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Após defender a destituição do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) da presidência do PSL paulista, o
deputado Alexandre Frota (PSL-SP) passou a ser considerado persona non grata na família Bolsonaro,
informa a revista IstoÉ. A esposa do presidente, Michelle, já recomendou a assessores que vetem qualquer
agenda solicitada por Frota, e o senador Flávio tem atuado para minar as ações do deputado junto ao
Ministério da Cidadania.  Germano Oliveira e Wilson Lima/IstoÉ 

Michelle barra acesso de Frota à família Bolsonaro

A
Justiça  Sergio Moro e
procuradores da Lava Jato.
Desta vez, os diálogos,
divulgados pelos site The
Intercept e o jornal Folha
de São Paulo e recebidos
por uma fonte anônima,
mostram o ex-
juiz articulando com
procuradores para vazar
dados sigilosos da delação
da Odebrecht para a
oposição venezuelana. Ao
que tudo indica, as conver-
sas de agosto de 2017

manhã de ontem
começou com
mais uma divulga-
ção de mensa-
gens envolvendo o
ministro da

teriam a política como
motivação principal, e não
jurídica. Por isso, os
procuradores sabiam que
teriam que ‘agir nas som-
bras’ para evitar qualquer
tipo de vazamento.

Nas
mensagens, Moro sugere
que a delação seja tornada
pública e pergunta se o
caso está “aqui ou na
PGR”, no que é respondido
por Dallagnol : “Não dá
para tornar público sim-
plesmente porque violaria
acordo, mas dá para enviar
informação espontânea e
isso torna provável que em
algum lugar no caminho
alguém possa tornar
público”. Antes, Deltan ,
atuando como coordenador
da Lava Jato , o que é
ilegal, já havia informado o

atual ministro sobre os
possíveis problemas da
publicação da delação,
mas ressaltado: “Haverá
críticas e um preço, mas
vale pagar para expor e
contribuir com os
venezuelanos”.

A reportagem aponta
ainda que o momento
mais tenso aconteceu em
julho de 2017, quando
os EUA fizeram diversas
ameaças à Venezuela .
Naquele momento,
o Brasil ainda mantinha
relação normal com o
país. No mesmo dia em
que Moro sugere a abertu-
ra das informações,
acontece o afastamento
da procuradora-geral Luísa
Ortega Díaz da
Assembleia Constituinte
venezuelana. Ela acabaria

sendo ponto central da
movimentação.

Poucos dias após se
exilar no Brasil, ela se
reuniu com procuradores
da Lava Jato na tentativa
de cooperar com a divulga-
ção dos dados, mesmo já
não tendo mais autoridade
para isso. Em trecho de 5
de agosto de 2017 das
conversas, os procurado-
res decidem pela exposi-
ção dos dados, afirmando
que “cabe os venezuelanos
decidirem quanto ao risco”
que os dados poderiam
trazer ao país.

A chegada de Ortega
ao Brasil, inclusive, é vista
pelos procuradores como
“o momento certo de
leakar” as informações.
Semanas depois, a ex-
procuradora venezuelana

divulga dois vídeos sobre a
delação da Odebrecht na
Venezuela, quando
faltavam apenas cinco dias
para as eleições dos
governos estaduais no
país.

Após a divulgação, os
procuradores receberam
mensagens de advogados
de pessoas envolvidas no
escândalo de corrupção da
Odebrecht, afirmando que
o vazamento havia coloca-
do a vida destas pessoas
em risco.

Na ocasião, a empresa

NOVO VAZAMENTO de conversas mostra que
Sergio Moro teria trabalhado para expôr a corrup-
ção no país comandado por Maduro

Em encontro estadual, PSL aponta diretrizes para 2020

O Encontro Estadual do
PSL realizado neste sába-
do (6), em Feira de Santana,
no auditório do Edifício
Multiplace, reuniu cerca de
300 representantes partidá-
rios de pelo menos 45 mu-
nicípios dos quatro cantos
da Bahia. As lideranças par-
tidárias definiram o lança-
mento de candidaturas a
vereador e a prefeito em to-
dos os municípios do interi-
or onde houver representa-
ção do partido e a defesa in-
condicional do governo do
Presidente Jair Bolsonaro.
Em Feira de Santana, foi
reafirmado que o PSL terá
candidatura própria.

“O PSL, o partido mais

atacado hoje, vai agora figu-
rar a mudança nas câmaras
municipais, mostrando que
podemos fazer a política
sem se sujar”, disse a pre-
sidente estadual do PSL na
Bahia, a deputada federal
Professora Dayane
Pimentel. Também estive-
ram presentes ao evento o
deputado estadual Capitão
Alden, o secretário-geral do
PSL, Alberto Pimentel, e o
vice-presidente estadual,
Ilton Santos. O deputado
estadual Pastor Tom foi re-
presentado por um asses-
sor.

