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E S P L A N A DA
A FITA SALVA

Um bac ku p em fita convencional guardada pelo
Serviço Federal de Processamento de Dados
(Serpro) pode salvar mais de 95% dos arquivos do
Superior Tribunal de Justiça que foram hackeados
semana passada. A Corte superior, com sistema
digital frágil (nota-se) perdeu todos os arquivos
online e até seu bac ku p digital no próprio parque
tecnológico com o ataque dos criminosos. O bac ku p
em fita, considerado arcaico por empresas nos
tempos modernos (sem interligação com o sistema
online) raramente é utilizado por órgãos do governo e
do Judiciário. Neste caso, o STJ recorreu a uma
estante de arquivo decano e se livrou do problema
que poderia fazer a Corte ter que digitalizar todos os
milhares de processos.

C
A

RO
LI

N
A

 A
N

TU
N

ES
/P

R

Leandro Mazzini
Com equipe DF, SP, RJ e PE re p o r tage m @ c o l u n aes p l a n ad a .c o m . b r

Suspeita de loteamento de
cargos na prefeitura do Rio

MARCELO CRIVELLA

Documentos apreendidos no ga-
binete do prefeito Marcelo Crivella
(Republicanos), candidato à reelei-
ção, mostram que o loteamento de
cargos em sua gestão atendeu até a
vereadores dos partidos de Eduar-
do Paes (DEM) e Martha Rocha
(PDT), hoje seus adversários na dis-
puta pela prefeitura do Rio.

A lista inclui também o vereador
Major Elitusalem (PSC), um dos
principais aliados de Carlos Bolso-
naro (Republicanos) na Câmara
Municipal.

Os dois apoiam a reeleição de
Crivella.

A apreensão foi feita em setem-

bro durante o cumprimento de
buscas feitas na Operação Hades,
que apura um suposto esquema de
propina na prefeitura com a parti-
cipação de Crivella.

Alguns vereadores que apare-
cem nas anotações reconhecem
parte das indicações ali descritas e
afirmam se tratar de nomes técni-
cos para os cargos que ocupam.
Outros, negam os vínculos com as
pessoas nomeadas.

Os documentos manuscritos es-
tavam escaneados e gravados num
pen drive dentro do gabinete do
prefeito na sede administrativa do
município, no centro do Rio de Ja-

neiro. As datas inscritas em alguns
dos papéis indicam que as anota-
ções foram feitas em junho deste
a n o.

Os arquivos mostram a redução
do espaço de alguns vereadores na
máquina da prefeitura.

Em todos os casos, porém, eles
mantiveram ainda controle sobre
alguns cargos, mesmo com a pro-
ximidade da eleição e vinculados a
outros candidatos.

A apreensão foi feita em meio à
investigação de um esquema de
pagamento de propina na prefei-
tura comandado pelo empresário
Rafael Alves, amigo de Crivella.

Lado B
O ruim do episódio é que os hackers podem ter

tido acesso a processos em segredo de Justiça que
envolvem bilhões, e até a quais políticos são
investigados pela PF.

Stand by
Com o sistema online fragilizado, o STJ chegou a

suspender um leilão de bens de empresa de
bebidas em recuperação judicial, que aconteceria
de terça a hoje.

Freio de arrumação
Aliás, a Quinta Turma do STJ anulou a Operação Grabato,

da Civil, por supostas ilegalidades em compras de
equipamentos para o hospital de campanha do GDF.

É com a Federal
A Turma não reconhece a competência do juiz da 6ª Vara

Criminal de Brasília para o caso, por se tratar de repasse de
verbas federais para a pasta. As provas recolhidas, porém, não
foram anuladas, e a decisão agora está com a Justiça Federal.

Ah, bom...
A turma do deixa disso

entrou na linha, via
chanceler Ernesto Araújo, e
o presidente Jair Bolsonaro
avisou a Todd Chapman
(foto ), embaixador dos
Estados Unidos no Brasil,
que pólvora não quer dizer
guerra. Chapman, nomeado
por Donald Trump, e
Bolsonaro se consideram
amigos. O embaixador
mandou indireta para ele no
Twitter logo após a
declaração polêmica do
presidente, de que “te m os
p ó l vo ra”, ao criticar a eleição
de Joe Biden.

Canhão labial
Aliás, o Brasil não

eliminou a doença de
Chagas e a dengue,
transmitidas por mosquitos.
Vai declarar guerra à maior
potência atômica do
m u n d o?

C a n etad a
O Ministério da Economia demitiu dia 4 (Deu no D.O.) o auditor da Receita Carlos

André Silva Tamez por uso indevido do cargo em proveito próprio. Ele é conhecido
como autor do livro Ética na Administração Pública. Não conseguimos contato ele.

Ba r re i ra . .
O professor Fernando Peregrino foi reeleito

presidente do CONFIES com o desafio de
continuar o processo de desburocratização

para os pesquisadores e cientistas no Marco
Legal da Ciência e Tecnologia. Nova

sondagem da entidade mostra que a
burocracia aumentou para 54% dos

c o n s u l tad os .

.. científica
A maioria dos pesquisadores

ouvidos diz ainda perder mais de
20%, em média, do tempo de
trabalho com serviços burocráticos,
com compra de materiais e
insumos para laboratórios das
instituições de pesquisa científica e
te c n o l ó g i ca .

B r i zo l a
A família do saudoso ex-governador Leonel Brizola protesta contra a retirada

de seu nome da Termelétrica da Petrobras em Duque de Caxias (RJ).
Consultada pela Coluna, a petroleira alega que a ANEEL determinou, em 2019,
a troca de nomes de 11 termas.

Nova lei
Segundo a Petrobas, a “mudança foi feita para facilitar o registro dos nomes

no INPI. O artigo 124, inciso XV, da Lei de Propriedade Intelectual diz que não
são registráveis ‘o nome civil ou assinatura, nome de família ou patronímico e
imagem de terceiros’.

ES P L A N A D E I R A
• Kenlo lança marketplace do mercado imobiliário e oferece novo modelo de

negócio para o segmento.
• Inscrições para 8ª edição do Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura ficam aberta s

até 15 de janeiro.
• Centauro inaugura loja na Av. Paulista.
• IAB realiza webinar sobre ‘Temas de Direito Constitucional e de defesa do estado

democrático', amanhã, às 17h.

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado,
ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira .
Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br


