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● 30/8 A 6 DE SETEMBRO ● 17 A 21 DE SETEMBRO

3ªfatia. Julgou lavagem de di-
nheiro. Dos dez réus, apenas
Geiza Dias, ex-gerente financei-
ra da SMPB, e Ayanna Tenório,
ex-vice-presidente do Banco
Rural, foram absolvidas.

20 A 29 DE AGOSTO ● 10 A 13 DE SETEMBRO

Início. A primeira fatia do julga-
mento tratou do desvio de di-
nheiro público. Dos 6 réus en-
volvidos, 5 foram condenados,
entre eles Marcos Valério e
João Paulo Cunha.

2ª fatia. Esta fase tratou de ges-
tão fraudulenta em contratos do
Banco Rural. Dos 4 réus, apenas
Ayanna Tenório foi absolvida. A
cúpula do Banco, incluindo Kátia
Rabello, foi condenada.

CRONOLOGIA DO JULGAMENTO

4ª fatia. Joaquim Barbosa con-
denou 12 réus, mas adiou o voto
da cúpula do PT, incluindo Dir-
ceu. Em nota, Dilma rebateu o
dircurso do ministro. Sessão se-
rá retomada com Lewandowski.

CCJ sabatina
indicado de
Dilma na terça

Corrupção ativa é alvo
do STF na oitava semana
Lewandowski deve concluir hoje a leitura de seu voto sobre corrupção
passiva; na quinta, Joaquim Barbosa pode começar a ler parecer sobre Dirceu

WILSON PEDROSA/AE

Eugênia Lopes / BRASÍLIA

O julgamento do mensalão pe-
lo Supremo Tribunal Federal
(STF) entra hoje em sua oita-
va semana com a conclusão do
voto do ministro revisor, Ri-
cardo Lewandowski, sobre os
réus do núcleo político acusa-
dos de corrupção passiva. A ex-
pectativa é que, ainda esta se-
mana, na quinta-feira, o minis-
tro relator do caso, Joaquim
Barbosa, comece a ler seu voto
sobre a denúncia de corrup-
ção ativa contra réus da cúpu-
la do PT, entre eles o ex-minis-
tro da Casa Civil José Dirceu,
o ex-presidente do partido Jo-
sé Genoino e o ex-tesoureiro
Delúbio Soares.

Na semana passada, Barbosa
decidiu esperaro voto de todos os
ministros do Supremo sobre os
réusacusadosdecorrupçãopassi-
va, antes de passar à análise das
acusações de corrupção ativa.
Com isso, o julgamento de Dir-
ceu,GenoinoeDelúbio ficou para
as vésperas do primeiro turno da

eleição municipal, marcada para
7 de outubro. O impacto do men-
salão nas eleições é motivo de
preocupação da cúpula petista.

Na última quinta Lewandows-
ki não relacionou o esquema de

pagamento de parlamentares no
início do governo Luiz Inácio Lu-
la da Silva a uma suposta compra
de apoio político no Congresso.
“Era um acordo de financiamen-
to de campanha”, disse durante

a leitura de seu voto sobre os polí-
ticos que receberam dinheiro do
valerioduto. A posição de Lewan-
dowski contrastou com a de Bar-
bosa, segundo quem o mensalão
foi um esquema de compra de
votos. Uma eventual vitória da
versão segundo a qual o mensa-
lão foi um esquema de caixa 2
afasta o caso do governo Lula.

Sentenças. Depois que Lewan-
dowski terminar a leitura de seu
voto, o que deverá ocorrer hoje,
os outros oito ministros do Su-
premo vão proferir suas senten-
ças sobre os políticos acusados
de corrupção passiva, entre eles
o ex-deputado Roberto Jeffer-
son, delator do esquema do men-
salão, e o deputado Valdemar
Costa Neto, na época presidente
do PL, hoje PR. Barbosa já votou
pela condenação de Jefferson e
Costa Neto e de mais dez réus
ligados a quatro partidos: PP,
PL, PTB e PMDB. Até agora, Le-
wandowski absolveu o ex-depu-
tado Pedro Henry, líder do PP na
época do mensalão.