A deputada Dayane
Pimentel salientou aos pre-
sentes no auditório lotado
que é preciso acreditar no
sucesso das eleições futu-
ras. “Eu acreditava (que po-

deria ser deputada federal)
e estou aqui. Basta querer,
ter racionalidade e disposi-
ção para lutar”, salientou a
Professora Dayane. “Há
quatro anos, não tínhamos
partido, não tínhamos pre-
sidente, não tínhamos de-
putada federal, mas tínha-
mos pessoas junto com a
gente que queriam mudar o
país”, disse o secretário-
geral do PSL, Alberto
Pimentel.

A deputada Dayane
Pimentel salientou que os
nomes do partido devem re-
almente representar a “nova
política”, mas ela não rela-
cionou nova ou velha políti-
ca com tempo de mandato.
“Não são os anos de histó-
ria, mas as práticas errône-
as que definem ‘velha políti-

O PSL confirmou candidatura própria à prefeitura
de Feira de Santana no ano que ven

Moro teria atuado para expor
dados sigilosos da Venezuela

ca’”, exemplificou a Profes-
sora Dayane.

O deputado estadual
Capitão Alden salientou a
importância desses momen-
tos de encontros da
militância do partido. “Da
mesma forma que nós utili-
zamos as redes sociais, pre-
cisamos também desses
momentos importantes para
a organização do partido”,
disse Alden. Falando aos
presentes, o vice-presiden-
te estadual do PSL, Ilton
Santos, ressaltou aos pre-
sentes que “todos vocês fa-
zem a Família PSL ser gran-
de e se fortalecer”. O encon-
tro foi finalizado no finaliza-
do no final da tarde de sába-
do (6); na segunda, um novo
evento de filiações será rea-
lizado em Salvador.

chegou a protocolar junto
ao STF uma notícia-crime,
insinuando que o vazamen-
to teria sido feito
pela PGR , a única que
teria acesso às gravações.
O risco apontado pela
defesa era preocupação da
Lava Jato também. Em
outra mensagem, ainda em
dezembro de 2016,
Dallagnol já pedia cuidado
na divulgação dos
dados ”para evitar o risco
de vida para funcionários
da Odebrecht em países
como Angola e Venezuela”.

IG ÚLTIMO SEGUNDO 

O Ministério da Econo-
mia informou ontem, por
meio de sua assessoria, que
somente depois de ser noti-
ficado é que o ministro Pau-
lo Guedes responderá ao
Tribunal de Contas da União
(TCU) se o Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (Coaf) está ou não inves-
tigando possíveis movimen-

Guedes diz que ainda não foi
notificado pelo TCU sobre Coaf

tações financeiras atípicas
do jornalista Glenn
Greenwald, do site The
Intercept Brasil, responsável
pela divulgação de supostas
trocas de mensagens por
celular entre Sergio Moro,
então juiz da Lava Jato, e
procuradores da operação.

Na sexta-feira à noite, o
ministro do TCU Bruno
Dantas deu um prazo de 24
horas para que Guedes es-
clareça o assunto ao tribu-
nal. No entanto, esse prazo
só deve começar a correr

hoje. Como Guedes é minis-
tro de Estado, quem subs-
creve o expediente é o pre-
sidente do TCU, José Mucio
Monteiro, e, segundo ante-
cipou o jornal O Estado de
S. Paulo com fontes, Mucio
deve encaminhar o pedido a
Guedes somente hoje. 

“Nós teremos prazo para
responder após a notifica-
ção. A informação que te-
mos é que ainda não houve
expedição da notificação”,
disse a assessoria da pas-
ta na tarde de ontem.

PONTO DE VISTA
A nova Lei de Dados sob
a ótica do e-commerce

O
mico. O crescimento vem
projetado, principalmente,
pelo setor de comércio ele-
trônico, que deve atingir um
volume de vendas de R$
79,9 bilhões, segundo a As-

s bons ventos de
2019 não trazem
aos brasileiros
apenas a expec-
tativa de melhora
no cenário econô-

Rafael Martins

sociação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico
(ABComm). Inevitavelmente,
não é apenas este desenvol-
vimento da economia que
norteia os pensamentos e a
consequente tomada de de-
cisão dos empresários. Nes-
te ano, o sentimento tam-
bém é de preparação. Afinal,
é o momento de se adequar
à Lei Geral de Proteção de

Dados (LGDP).
A nova Lei, que entrará

em vigência a partir do mês
de agosto de 2020, regula-
menta o tratamento de da-
dos pessoais dos consumi-
dores que estão em poder
das empresas. Em outras
palavras, as companhias
que coletarem informações
dos clientes em ambientes
físicos ou online, como re-
des sociais e plataformas e-
commerce, se tornarão dire-
tamente responsáveis pela
guarda, processamento e
utilização dos dados. Sen-
do assim, a LGDP exigirá
que adequem seus sistemas
de captação, armazena-
mento e compartilhamento
em uma dinâmica que ga-
ranta segurança e transpa-
rência aos clientes.

