folhinha, nesta véspera de Natal
Veículo: Folha de Pernambuco
Data: 24/12/2014
Editoria: PROGRAMA
Seção: PERSONA

Assunto: Advogados dos vereadores presos se reúnem para preparar defesa
Veículo: Jconline.com.br
Editoria:

Data: 03/01/2014
Seção:

JUSTIÇA
Advogados dos vereadores presos se reúnem para preparar defesa
Defensores marcam reunião no Recife para discutir estratégia para tentar derrubar
liminar da 4ª Vara da Fazenda de Caruaru, que determinou afastamento dos
legisladores
CARUARU – Os advogados de defesa dos dez vereadores afastados do cargo por 180
dias se reúnem hoje, no Recife, com o objetivo de definir as estratégias para derrubar a
liminar da Justiça que determinou o afastamento dos parlamentares. Pelo menos três
defensores vão atuar em conjunto para tentar fazer com que os acusados voltem a
ocupar os cargos.
“Estaremos nos reunindo amanhã (hoje) para definir a estratégia. Fomos procurados
pelos dez vereadores para tentar reverter a medida cautelar que determinou o
afastamento deles”, informou o advogado Marcílio Cumaru. O irmão dele, Marcelo
Cumaru, também faz parte da equipe de defesa.
O outro advogado que está na equipe é Saulo Amazonas. Segundo ele, antes de
qualquer iniciativa, o processo será analisado. Entre outras coisas, os defensores vão
decidir se a defesa será individual ou coletiva. As ações só devem ser protocoladas na
próxima semana.
A liminar que determinou o afastamento dos vereadores acusados de cobrar propina
para aprovar projetos da Prefeitura de Caruaru foi expedida pela 4ª Vara da Fazenda
Pública do município. O Ministério Público também recomendou à Câmara municipal a
cassação dos parlamentares, mas o presidente da Casa, Leonardo Chaves (PSD) disse
que ainda espera um parecer da sua assessoria jurídica.
Os vereadores afastados são: Jajá (PPS), Val das Rendeiras (PROS), Louro do Juá
(DEM), Sivaldo Oliveira (PP), Neto (PMN), Evandro Silva (PMDB), Cecílio Pedro
(PTB), Val (DEM), Eduardo Cantarelli (PROS) e Pastor Jadiel (PROS).

Assunto: Novos desembargadores tomam posse nesta quinta-feira
Veículo: Diariadepernambuco.com.br
Editoria:

Data: 03/01/2014
Seção:

Novos desembargadores tomam posse nesta quinta-feira
Os magistrados Odilon de Oliveira Neto, Rafael Machado da Cunha e Itamar Pereira
serão empossados como desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE) nesta quinta-feira (2), às 17h. A cerimônia será realizada no gabinete da
Presidência no último andar do Palácio da Justiça.
A eleição ocorreu em sessão do Tribunal Pleno no dia 18 de dezembro de 2013. Os
magistrados Odilon de Oliveira Neto e Rafael Machado foram eleitos pelo critério de
antiguidade. O juiz Itamar Pereira foi promovido a desembargador pelo critério de
merecimento.
Os novos desembargadores preenchem os cargos criados pela Lei Complementar 232,
publicada no Diário Oficial do Poder Executivo no dia 11 de junho deste ano, e pela Lei
Complementar 235, publicada no Diário Oficial do Poder Executivo no dia 3 de
setembro deste ano.
As leis criaram quatro novas vagas de desembargadores. O quarto cargo será preenchido
no primeiro semestre de 2014. O 46º desembargador da Corte de Justiça será escolhido
entre os membros do Ministério Público, atendendo ao disposto no Artigo 94 da
Constituição Federal, que diz que a quinta parte das vagas do Tribunal de Justiça são
oferecidas a advogados e promotores de Justiça.

Assunto: Conciliações atingem índice de 97% no sertão pernambucano
Veículo: CNJ
Editoria:

Data: 03/01/2014
Seção:

Conciliações atingem índice de 97% no sertão pernambucano

O I Mutirão do Seguro Obrigatório contra Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre (DPVAT), promovido entre os dias 16 e 18 de dezembro
no sertão pernambucano, alcançou 97% em acordos. O evento buscou conciliar ações de
13 comarcas do interior do estado. A mobilização ocorreu na Câmara de Conciliação
Mediação e Arbitragem da Faculdade de Integração do Sertão (FIS), em Serra Talhada,
sob a coordenação e execução da Coordenadoria-Geral do Sistema de Resolução
Consensual e Arbitral de Conflitos.
No evento, foram realizadas 254 audiências, com a celebração de conciliação em 246
ações e movimentação de R$ 970.394,90 nos acordos homologados. A coordenadora do
mutirão, juíza Flávia Fabiane Nascimento, destacou a importância da ação conciliatória.
"O resultado foi bastante significativo. A sociedade veio à Justiça disposta a efetuar
acordos e as empresas, com o objetivo de finalizar suas lides", relatou a magistrada.
O mutirão envolveu as comarcas de Serra Talhada, Sertânia, Triunfo, Custódia, Flores,
Carnaíba, Afogados da Ingazeira, São José do Belmonte, São José do Egito, Salgueiro,
Arcoverde, Parnamirim e Betânia.
Fonte: TJPE