A expectativa é que os oito mi-
nistros consigam ler, nesta quar-
ta-feira,seusvotos sobre todos os
indiciados pelo crime de corrup-
ção passiva relacionado à suposta
compra de apoio político do PTB,
PMDB, PP e PL nas votações das
reformastributáriaedaprevidên-
cia. Dessa forma, o julgamento
dos réus supostamente envolvi-
dos com corrupção ativa poderá
começar no dia seguinte, na quin-
ta-feira, com o início da leitura do
votode Barbosa. Ojulgamento de
Dirceu, Delúbio e Genoino vai se
estender pela semana seguinte,
nos dias 1.º, 3 e 4 de outubro, vés-
pera das eleições municipais.

MENSALÃO

Valerioduto. Para Lewandowski, dinheiro financiou campanha

O Senado quer votar nesta sema-
na a indicação do ministro Teori
Zavascki para ocupar uma vaga
no Supremo Tribunal Federal.
Indicado pela presidente Dilma
Rousseff (PT) para substituir o
ex-ministro Cezar Peluso, que
se aposentou compulsoriamen-
te no dia 3 ao completar 70 anos
de idade, ele será ouvido pela Co-
missão de Constituição e Justiça
(CCJ) às 14 horas de terça-feira,
para depois ter seu nome votado
no plenário da Casa, possivel-
mente na quarta. Nessas audiên-
cias, Zavascki será questionado
se pretende participar do julga-
mento do mensalão no STF, que
começou no dia 2 de agosto.

Na semana passada, Zavascki
percorreu os gabinetes do Sena-
do, a quem cabe sabatinar e refe-
rendar a indicação do Executivo
para a vaga no STF. Ele afirmou
estar em dúvida sobre a participa-
ção no julgamento – Zavascki ex-
plicou que no Superior Tribunal
de Justiça, onde atua desde
2003, é comum um ministro par-
ticipar de um julgamento já em
andamento. “Nós temos muitos
casos em que, em tese, é possí-
vel, mas eu não conheço o regi-
mento do Supremo”, afirmou.

Acompanhe
a cobertura
● As frases marcantes: Veja
o que já foi dito nas sessões do
Supremo e o voto dos ministros

● Contexto: Confira as análises
feitas pela equipe do Estado e
da Direito GV

● Infográficos: Entenda o
desenrolar do processo até hoje,
a denúncia e as acusações
contra os 37 réus

www.estadão.com.br

O Sindicato comemorou os 70 anos da emis-
são da carta sindical que criou a entidade com
uma grande reunião no Credicard Hall, no dia 16.
O evento contou com a presença de diversas per-
sonalidades, entre elas autoridades do setor
imobiliário e de outros segmentos nacionais,
deputados, presidentes de entidades coirmãs e o
ministro de Estado Aldo Rabelo. A solenidade
homenageou os corretores de imóveis e outros

profissionais que se destacaram em seus ramos
de atuação.

O presidente do Sciesp Alexandre Tirelli se
mostrou feliz pelo momento solene da categoria,
e relembra a luta em prol da valorização desses
profissionais na sociedade. “Para nós vivenciar

um ano como 2012, cheio de desafios e conquis-
tas, têm sido uma oportunidade sem igual. O de-
sejo do Sciesp é avançar sempre e continuar
trabalhando, empenhados em oferecer o melhor
a todos os corretores e corretoras de imóveis, de
todo o estado bandeirante”. 

A solenidade teve início às 18h e reuniu cen-
tenas de pessoas nas pistas do Credicard Hall.

A mestre de cerimônia Patrícias Paes conduziu o
evento de maneira efusiva, e os homenageados
revelaram à TV O Corretor a alegria em ser
reconhecido no segmento. 

