
Raquel revela
conversas com
governo Lula
Governadora eleita de Pernambuco afirmou
que já esteve em contato comGeraldo Alckmin
e o futuroministro da Defesa, JoséMúcio

A
governadora eleita Ra-
quel Lyra (PSDB) afir-
mou, ontem, que vai

buscar dialogar com o governo
federal para trazer projetos pa-
ra Pernambuco. Durante entre-
vista à Rádio CBN de São Pau-
lo, Raquel disse que está pro-
curando “construir pontes” e
revelou que já conversou com
o vice-presidente eleito, Geral-
do Alckmin, que coordenou o
grupo de transição.

“Já tive contato com o vice-
-presidente eleito, Geraldo Alck-
min, que está coordenando a
transição (do governo Lula), e
tem aberto diálogo com os go-
vernadores. Tambémestive con-
versando com o futuro minis-
tro da Defesa, José Múcio, que
já se colocou à disposição do
nosso estado”, disse a gover-
nadora, que afirmou também
querer garantir investimentos
para Pernambuco “destravando
áreas prioritárias para que o es-
tado volte a crescer sem deixar
ninguém para trás”, explicou.
Raquel também garantiu que
geração de emprego e renda e
combate à violência são preo-
cupações da sua administração.

Sobre sua principal tarefa no
começo do ano que vem, Ra-
quel falou sobre a criação de
um programa de auxílio pa-
ra combater a fome. “Vamos
criar um programa de auxí-
lio, de transferência de renda
direta para colocar comida na
mesa, ao mesmo tempo em que
nós vamos estruturar o estado
para a construção das 60 mil

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) negou o recurso do Parti-
do Liberal (PL), ontem, para re-
vogar a multa de R$ 22,9 mi-
lhões por litigância de má-fé
pela tentativa da legenda de
invalidar votos de uma parte
das urnas usadas no segundo
turno. A multa foi definida pe-
lo ministro Alexandre de Mo-
raes, presidente da Corte

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) rejeitou, ontem, um pe-
dido apresentado pela Federa-
ção Brasil da Esperança, for-
mada por PT, PCdoB e PV, que
pedia a cassação do registro de
candidatura do senador eleito
Sergio Moro (União Brasil-PR).
A agremiação alegava que o
ex-juiz não tinha filiação par-
tidária válida no Paraná. No
entanto, para o ministro Raul
Araújo, relator da ação, foram
satisfeitas as condições de ele-
gibilidade.

Araújo foi
seguido pelos
outros seis in-
tegrantes da
Corte. No en-
tendimento
dele, “o inde-
ferimento do
pedido de transferência para
outra circunscrição acarreta
a manutenção da situação ju-
rídica anterior do candidato, fi-
cando preservados os vínculos
de domicílio eleitoral e a filia-
ção partidária”, de acordo com
a legislação.

Segundo o ministro, a filia-
ção partidária tem caráter na-
cional e não se limita à circuns-
crição do pleito. Após o julga-
mento, Serio Moro foi às redes
sociais comemorar o resultado.

“Vitória do Direito e da Demo-
cracia. Os votos dos 1.953.188
paranaenses serão honrados na
tribuna do Senado Federal”, es-
creveu via Twitter.

A ação alegava que o ex-juiz
estaria na condição de elegibi-
lidade porque ele não teria sido
filiado ao União Brasil no esta-
do do Paraná dentro do prazo
legal de seis meses anteriores
à eleição, conforme determina
o Artigo 9º, da Lei das Eleições
(9504/97). O grupo ainda apon-

tou pendência
de análise de
um processo
administrati-
vo disciplinar
no Conselho
Nacional de
Justiça (CNJ).

O ex- juiz
Sergio Moro ficou filiado ao
Podemos do Paraná até março
deste ano. No dia 30 do mes-
mo mês, ele decidiu se filiar
ao União Brasil de São Paulo.
No entanto, no mês de junho,
o Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo (TRE-SP) não re-
conheceu a transferência de
domicílio eleitoral de Curiti-
ba para SP e, por isso, o ex-juiz
concorreu pelo União Brasil no
estado do Paraná. (Luana Patrio-
lino, do Correio Braziliense)

TSE
mantém
multa
ao PL

Moro temcandidatura
ao Senado confirmada
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TSE rejeitou pedido de
cassação do registro
alegando que o ex-juiz
não tinha filiação
partidária válida no PR

Raquel elegeu oRaquel elegeu o
combate à fome como
prioridade no inícioprioridade no início
de sua gestãode sua gestão

Segundo a argumentação
da sigla, não houve intenção
de atrapalhar o processo elei-
toral, “muito menos fomentar
qualquer tipo de movimento
ideológico”. O PL pedia, ainda,
o desbloqueio de contas para o
pagamento das multas e que,
caso a decisão fosse mantida,
o bloqueio fosse restrito a 10%
da quantia que o partido re-
cebe, alegando a possibilida-
de de inviabilização da ativi-
dade partidária.

Por seis votos a um, o recur-
so foi rejeitado. Votaram para
manter a decisão os ministros
Ricardo Lewandowski, Cármen
Lúcia, Benedito Gonçalves, Sér-
gio Banhos, Carlos Horbach,
além do próprio Moraes. Raul
Araújo divergiu parcialmente
da decisão, concluindo que o

bloqueio deveria ser de 30% dos
recursos até que o PL pagasse
a multa por completo.

No fim de novembro, o mi-
nistro Moraes decidiu que os
recursos do fundo partidário
do PL, PP e Republicanos fos-
sem bloqueados. A penaliza-
ção ficou restrita ao partido
do chefe do Executivo, após as
outras duas legendas entrarem
com recurso sob o argumento
de que não concordavam com
a contestação do resultado.

O entendimento é de que a
ação do PL teve “finalidade de
tumultuar o próprio regime
democrático brasileiro” e indi-
cou que o presidente do parti-
do, Valdemar Costa Neto, fos-
se investigado no inquérito das
milícias digitais. (Andrea Mal-

cher, do Correio Braziliense)

vagas de creches”, ressaltou a
governadora eleita.

DIÁLOGO
Durante a eleição deste ano, Ra-
quel Lyra não revelou seu vo-
to para presidente no segundo
turno - no primeiro turno, ela
votou em Simone Tebet (MDB).

Ao justificar sua decisão de se
manter neutra, a governado-
ra eleita afirmou, várias vezes,
que não construiria “muros”
e que, independentemente de
quem fosse eleito, ela iria dia-
logar para tentar trazer inves-
timentos para Pernambuco a
partir de 2023.

YÊDO LEONEL/ DIVULGAÇÃO
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