Assunto: TJPE e TRF-5 monitoram juízes para acelerar casos de improbidade
administrativa
Veículo: Blog do Jamildo
Data: 29/12/2013
Editoria:
Seção:

TJPE e TRF-5 monitoram juízes para acelerar casos de improbidade
administrativa

Foto: Getulio Bessoni/TRF5
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Na tentativa de avançar com a Meta 18 estabelecida pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) – segundo a qual os tribunais do País deveriam julgar até o fim
deste ano os processos contra a administração pública e de improbidade
administrativa distribuídos até 31 de dezembro de 2011 –, as instâncias judiciárias
pernambucanas fecharam o cerco contra gestores públicos este ano.
Segundo relatório publicado no site do CNJ e atualizado mensalmente, apenas o
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) apreciou – no decorrer deste ano – 807
ações, 223 a mais do que no comparativo com o ano passado. Já o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), que, além de Pernambuco, engloba
outros Estados do Nordeste, julgou 198 processos este ano, contra os 176 de
2012.
O gestor da Meta 18 em Pernambuco e desembargador do TJPE, Mauro Alencar,
conta que conversa pessoalmente com os juízes do Estado para acompanhar o
cumprimento. Além disso, ao longo deste ano, foram realizados sete encontros
em cidades da Região Metropolitana do Recife e do interior com o objetivo de
orientar sobre a meta.

Também foi criado um email específico para tirar dúvidas dos magistrados e
manter a comunicação e firmado um convênio com o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) com o objetivo de facilitar o contato dos juízes com os técnicos do
TCE, responsáveis, por exemplo, pelas auditorias nas contas públicas.
“Ainda realizamos um levantamento no banco de dados de todos os processos de
improbidade administrativa e crimes contra a administração pública onde os
juízes podem consultar sentenças anteriores. Isso pode agilizar o julgamento no
caso de ações que são parecidas”, completa o desembargador.
Apenas no mês passado, pelo menos três ex-prefeitos foram condenados por
improbidade administrativa: Pedro Evangelista (Ibirajuba), Horário de Melo
Sobrinho (Ouricuri) e Pedro Serafim (Ipojuca).
Dos 3.404 processos referentes à Meta que tramitam ou foram julgados no TJPE,
1.274 são por improbidade e 2.130 de crimes contra a administração pública.

Assunto: Pedro Corrêa já recebeu novas propostas de emprego. Família teme
pela integridade de ex-deputado
Veículo: Blog do Jamildo
Data: 28/12/2013
Editoria:
Seção:

Pedro Corrêa já recebeu novas propostas de emprego. Família teme pela
integridade de ex-deputado

Foto: Bobby Fabisak/JC Imagem
O advogado Fábio Corrêa, filho do ex-deputado Pedro Corrêa, revelou ao Blog de
Jamildo que a família já recebeu várias propostas de emprego para o pai, que está
detido no Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo
Luna (Cotel), em Abreu e Lima, desde essa sexta-feira (27). A família prefere não
adiantar quais foram as propostas recebidas para não expor ninguém, mas admite
que está estudando as propostas e deve apresentar uma delas à Justiça. O exdeputado é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) e é especialista em Radiologia.
No momento, a família teme pela segurança de Corrêa após a entrada no sistema
prisional do Estado. "A gente fica meio receoso que aconteça alguma coisa",
explica Fábio. A menos que haja algum fato excepcional, a transferência do exdeputado só deve ocorrer após o recesso do Poder Judiciário, por se tratar de uma
medida administrativa. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) retoma as
atividades na próxima quinta-fiera, 2 de janeiro. Até lá, o juiz Luiz Rocha, titular
da 1ª Vara de Execução Penal, deve acompanhar a situação do preso.
Corrêa, que está em regime semi-aberto, pode obter autorização judicial para
trabalhar durante o dia e retornar à unidade prisional durante a noite. Além disso,
o ex-deputado tem direito a 35 dias em liberdade ao longo do ano. Em
Pernambuco, o calendário de saídas de 2014 ainda não foi preparado pela
Secretaria de Defesa Social, mas as liberações costumam ocorrer por cinco vezes
anuais, e os presos ficam em liberdade durante sete dias.