O tema escolhido para os 70 anos do Sciesp
foi “ACESSIBILIDADE”. A oradora da noite foi a
deputada estadual Célia Leão, que emocionou a
todos. Em sua fala representando seus pares,
Célia retratou a evolução da qualidade de vida

dos portadores de necessidades especiais nos
últimos 38 anos, período em que vive uma nova
condição de vida. 

A comissão de outorga formada por perso-
nalidades paulistas, homenageadas em anos an-
teriores, entregou a Medalha do Mérito "O
Conciliador" – 2012, a mais alta comenda con-
cedida pelo Sciesp, ao Ministro do Esporte, Aldo
Rabelo; à Procuradora Geral da República em
São Paulo, Janice Ascari e ao presidente da
Câmara de Valores Imobiliários, Francisco Regis
Nara Perez.

Os deputados estaduais Itamar Borges e
Edson Ferrarini foram reconhecidos como "Corre-
tor Honorário”, pela atenção e apoio destinados à
categoria. Já os profissionais Aparecido Vianna,
Demerval Machado e Angelo Frias receberam o
título de "Corretor Emérito".

Os corretores de imóveis Mauro Capasso e
Moacir Sampaio foram homenageados pelo in-
vestimento que fizeram no conhecimento aplicado
à profissão com o título “Consultor Imobiliário”. 

Para ler a matéria na íntegra, acesse
sciesp.blogspot.com e confira a cobertura do
maior evento de corretagem imobiliária no País. 

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

twitter.com/Sciespfacebook.com/Sciesp sciesp.blogspot.com youtube.com/Sciesp1

ENCERRAMENTO DO XXIV CONACI

De 16 a 19 de setembro foi realizado na capital paulista o XXIV Congresso Nacional de Corretores de Imóveis (Conaci). Milhares de
corretores de imóveis participaram ao longo do evento, que disseminou informação e conhecimento aos participantes do Brasil e do exterior.

No encerramento do Congresso, o estado de Alagoas e sua capital, Maceió, foram escolhidos em plenária para sediar a próxima
edição do Conaci, em 2014, após uma votação acirrada na concorrência com o Distrito Federal. 

Confira os melhores momentos do XXIV Conaci em www.conaci.com.br. 

Os 70 anos do Sciesp e abertura do XXIV Conaci são marcadas por alegria

O programa Cor-
retor Cidadão reforça
seu compromisso so-
cial e convoca a cola-
boração de todos na
arrecadação de ali-
mentos não perecíveis
ou materiais de hi-
giene e limpeza, que
serão distribuídos ao
Amparo Maternal.

A instituição, par-
ceira do Sciesp, possui
atestado de utilidade
pública federal, pelos
serviços prestados à
sociedade. O Amparo
Maternal realiza apro-
ximadamente 600 par-
tos por mês, além de
oferecer 88 leitos e um
alojamento social, que
garante abrigo e apoio
às gestantes. 

A participação da
categoria dos correto-
res de imóveis é muito
importante, para que
esse projeto continue
a ter sucesso. Faça
parte, mobilize seus
familiares e amigos!
Traga suas doações
nos postos de arreca-
dação do Sindicato, na
sede da entidade, em
São Paulo, ou na
agência regional
Sciesp mais próxima.

Medalha O ConciliadorTema da Noite 

Corretor Emérito

Consultor Imobiliário

Fotos: C
alão Jorge.
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As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam 
trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 
unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No 
Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de 
R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mer-
cadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral. Apresentação de CPF, 
RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer 
CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada.

www.kalunga.com

Não abrimos embalagens

Ofertas válidas até 30.9.2012
ou enquanto durarem nossos estoques.

