
 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE TORNOZELO E PÉ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eu, Renan Gallas Mombach, venho por meio desta, Convocar Assembleia Geral Ordinária da Associação 
Catarinense de Tornozelo e Pé (ACTPé), a ser realizada no dia 26 de junho de 2019, às 19:30 em primeira 
chamada com maioria absoluta, e em segunda chamada no dia 27 de junho de 2019 com qualquer 
número de associados, à rua Professor Odilon Fernandes 247, às 20h, em Florianópolis-SC, com pauta: 
a) destituição da última diretoria; 
b) eleição de nova diretoria; 
c) outorga de procurações para defesa dos interesses e gestão dos ativos da ACTPé; 
d) definição e procedimentos dos atos de gestão dos ativos e passivos da ACTPé; 
e) Assuntos Gerais. 

Florianópolis, 11 de junho de 2019
Renan Gallas Mombach

Presidente Associação Catarinense Tornozelo e Pé 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 281/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada no Fornecimento de Veículo automotor novo, tipo furgão (ambulância), 
zero quilômetro. Dia 27 de junho de 2019, às 14h30min. Endereço eletrônico:  
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
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Após vazamentos de supostas mensagens entre o ministro e o procurador Delton 
Dallagnol, presidente encontrará o ex-juiz hoje para decidir o que fazer em relação ao caso

Bolsonaro se reúne com Moro
O Palácio do Planal-

to informou ontem 
que o presiden-

te Jair Bolsonaro (PSL) não 
vai comentar o vazamen-
to de supostas conversas 
entre o ministro da Justiça 
e Segurança Pública Ser-
gio Moro e procuradores da 
Lava Jato, divulgadas pelo 
site The Intercept Brasil. 
Uma reportagem publica-
da pelo site revelou trechos 
de mensagens atribuídas a 
Moro e a membros da for-
ça-tarefa da operação, in-
cluindo o procurador Delton 
Dallagnol, que apontariam 
para uma suposta “colabo-
ração proibida” entre o en-
tão juiz federal da 13ª Vara 
Criminal Federal de Curitiba 
e os procuradores. Bolsona-
ro e Moro deverão se reunir 
hoje, no Palácio do Planalto, 
para tratar do assunto. 

“Em relação às notícias 
referentes ao vazamento de 
informações sobre a Opera-
ção Lava Jato, o presidente da 
República não se pronuncia-
rá a respeito do conteúdo de 
mensagens e aguardará o re-
torno do ministro Moro para 
conversar pessoalmente, em 
princípio [hoje]”, informou 
o porta-voz da Presidência 
da República, Octávio Rêgo 
Barros. Segundo o porta-
voz, só a partir da conversa 
com Moro é que o presiden-
te deverá definir o que fazer 

em relação ao caso, para que 
o episódio não atrapalhe os 
planos do governo para re-
tomar a economia do país. 

Já o vice-presidente, Ha-
milton Mourão, disse que não 
vê “nada de mais” nas con-
versas atribuídas ao minis-
tro Sergio Moro. Para Mou-
rão, os processos da Lava Jato 
não devem ser questionados, 
pois “todos eles passaram 
por primeira, segunda e ou-
tros já chegaram na terceira 
instância”, disse. “Conversa 
privada é conversa privada e 
descontextualizada ela traz 
qualquer número de ilações. 
O ministro Moro é um cara 
da mais ilibada confiança do 
presidente [Jair Bolsonaro] e 

é uma pessoa que, dentro do 
país, tem o respeito de enor-
me parte da população”, dis-
se.

Moro afirmou ontem que 
“não há orientação nenhuma” 
na troca de mensagens com o 
procurador da República Del-
tan Dallagnol relevada pelo 
site no domingo. “Não tem 
nenhuma orientação ali na-
quelas mensagens. E eu nem 
posso dizer que são autênticas 
porque, veja, são coisas que 
aconteceram, e se acontece-
ram, foram há anos. Eu não 
tenho mais essas mensagens. 
Eu não guardo, eu não tenho 
registro disso. Mas ali não 
tem orientação nenhuma”, 
disse Moro. 

Presidente não quis se manifestar ontem, um dia após divulgação feita por site

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL/ND

NO STF

Julgamentos virtuais avançam 
Com um acervo de 36,3 mil 

processos na fila, o STF (Su-
premo Tribunal Federal) tem 
ampliado o uso do plenário 
virtual, uma ferramenta que 
permite realizar julgamentos 
sem a presença física dos mi-
nistros da Corte - e longe dos 
holofotes da TV Justiça. 

De setembro até o mês 
passado, período que compre-
ende a presidência do ministro 
Dias Toffoli, foram 8.755 casos 
analisados no modo online, 

uma alta de 16,5% em relação 
ao mesmo período na gestão 
anterior de Cármen Lúcia.

Toffoli tem incentivado a 
utilização da ferramenta para 
desafogar o estoque de proces-
sos parados na Corte e, assim, 
tentar combater a morosida-
de da Justiça brasileira, asso-
ciada, na maioria das vezes, à 
impunidade. Neste sentido, os 
ministros decidiram na sema-
na passada ampliar os tipos de 
casos que podem ser analisa-

dos no plenário virtual. 
Ao “turbinar” o julgamento 

online, a ideia da Corte é abrir 
espaço para julgar outros casos 
no plenário real - atualmente, 
966 processos liberados para 
análise aguardam decisão em 
sessão presencial.

Cabe a cada ministro deci-
dir o que vai para o julgamento 
no plenário virtual nos casos 
em que é relator. A sessão on-
line só começa após o magis-
trado enviar seu voto.

Órgãos pedem investigação

Ministros defendem Moro

Os conselheiros Luiz Fernando Bandeira 
de Mello, Gustavo Rocha, Erick Venâncio 
Lima do Nascimento e Leonardo Accioly 
da Silva, do CNMP (Conselho Nacional do 
Ministério Público) pediram ao corregedor 
nacional do órgão a abertura de investigação 
para apurar os fatos noticiados.

A ANPR (Associação Nacional dos Procuradores 
da República) divulgou nota em que afirma que 
cobrará das autoridades a "apuração rigorosa" 
das informações publicadas. O esclarecimento 
do episódio também foi defendido em nota pela 
Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil).

O Conselho Federal e o Colégio de Presidentes 
Seccionais da OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) aprovaram ontem a recomendação para 
o afastamento dos cargos públicos de todos os 
envolvidos no caso. Na nota, a OAB manifesta 
"preocupação" e "perplexidade" tanto com o 
conteúdo dos diálogos quanto com a possibilidade 
de as autoridades terem sido "hackeadas".

Na esfera política, ministros e parlamentares 
saíram em defesa de Sergio Moro. Os ministros 
Augusto Heleno (Segurança Institucional), 
Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Carlos 
Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo) 
apoiaram Moro em mensagens enviadas ontem. 

O coordenador da Frente Parlamentar 
da Segurança Pública na Câmara, deputado 
Capitão Augusto (PL-SP), declarou o apoio do 
grupo a Moro, e aos procuradores que atuam 
na operação Lava Jato. O deputado afirmou 
que a divulgação das supostas conversas 
não podem ser usadas para enfraquecer 
ou desmoralizar "essa importantíssima 
operação, as instituições e seus membros".