Leia também: No Recife, Pedro Corrêa já está no Cotel e não deve seguir mais
para a Penitenciária de Itamaracá
Pedro Corrêa faz exame de corpo de delito no IML. Ex-deputado segue para
Penitenciária de Itamaracá nesta sexta
Pedro Corrêa chega ao Recife na tarde desta sexta-feira
Segundo Fábio Corrêa, que visitou o pai na manhã deste sábado, o ex-deputado
amanheceu bem em seu primeiro dia no Cotel. Pedro Corrêa foi transferido da
Penitenciária da Papuda, em Brasília, para Pernambuco nessa sexta. A expectativa
era que o ex-deputado fosse encaminhado para a Penitenciária Agro-industrial
São João (PAISJ), em Itamaracá; o que não ocorreu.
De acordo com a Secretaria-executiva de Ressocialização (Seres), a
documentação enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ordenando a
transferência de Corrêa para o Estado não especificava em que unidade prisional
ele deveria ser detido. Por causa disso, o ex-deputado foi encaminhado para o
Cotel, que serve de entrada para o sistema prisional pernambucano, até que a 1ª
Vara de Execução Penal da Justiça Estadual decida qual será o destino.
Enquanto não há uma definição judicial sobre o local onde Corrêa deve cumprir a
pena, a família do ex-deputado teme pela integridade física e psicológica do
preso. Segundo explicou Fábio ao Blog, o fato de o pai ser uma figura pública
pode fazer com que ele seja visado dentro da penitenciária. Os familiares temem
ainda pela diminuição do efetivo das unidades prisionais na época de final de ano.
Pedro Corrêa chegou a pedir para ser transferido para a Cadeia Pública de
Jataúba, no Agreste do Estado, que fica próxima a uma propriedade rural da
família. Como o pedido foi negado pela Justiça, o ex-deputado perdeu um convite
para atuar na rede pública de saúde de Santa Cruz do Capibaribe, localizada a dez
quilômetros de Jataúba.
De acordo com Fábio, a demanda pelo trabalho de Corrêa é resultado de um
problema crônico de falta de médicos no País. "É um problema nacional. Tanto
que estão precisando importar médicos de Cuba", diz. Ele lembra que o emprego
fora do presídio é um direito do pai.
Pedro Corrêa foi condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro pelo
STF durante o julgamento do esquema do Mensalão. O pernambucano foi
condenado a sete anos e dois meses de prisão.

Assunto: No Recife, Pedro Corrêa já está no Cotel e não deve seguir mais para a
Penitenciária de Itamaracá
Veículo: Blog do Jamildo
Editoria:

Data: 27/12/2013
Seção:

No Recife, Pedro Corrêa já está no Cotel e não deve seguir mais para a
Penitenciária de Itamaracá

Foto: Clemilson Campos/JC Imagem
O ex-deputado federal Pedro Corrêa deu entrada, na tarde desta sexta-feira (27), no
Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em
Abreu e Lima, onde deve passar a noite. Inicialmente, Corrêa seguiria para a
Penitenciária Agro-Industrial São João (PAISJ), em Itamaracá, onde deve cumprir pena,
mas a documentação enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não descrevia o
local onde ele deveria cumprir a pena. De acordo com a assessoria da Secretariaexecutiva de Ressocialização (Seres), um requerimento está sendo preparado para dar
entrada junto a 1ª Vara de Execução Penal da Justiça Estadual para definir o destino do
ex-deputado.
Como a decisão não deve sair ainda na noite desta sexta, o ex-deputado deve passar a
noite em uma cela com outros dois presos. Não foram divulgadas informações sobre
quais seriam essas pessoas, mas o pavilhão em que Corrêa vai ficar é tido como mais
tranquilo por ser composto, em sua maioria, por ex-policiais e ex-servidores. No Estado,
o Cotel serve de porta de entrada para o sistema prisional.
O ex-deputado chegou ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, por volta
das 14h30. De lá, seguiu de van para o Instituto Médico Legal (IML), onde realizou
exame de corpo de delito. Durante o translado, ele foi conduzido por agentes do
Departamento Penitenciário Nacional (Depen).
Corrêa, que teve a transferência da Penitenciária da Papuda para o sistema prisional
pernambucano aprovada pelo STF no dia 20 deste mês, solicitou uma transferência para
a Cadeia Pública de Jataúba, no Agreste do Estado, porque ficaria mais próximo de uma
propriedade rural da família. O pedido, porém, foi negado pelo Supremo.

Ao ter a transferência negada, o ex-deputado perdeu uma oportunidade de emprego na
rede pública de saúde de Santa Cruz do Capibaribe, a dez quilômetros de Jataúba. Como
está preso em regime semi-aberto, Corrêa pode sair para trabalhar pela manhã, desde
que retorne para o presídio à noite. A proposta de trabalho, porém, precisa ser aprovada
pela Justiça.
Mesmo não tendo uma proposta de emprego, o deputado tem direito a 35 dias anuais
fora da prisão. Em Pernambuco, as saídas dos presos do regime semi-aberto são
organizadas em um cronograma que prevê cinco liberações por um período de sete dias.
O calendário de 2014 ainda não foi elaborado.
Pedro Corrêa foi condenado pelo STF a sete anos e dois meses de prisão pelos crimes
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no esquema do Mensalão.