LOJAS SÃO PAULO – CAPITAL • ADOLFO PINHEIRO • ARICANDUVA SHOPPING • AUGUSTA • BUTANTÃ • FREGUESIA 
DO Ó • INTERLAGOS (SHOPPING INTERLAGOS) • IPIRANGA • ITAIM • JABAQUARA • LAPA • LEOPOLDINA • LIBERDADE
• MOEMA • MOOCA PLAZA SHOPPING • MORUMBI • NOVA CANTAREIRA • PAULISTA • PENHA (SHOPPING CENTER 
PENHA) • PINHEIROS • POMPEIA • PRAÇA RAMOS • RADIAL LESTE • REBOUÇAS • SANTANA • SANTO AMARO • SÃO 
BENTO • SÃO MIGUEL • TATUAPÉ • VERGUEIRO • VILA FORMOSA • VILA GUILHERME • VILA MARIA • VILA MARIANA 
• VILA SANTA CATARINA • VITAL BRASIL • LOJAS GRANDE SÃO PAULO • ALPHAVILLE • SHOPPING IGUATEMI ALPHA-
VILLE • BARUERI (PARQUE SHOPPING BARUERI) • DIADEMA (SHOPPING PRAÇA DA MOÇA) • GRANJA VIANA • GUA-
RULHOS • MAUÁ PLAZA SHOPPING • MOGI DAS CRUZES • OSASCO • OSASCO (SHOPPING UNIÃO) • SANTO ANDRÉ 
(GRAND PLAZA SHOPPING) • SÃO BERNARDO DO CAMPO • SÃO CAETANO DO SUL • SUZANO SHOPPING CENTER •
TABOÃO DA SERRA • LOJAS INTERIOR DE SÃO PAULO • BAURU • CAMPINAS • CAMPINAS (SHOPPING IGUATEMI) •
FRANCA • GUARUJÁ • INDAIATUBA (POLO SHOPPING INDAIATUBA) • LIMEIRA (SHOPPING PÁTIO LIMEIRA) • MARÍLIA 
• PIRACICABA • PRAIA GRANDE (LITORAL PLAZA SHOPPING) • RIBEIRÃO PRETO • RIBEIRÃO PRETO • SHOPPING • RIBEI-
RÃO PRETO • RIO CLARO • SANTOS • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS • SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • SÃO VICENTE • SOROCABA 
• SOROCABA - DOM AGUIRRE • LOJA DISTRITO FEDERAL • BRASÍLIA • LOJAS MINAS GERAIS • BOULEARD SHOPPING 
BH • SAVASSI (BELO HORIZONTE) • UBERLÂNDIA SHOPPING • LOJAS PARANÁ • CURITIBA (SHOPPING ESTAÇÃO) •
LONDRINA • LOJAS SANTA CATARINA • BLUMENAU  NORTE SHOPPING • JOINVILLE • LOJAS RIO DE JANEIRO • BANGU 
SHOPPING • CENTRO - RJ • GUADALUPE • GUANABARA - BARRA • MADUREIRA SHOPPING • SHOPPING BOULEVARD 
RIO IGUATEMI • SHOPPING NOVA AMÉRICA • SHOPPING VIA PARQUE • LOJAS GRANDE RIO DE JANEIRO • DUQUE 
DE CAXIAS (PREZUNIC CENTER) • NOVA IGUAÇU • SÃO GONÇALO SHOPPING • SÃO JOÃO DO MERITI (SHOPPING 
GRANDE RIO) • LOJA RIO GRANDE DO SUL • PORTO ALEGRE (SHOPPING PRAIA DE BELAS) 

Notebook Pavilion 
DM4-2135BR 
(2ª geração)

179,9010x R$
ou   R$ 1.799,00 à vistasem juros

Processador Core i3 de 2.2 GHz,
4 GB de memória, HD de 640 GB,
tela de 14”, Windows 7 Basic
Cód. 221507

Notebook Pavilion 
G4-2120BR  
(2ª geração)

149,9010x R$
ou   R$ 1.499,00 à vistasem juros

Processador Core i3 de 2.3 GHz,
2 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 14”, Windows 7 Basic
Cód. 221543

Tablet Galaxy S G70
Com 8 GB, Wi-fi, 
sistema operacional 
Android 2.2, tela de 5”, câmera de 3.2 MP
Cód. 220825

62,9010x R$
ou R$ 629,00 à vistasem juros