Aos consumidores: cal-
ma, isso não significa que
você não poderá mais preen-
cher seus dados no shopping
para participar do sorteio do
carro ou se cadastrar no site
para ganhar desconto na sua
loja preferida. A nova regula-
mentação de dados apenas
determina que as empresas

precisarão informar de ma-
neira clara e detalhada o uso
das suas informações cadas-
tradas e qual a finalidade da
atividade que as envolve. Mas
o poder do consumidor não
para por aí. Ele precisa acei-
tar ou não a utilização dos
seus dados e, após o con-
sentimento, pode voltar atrás
e exigir que as empresas os
deletem. Por isso, a nova Lei
de dados certamente fará
com que as ‘políticas de pri-
vacidade’ de muitas platafor-
mas, inclusive as de e-
commerce, sejam modifica-
das.

Aliás, obrigará as com-
panhias a reverem todas as
suas estratégias de atua-
ção, principalmente digitais,
para agir de acordo com a
conformidade. Isso trará de-
safios para as empresas de
todos os setores da econo-
mia, mas em especial, para
o setor varejista, especial-
mente no comércio eletrôni-
co que trabalha com enor-
mes quantidades de dados
dos consumidores como
nome, endereço, dados de
cartão de crédito entre ou-

tros. E a partir da nova Lei,
para recolher essas informa-
ções usando cookies e ou-
tras ferramentas, por exem-
plo, será necessária uma
autorização por parte dos
consumidores. Isso
consequentemente dificulta-
rá o oferecimento de produ-
tos de acordo com o perfil
dos internautas.

Mas, varejistas: não se
desesperem! O desafio rumo
à adequação será grande,
mas o ano de 2019 não pre-
cisa ser um episódio da Cor-
rida Maluca. Para isso não
acontecer, foquem na
governança de dados. Nes-
te primeiro momento, é ne-
cessário entender o cami-
nho dos dados na sua em-
presa. Compreendendo
como funcionam as
tratativas atuais das infor-
mações na sua companhia,
é possível identificar qual a
parte do processo que pre-
cisa de modificação e, ou,
adequação. Por isso,
mapeiem os dados que pos-
suem e as fontes de infor-
mações que utilizam. Visan-
do a rápida adaptação às

normas, a saída mais inteli-
gente é investir em
tecnologias e em profissio-
nais que tenham o conheci-
mento necessário para am-
parar essas novas regula-
mentações.

O importante é que du-
rante o processo, não en-
xerguem a nova Lei de da-
dos como inimiga. Essa re-
gulamentação traz mudan-
ças que podem ser trabalho-
sas para as empresas, mas
será benéfica para a socie-
dade como um todo, pois
fornece transparência aos
titulares dos dados e segu-
rança jurídica para as com-
panhias que coletam e utili-
zam essas informações. Afi-
nal, quem não se adequar
está sujeito a multas de até
R$ 50 milhões. Por isso,
esteja sempre em dia com
a Lei, só assim é possível
obter resultados positivos.
Na hora de coletar os dados,
jogue limpo com o consumi-
dor. Estamos todos no mes-
mo barco e lembre-se, ama-
nhã o cliente pode ser você.

*Rafael Martins é CEO
da LifeApps

O MINISTÉRIO da Economia
informou que Paulo Guedes ainda
não foi notificado pelo TCU sobre
possível investigação do Coaf contra
o jornalista Glenn Greenwald
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O despacho de Bruno
Dantas foi motivado por re-
presentação proposta pelo
subprocurador-Geral do Mi-
nistério Público de Contas
(MP/TCU), Lucas Rocha
Furtado. O entendimento da
representação é de que a
suposta investigação teria
como motivação intimidar o
jornalista, mediante perse-
guição e abuso de poder,
resultando em mau uso de
recursos públicos. O despa-
cho do ministro Bruno
Dantas também dá 24 horas
para que o presidente
do Coaf, Roberto Leonel de
Oliveira Lima, se manifeste.