Assunto: Geraldo Julio aprova projeto Novo Recife exigindo o dobro de
compensações ao consórcio de investidores
Veículo: Blog do Jamildo
Editoria:

Data: 27/12/2013
Seção:

Geraldo Julio aprova projeto Novo Recife exigindo o dobro de compensações ao
consórcio de investidores

Blog Imagem
Depois de alguns meses de reanálise, a Prefeitura da Cidade do Recife está apresentando
neste momento sem alarde o novo projeto do projeto urbanístico e imobiliário
denominado Novo Recife. As ações mitigadoras passaram de R$ 32 milhões para R$ 62
milhões.
O Projeto Novo Recife vai reestruturar o Cais José Estelita. O Projeto Novo Recife
planeja construir 13 torres e requalificar urbanisticamente o Cais José Estelita.
Inicialmente, o consórcio se comprometeu a bancar novos acessos para a Ilha do Leite,
uma alça para a Ponte Joaquim Cardoso, uma ciclovia ligando o Cais José Estelita a
Avenida Norte e pagar a demolição do viaduto do Forte das Cinco Pontas.
Em uma das inovações, ficou acertada a criação de um parque com 90 mil metros
quadrados, 20 mil a mais do que a Jaqueira, com seis quadras esportivas, a serem
construídas sob o Viaduto Capitão Temudo.
Agora, estão previstas também a derrubada do Viaduto do Forte das Cinco Pontas, que
será substituído por um túnel, a construção de uma biblioteca pública, abertura de vias,
criação de passarelas e locais de estacionamento.
Foram apresentadas também informações sobre o novo sistema viário que será
implantado no local. No total, serão 16 intervenções que ampliam o uso do espaço
público no entorno das torres do Novo Recife.

Hoje ainda será assinado o termo de compromisso com o consórcio responsável pelo
empreendimento.
Já não era sem tempo.
“A quem interessa a eternização deste processo? A cidade é que não é! Nesta marcha
que já dura mais de quatro anos, agora, toma-se conhecimento nos bastidores, busca-se
emparedar até o prefeito Geraldo Júlo. Grupelhos ideológicos que se dizem contra o
capital, mas que na verdade parecem esconder interesses políticos inconfessáveis,
buscam tomar o poder concedido pelas urnas ao mandatário municipal. Coragem,
Geraldo Júlio! Decida, para o bem ou para o mal. E justifique suas ações. Heverá
sempre gente honesta e de bom senso a lhe apoiar”, escreveu o Blog de Jamildo, em
setembro deste ano, cobrando uma definição.
O projeto imobiliário foi aprovado no último dia de trabalho do prefeito João da Costa
e, na última sessão do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU), depois de quatro
anos de análise na PCR. João da Costa teve coragem de não permitir a eternização da
avaliação, que interessava a uns poucos grupos ideológicos.
O projeto foi objeto de duas ações na justiça, uma derrubada pelo presidente do
Tribunal de Justiça de Pernambuco, Jovaldo Nunes, em março, e outra pelo pleno do
Tribunal Regional Federal(TRF-5) em abril que aprovaram a continuidade da tramitação
do projeto.

Assunto: Últimos vereadores acusados de cobrar propina da prefeitura em
Caruaru são soltos
Veículo: Blog do Jamildo
Editoria:

Data: 26/12/2013
Seção:

Últimos vereadores acusados de cobrar propina da prefeitura em Caruaru são
soltos

Foto: Erivaldo Marques/cortesia
A Justiça determinou no final da tarde desta quinta-feira (26) a soltura dos dois últimos
vereadores de Caruaru que continuavam presos após a acusação de terem cobrado uma
propina no valor de R$ 2 milhões da prefeitura de Caruaru. Dez dos vereadores do
município foram presos na quarta-feira (18) em uma operação da Polícia Civil e
encaminhados para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza. Uma semana depois, apenas
Eduardo Cantareli e o Pastor Jadiel, ambos do Pros, continuavam presos. O
desembargador Fausto Campos concedeu os habeas corpus.
De acordo com a investigação da Policia Civil, os vereadores teriam chantageado a
prefeitura para aprovar projetos favoráveis ao Executivo. O estopim teria sido a
proposta para implantação de um sistema de Bus Rapid Transit (BRT) na cidade.
Também faria parte do acordo a aprovação de um empréstimo no valor de R$ 250
milhões junto à Caixa Econômica Federal.
As investigações, entretanto, não apontam indícios de que o prefeito tenha pago o valor
pedido. De acordo com o prefeito José Queiroz (PDT), ele não chegou a negociar
diretamente com os vereadores.
Após a prisão preventiva ter sido efetuada, a Câmara de Vereadores deu posse aos
suplentes. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) quer que seja instaurado um
processo para cassação dos acusados.

Assunto: MPPE quer cassação dos dez vereadores
Veículo: Blog do Jamildo
Data: 24/12/2013
Editoria:
Seção:

MPPE quer cassação dos dez vereadores

Foto: Jornal Vanguarda
Do Jornal do Commercio desta terça-feira (24)
Por José Accioly e Wagner Gil
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) expediu uma recomendação à Câmara de
Caruaru sugerindo a abertura de um processo de cassação dos dez vereadores presos
durante operação da Polícia Civil, na semana passada. Eles são suspeitos de cobrarem
propina ao prefeito José Queiroz (PDT), no valor de R$ 2 milhões, para aprovar
matérias na Casa. O MPPE também ingressou com uma ação cautelar de improbidade
administrativa contra o grupo.
Nessa segunda-feira (23), o juiz da Vara Pública do município, José Fernando Souza,
deferiu uma liminar que anula a sessão legislativa que aprovou um pedido de
empréstimo da prefeitura à Caixa Econômica Federal.
Na sessão, os vereadores aprovaram um projeto de lei que permite à Prefeitura de
Caruaru contratar um financiamento, no valor de R$ 250 milhões, para implantar o
sistema BRT (Bus Rapid Transit) na cidade. Com a decisão da Justiça, o empréstimo
fica suspenso e deverá ser apreciado pelos vereadores empossados na última sexta-feira
(20).
Segundo a promotora do Patrimônio Público de Caruaru, Bianca Stella Barroso, cabe à
Câmara decidir se abre o processo de cassação ou não contra os vereadores presos. A
notificação foi entregue ao presidente da Casa, o vereador Leonardo Chaves (PSD).
"A recomendação é no sentido de a Câmara deflagrar o processo de cassação, seguindo
as normas do regimento interno. Cabe ao presidente da Casa decidir, já que a Casa tem
autonomia", justificou a promotora.

Sobre o pedido de anulação deferido pela Justiça, a promotora informou que a sessão
legislativa estaria "viciada" em virtude dos interesses dos vereadores investigados.
"Existia o vício na vontade e o desvio de função. Eles aprovaram o empréstimo, mas
não temos como dissociar se essa decisão foi tomada de acordo com a função pública ou
guiada pelos interesses pessoais", cravou a promotora Bianca Stella Barroso. "Há o
vício, seja pela retaliação ou na perspectiva de ganho", acrescentou.
NOVAS
OUVIDAS
Ontem, mais três vereadores foram convocados pela polícia para prestar
esclarecimentos. Foram ouvidos Edmílson do Salgado (PCdoB), Romildo Oscar (PTN)
e Heleno do Inocoop (PRTB). Segundo o procurador da Câmara de Caruaru, todos os
13 vereadores da Casa que não estão presos já foram ouvidos pelo delegado Eric Lessa,
responsável pelo inquérito.

Assunto: Caruaru: vereadores acusados de suborno tentam voltar à ativa
Veículo: Blog do Magno Martins
Data: 01/01/2014
Editoria:
Seção:

Caruaru: vereadores acusados de suborno tentam voltar à ativa
Acusados pela Polícia Civil de cometer crime de concussão, os dez vereadores
caruaruenses presos no último dia 18 de dezembro vão tentar derrubar a liminar da 4ª
Vara da Fazenda Pública do município, que determinou o afastamento do cargo por 180
dias. Eles são suspeitos de cobrar propina de R$ 2 milhões para aprovar projeto para
implantação do BRT (Bus Rapid Transit) na cidade, onde a prefeitura tenta contrair
empréstimo de R$ 250 milhões junto ao Banco do Brasil.
“Vamos entrar com o recurso no Tribunal de Justiça na próxima semana. Só teremos
acesso ao processo amanhã [hoje]. A ideia é saber o que consta nos autos, preparar a
defesa e entrar com o recurso”, explicou o advogado Saulo Amazonas, que representa
os dez vereadores. “Não estou aqui querendo antecipar decisão do tribunal, mas a
justiça viu que não tinha necessidade de prisão. Nossa expectativa é boa, inclusive
nenhum desses vereadores têm algum tipo de interferência no andamento do
Legislativo. Nenhum deles, por exemplo, está no cargo de presidente”, completou.
Deixaram a prisão no dia 24 de dezembro os vereadores Jajá (PPS), Val das Rendeiras
(PROS), Louro do Juá (DEM), Sivaldo Oliveira (PP), Neto (PMN) e Evandro Silva
(PMDB). No dia seguinte foi a vez de Cecílio Pedro (PTB) e Val (DEM) saírem da
Penitenciária Juiz Plácido de Souza; e, no dia 26, Eduardo Cantarelli (PROS) e Pastor
Jadiel
(PROS).
Briga - A expectativa é de uma possível briga jurídica travada pelos vereadores
acusados de receber os salários. Durante o mês de dezembro, os legisladores afastados
só receberam o vencimento proporcional aos 18 dias trabalhados, uma vez que os
suplentes
assumiram
os
postos,
a
mando
da
Justiça.
A maioria dos servidores da Câmara de Caruaru evita comentar as prisões. Os gabinetes
dos vereadores afastados permanecem fechados. O presidente da Casa, Leonardo
Chaves (PSD), disse que, caso tenha que pagar o salário integral dos vereadores
afastados e os dos suplentes, será forçado a demitir funcionários que fazem parte da
assessoria.
Sobre a abertura do processo de cassação dos mandatos, sugerido pelo Ministério
Público, Leonardo Chaves disse que ainda não recebeu o parecer de sua assessoria
jurídica. Contudo, o presidente do Conselho de Ética da Câmara de Caruaru, Ricardo
Liberato (PSC), explicou que a decisão de abrir o processo cabe ao presidente da Casa.

Assunto: Mais dois vereadores de Caruaru deixam a cadeia
Veículo: Blog do Magno Martins
Editoria:

Data: 25/12/2013
Seção:

Mais dois vereadores de Caruaru deixam a cadeia

Louro do Juá foi o primeiro a deixar unidade prisional. (Foto: Reprodução: G1 Caruaru)
Cecílio Pedro (PTB) e Val (DEM) conseguiram pagar fiança e foram soltos. Outros
parlamentares não tiveram o pedido de habeus corpus apreciado.
Do G1 Caruaru - Cecília Morais
Outros dois vereadores presos na Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), em
Caruaru, no Agreste de Pernambuco, que aguardavam uma decisão do Tribunal de
Justiça (TJPE), deixaram a unidade prisional na noite desta quarta-feira (25). Cecílio
Pedro (PTB) e Val (DEM) saíram da penitenciária por volta das 19h15, acompanhados
de advogados e de familiares.
De acordo com o advogado Saulo Amazonas, representante de Eduardo Cantarelli
(SDD), o vereador não deve ser solto nesta quarta como era esperado. “O plantão do
Tribunal terminou às 17h, então não houve tempo hábil para que o desembargador
apreciasse o pedido de habeas corpus. Agora aguardamos que essa decisão saia
amanhã”, disse.
Segundo a advogada do vereador Jadiel Nascimento (PROS), Maria Helena dos Santos,
o vereador também deve ficar na penitenciária. Ela informou que ele teve o pedido de
soltura declinado, ou seja, o responsável por julgar preferiu repassar a decisão para
outro desembargador.

Assunto: TJPE pode mandar soltar vereadores presos por suborno
Veículo: Blog do Magno Martins
Data: 24/12/2013
Editoria:
Seção:

TJPE pode mandar soltar vereadores presos por suborno
O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) deve mandar soltar, até às 16h desta terçafeira (24), alguns dos vereadores de Caruaru presos na Operação Ponto Final,
desencadeada pela Polícia Civil no último dia 18 de dezembro.
Estão detidos: Sivaldo Oliveira (PP), Cecílio Pedro (PTB), Pastor Jadiel (PROS) e Val
das Rendeiras (PROS) – todos da base aliada do prefeito José Queiroz (PDT) – e os
oposicionistas Val (DEM), Evandro Silva (PMDB), Louro do Juá (SDD), Jajá (PPS),
Eduardo Cantarelli (SDD) e Neto (PMN).
Os parlamentares são acusados de tentar extorquir o prefeito José Queiroz, que tentava
aprovar alguns projetos, principalmente o da aquisição de um empréstimo de R$ 250
milhões para implantar o sistema de BRT na cidade.

Assunto: Pedro Corrêa: local de prisão em PE ainda por decidir
Veículo: Blog do Magno Martins
Data: 24/12/2013
Editoria:
Seção:

Pedro Corrêa: local de prisão em PE ainda por decidir
Do Diario de Pernambuco - Andrea Cantarelli (especial)
O emprego com salário de R$ 5 mil, horário flexível e jornada de trabalho de segunda a
sexta-feira pode ficar só no desejo do ex-deputado federal Pedro Corrêa (PP),
condenado a sete anos e dois meses pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por
envolvimento no escândalo do mensalão. Preso no Complexo Penitenciário da Papuda,
no Distrito Federal, e com autorização para ser transferido para Pernambuco, ele deve
encontrar problemas na Vara de Execuções Penais (VEP) local para incluir como
destino a cadeia pública da cidade de Jataúba, a 218 km do Recife.
Médico por formação, Corrêa recebeu oferta de trabalho do prefeito de Santa Cruz do
Capibaribe, Edson Vieira (PSDB), para atuar no Programa Saúde da Família (PSF) da
cidade, localizada a 36 km de Jataúba. O juiz da 1º Vara de Execuções Penais de
Pernambuco, Luiz Gomes da Rocha Neto, ainda aguarda o processo para definir o local
de cumprimento da pena, mas adiantou que “é atípico uma pena ser cumprida numa
cadeia pública”.
Ele também disse que “Jataúba só entra no contexto dos interessados”. A cidade foi
escolhida por Pedro Corrêa, apesar de não figurar entre as unidades prisionais com
direito ao regime semiaberto para os presos, porque a mulher dele, Adélia Corrêa, é
proprietária da pousada Solar da Paixão, em Brejo da Madre de Deus, cidade localizada
a 25 km de Jataúba.

Assunto: Assessor de Chacon exibe intimação contra vereador
Veículo: Blog do Magno Martins
Editoria:

Data: 27/12/2013
Seção:

Assessor de Chacon exibe intimação contra vereador

Assunto: Caruaru: MPPE quer cassação dos dez vereadores presos
Veículo: Blog do Magno Martins
Editoria:

Data: 24/12/2013
Seção:

Caruaru: MPPE quer cassação dos dez vereadores presos
O MPPE também ingressou com uma ação cautelar de improbidade administrativa
contra o grupo.
Ainda ontem, o juiz da Vara Pública de Caruaru, José Fernando Souza, deferiu uma
liminar que anula a sessão legislativa que aprovou um pedido de empréstimo da
prefeitura à Caixa Econômica Federal. Na sessão, os vereadores aprovaram um projeto
de lei que permite à prefeitura contratar um financiamento, no valor de R$ 250 milhões,
para implantar o sistema BRT (Bus Rapid Transit) na cidade.

Assunto: A posse da nova mesa diretora do TJPE
Veículo: Blog do Social 1
Data: 25/12/2013
Editoria:
Seção:

A posse da nova mesa diretora do TJPE
A posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça de Pernambuco já tem data
marcada. Os eleitos assumem os cargos no dia 6 de fevereiro do próximo ano. Frederico
Neves responderá pela Presidência da Casa. Leopoldo Raposo e Fernando Ferreira
assumem a 1ª e a 2ª Vices-Presidências, respectivamente. O cargo de corregedor geral
da Justiça será ocupado pelo desembargador Eduardo Paurá.

O atual corregedor geral de Justiça, des. Frederico Neves, assumirá a presidência do
TJPE, sucedendo Jovaldo Nunes. Foto: Assis Lima /Divulgação
A eleição aconteceu no dia 11 de novembro. Todos os integrantes da nova mesa diretora
foram eleitos por unanimidade. Os escolhidos ocuparão os cargos durante o biênio
2014/2015. A nova mesa sucede a gestão comandada pelo presidente Jovaldo Nunes,
que assumiu em fevereiro de 2012.

Assunto: Caruaru: vereadores conseguem liberdade provisória
Veículo: Blog da Folha
Data: 24/12/2013
Editoria:
Seção:

Caruaru: vereadores conseguem liberdade provisória
Por Geison Macedo, do Portal FolhaPE
Oito dos dez vereadores de Caruaru presos na Operação Ponto Final, da Polícia Civil,
conseguiram a liberdade provisória nesta terça-feira (24), véspera de Natal. Advogados
dos políticos haviam solicitado os habeas corpus para o plantão do Tribunal de Justiça,
que deferiu o pedido. Até o fim da tarde, os únicos que ainda não haviam conseguido a
liberdade eram Jadial Nascimento (PROS) e Eduardo Cantarelli (PS). No entanto,
segundo informações da Secretaria Jurídica da Câmara de Vereadores, ambos também
aguardavam a expedição dos documentos para serem liberados da prisão ainda hoje.
“Todos os dez vereadores presos na operação devem conseguir a liberação ainda nesta
terça-feira”, informou o secretário Jurídico, Bruno Martins. Segundo ele, o juiz de
plantão Pierre Souto Maior, da 2ª Vara Criminal de Caruaru, já recebeu o e-mail do
Tribunal de Justiça para que os alvarás de soltura de parte dos vereadores fossem
expedidos. Outra notificação referente à liberação de Jadiel e Cantarelli ficou de ser
encaminhada para o juiz de plantão ainda nesta terça.
Apesar da liberação dos suspeitos, Bruno Martins informou que a Câmara de
Vereadores de Caruaru ainda não foi notificada sobre a soltura dos políticos. O
secretário Jurídico da casa disse que as informações sobre o deferimento do pedido de
habeas corpus foram repassadas pelos advogados dos parlamentares, já que somente
eles têm acesso ao processo, pois as investigações correm em sigilo judicial.
O legislativo municipal está em período de recesso e só retomará as atividades no dia 02
de janeiro. “Caso não haja nenhuma novidade jurídica e o desembargador que concedeu
a liberdade provisória entenda que os vereadores não precisam ter os mandatos
suspensos, os políticos estão aptos a reassumir os cargos”, explicou Bruno Martins.
A ordem de prisão dos vereadores partiu do juiz da 4ª Vara Criminal de Caruaru,
Francisco Assis de Morais Júnior. Os políticos são acusados de tentar obter vantagens
indevidas para aprovar projetos do Executivo na Câmara Municipal. Entres os presos,
Jadiel Nascimento (PROS), Sivaldo Oliveira (PP), Val das Rendeiras (PROS), Cecílio
Pedro (PTB) são da base do governo, enquanto que Val (DEM), Louro do Juá (DEM),
Eduardo Cantarelli (PS), Neto (PMN), Evandro Silva (PMDB) e Jajá (PPS) atuam no
campo da oposição.
Segundo informações que constam no inquérito, os parlamentares exigiram do
Executivo R$ 2 milhões, que seriam rateados com a aprovação do empréstimo para a
construção do BRT (Bus Rapid Transit) em Caruaru. A aprovação aconteceu na noite da
última terça-feira e aprovada com 17 votos favoráveis. O empréstimo é de R$ 250
milhões e será contraído junto ao BNDES.

Assunto: Clóvis Corrêa diz que Pedro ficará no Cotel até dia 2
Veículo: Blog da Folha
Data: 28/12/2013
Editoria:
Seção:

Clóvis Corrêa diz que Pedro ficará no Cotel até dia 2
Depois de ficar sabendo das condições da Penitenciária Agrícola de Itamaracá (PAI),
Clóvis Corrêa, primo do ex-deputado federal Pedro Corrêa, condenado no processo do
mensalão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, afirmou, neste sábado (28), que
o ex-parlamentar ficará no Centro de Observação e Triagem Professor Everaldo Luna
(Cotel) até pelo menos o dia 2 de janeiro.
Clóvis Corrêa denunciará abuso de poder na prisão do primo
Depois que desembarcou no Recife, na última sexta-feira (27), a intenção inicial da
Polícia Federal era levá-lo direto para a PAI, mas seu primo, contou que o próprio
diretor do presídio, Ricardo Pereira, recomendou que a transferência só ocorresse após
as festividades de fim de ano por ser uma época de maior tumulto. “Pedro Corrêa não
quer ser privilegiado, mas é preciso alertar para a falta de estrutura e segurança da PAI.
Os presos andam 200 metros entre pessoas que cometeram crimes brutais para chegar
até a cela. Estamos preocupados com a integridade física dele. Pedro não cometeu
nenhum crime, não matou ninguém”, declarou Clóvis Corrêa, afirmando, ainda, que a
responsabilidade pela segurança do ex-deputado é do Estado.
Segundo Clóvis, apenas quatro presídios em Pernambuco tem o regime semiaberto.
“Além da PAI, em Canhotinho, Petrolina e Salgueiro. O grande problema é a distância
para Pedro Corrêa se deslocar todos os dias trabalhar no Recife. Vamos analisar o
melhor local e tomar a decisão após a virada do ano”, adiantou o primo do preso.
Ao site G1, o juiz titular da 1° Vara das Execuções Penais em Pernambuco, Luiz Rocha,
confirmou o pedido da família. “A família pediu que ele permanecesse no Cotel até os
primeiros dias de janeiro, por motivos de segurança”, disse o magistrado, por telefone.
De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Ressocialização de
Pernambuco (Seres), na documentação enviada por Brasília, não havia descriminado em
qual presídio ele deveria cumprir sua sentença, por isso foi levado para o Cotel, onde
está até o momento em uma cela comum.

Assunto: Caruaru: vereadores conseguem liberdade provisória
Veículo: Blog da Folha
Data: 24/12/2013
Editoria:
Seção:

Caruaru: vereadores conseguem liberdade provisória
Por Geison Macedo, do Portal FolhaPE
Oito dos dez vereadores de Caruaru presos na Operação Ponto Final, da Polícia Civil,
conseguiram a liberdade provisória nesta terça-feira (24), véspera de Natal. Advogados
dos políticos haviam solicitado os habeas corpus para o plantão do Tribunal de Justiça,
que deferiu o pedido. Até o fim da tarde, os únicos que ainda não haviam conseguido a
liberdade eram Jadial Nascimento (PROS) e Eduardo Cantarelli (PS). No entanto,
segundo informações da Secretaria Jurídica da Câmara de Vereadores, ambos também
aguardavam a expedição dos documentos para serem liberados da prisão ainda hoje.
“Todos os dez vereadores presos na operação devem conseguir a liberação ainda nesta
terça-feira”, informou o secretário Jurídico, Bruno Martins. Segundo ele, o juiz de
plantão Pierre Souto Maior, da 2ª Vara Criminal de Caruaru, já recebeu o e-mail do
Tribunal de Justiça para que os alvarás de soltura de parte dos vereadores fossem
expedidos. Outra notificação referente à liberação de Jadiel e Cantarelli ficou de ser
encaminhada para o juiz de plantão ainda nesta terça.
Apesar da liberação dos suspeitos, Bruno Martins informou que a Câmara de
Vereadores de Caruaru ainda não foi notificada sobre a soltura dos políticos. O
secretário Jurídico da casa disse que as informações sobre o deferimento do pedido de
habeas corpus foram repassadas pelos advogados dos parlamentares, já que somente
eles têm acesso ao processo, pois as investigações correm em sigilo judicial.
O legislativo municipal está em período de recesso e só retomará as atividades no dia 02
de janeiro. “Caso não haja nenhuma novidade jurídica e o desembargador que concedeu
a liberdade provisória entenda que os vereadores não precisam ter os mandatos
suspensos, os políticos estão aptos a reassumir os cargos”, explicou Bruno Martins.
A ordem de prisão dos vereadores partiu do juiz da 4ª Vara Criminal de Caruaru,
Francisco Assis de Morais Júnior. Os políticos são acusados de tentar obter vantagens
indevidas para aprovar projetos do Executivo na Câmara Municipal. Entres os presos,
Jadiel Nascimento (PROS), Sivaldo Oliveira (PP), Val das Rendeiras (PROS), Cecílio
Pedro (PTB) são da base do governo, enquanto que Val (DEM), Louro do Juá (DEM),
Eduardo Cantarelli (PS), Neto (PMN), Evandro Silva (PMDB) e Jajá (PPS) atuam no
campo da oposição.
Segundo informações que constam no inquérito, os parlamentares exigiram do
Executivo R$ 2 milhões, que seriam rateados com a aprovação do empréstimo para a
construção do BRT (Bus Rapid Transit) em Caruaru. A aprovação aconteceu na noite da
última terça-feira e aprovada com 17 votos favoráveis. O empréstimo é de R$ 250
milhões e será contraído junto ao BNDES

