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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

Os eventos que vão reunir os 
estabelecimentos de Santa Catarina 
com as Vigilâncias Sanitárias já estão 

chegando e com novas datas! Empresários, 
gerentes e responsáveis técnicos têm somente 
esta semana para se inscrever nos Workshops, 
que agora acontecem em Blumenau no dia 
16 de março (quarta-feira) e em Florianópolis 
no dia 17 (quinta-feira).

Em ambos, os participantes poderão 
conhecer mais sobre a Vigilância Sanitária 
local e sobre sua atuação. Além disso, e com 
o objetivo de estimular o aprimoramento dos 
estabelecimentos, as VISAs vão apresentar os 
problemas mais comuns que são encontrados 

FIQUE ATENTO: WORKSHOPS COM AS VISAS EM 
SANTA CATARINA TÊM NOVAS DATAS! 
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A ANR convida os responsáveis técnicos 
(RTS) dos restaurantes associados 
para responder o questionário sobre 

a alteração que a ANVISA promoverá na 
lei sobre o uso de gorduras parcialmente 
hidrogenadas. O questionário, enviado aos 
RTs, tem como propósito levantar o maior 
número possível de informações para pautar 
a audiência pública proposta pela agência, 
segundo informativo número 010/2016, 
disponível na íntegra na área restrita do site.

Vale lembrar que, no último dia 16 de fevereiro, 
a Associação Nacional de Restaurantes esteve 
em Brasília, a convite da ANVISA, para participar 
da reunião preparatória para a audiência 
pública sobre o uso da gordura trans industrial 
em alimentos, prevista para março.

As respostas serão aceitas até o dia 21 de 
março e os resultados serão apresentados para 
a ANVISA no final deste mês, quando acontece 

a audiência pública. Se o RT da empresa ainda 
não recebeu o convite, favor contatar:

ANR CONVOCA ASSOCIADOS PARA DISCUSSÃO 
SOBRE GORDURA TRANS

O novo workshop sobre integração de novos 
colaboradores ainda está com vagas abertas! 
O curso, desenvolvido para gestores de RH 
e responsáveis pela seleção de funcionários, 
recebe a sua primeira turma em 16 de março, 
na sede da ANR. 

A palestra será ministrada pela doutora Flávia 
Campana Omori, psicóloga graduada pela 
USP, consultora e instrutora na área de gestão 
empresarial desde 1995. No encontro, serão 
abordados diversos temas, entre os quais as 
melhores práticas na hora de receber um novo 
funcionário na equipe.

Para participar, o investimento é de:

AINDA HÁ VAGAS PARA PRIMEIRO WORKSHOP SOBRE
INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS

R$ 380,00

R$ 260,00

Não associados

Associados

InsCrIçãO VAlOr unItárIO

O valor já inclui CD com conteúdo apresentado e 
certificado de participação no curso. As inscrições 
ainda podem ser realizadas pelo e-mail:

A nutricionista Carina Pioli é uma das 
convidadas do próximo GT-Tec, marcado 
para amanhã (8), das 14h às 16h, na 
sede da ANR. Especialista em Padrões 
Gastronômicos pela Anhembi Morumbi, 
ela possui uma vasta experiência na área 
de gestão e consultoria de restaurantes, 
respondendo hoje como professora e 
coordenadora do curso de Gastronomia do 
Centro Universitário São Camilo. 

O encontro servirá também para tratar da 
série de workshops, organizada pela ANR 
em parceria com as Vigilâncias Sanitárias 
regionais. Além de reforçar a importância 
do cumprimento das legislações sanitárias, a 
entidade espera que os responsáveis técnicos 
de restaurantes e demais estabelecimentos 

do setor de alimentação fora do lar possam 
aproveitar essas reuniões para estabelecer 
um canal de diálogo e esclarecer todas as 
suas dúvidas com as autoridades sanitárias. 

Os participantes do segundo GT-Tec de 2016 
terão, ainda, a oportunidade de registrar as 
suas sugestões para o Encovisas (Encontro 
Nacional de Vigilâncias Sanitárias), que este 
ano chega a sua quinta edição e conhecer 
os detalhes relacionados à legislação que 
regulamenta a exposição de alimentos 
atualmente. Para participar, escreva para:

É NESTA TERÇA! GT-TEC DISCUTE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
COM CONVIDADA ESPECIAL

comunicacao@anrbrasil.org.br

nas fiscalizações de restaurantes, bares e 
estabelecimentos do gênero.

Os participantes também poderão avaliar os 
serviços desenvolvidos pela Vigilância local, 
tirar dúvidas e solucionar as dificuldades 
quanto ao cumprimento de determinações, 
afinal, o principal objetivo dos Workshops 
é esse: contribuir com o desenvolvimento e 
sucesso dos estabelecimentos de alimentação.

Em Blumenau (16), o evento será ministrado 
por Eduardo Edie Weise, responsável 
pela Vigilância Sanitária do município, e 
acontecerá na Escola Técnica de Saúde. Já em 
Florianópolis (17), o palestrante será Artur 
Jorge Amorim Filho, gerente da Vigilância 
Sanitária e Ambiental de Florianópolis. 
Na cidade, o Workshop vai acontecer no 
Auditório da Fecomércio. Para inscrições e 
mais informações acesse:

Inscrição para Florianópolis (SC)

Inscrição para Blumenau (SC)

comunicacao@anrbrasil.org.br

(11) 3083-1931

comunicacao@anrbrasil.org.br

O Grupo de Trabalho de Recursos 
Humanos, coordenado pela advogada 
Andrea Carolina da Cunha tavares , 
da Dias e Pamplona, também terá sua 
segunda reunião do ano nesta semana. 
Na quinta-feira (10), profissionais da 
área de RH e donos de restaurante estão 
convidados a se juntar ao grupo que tem 
como objetivo uniformizar conceitos 
sobre gestão do capital humano e 
atualizar os conhecimentos sobre a 
legislação trabalhista.

Entre os temas do encontro, que acontece 
a partir das 15h30, estão estabilidade 
gestante, estabilidade decorrente da CIPA, 
garantia de emprego dos alistandos e pelas 
convenções coletivas. 

Para se inscrever envie um e-mail para:

SEGUNDO GT-RH DO ANO TAMBÉM ACONTECE NESTA SEMANA

comunicacao@anrbrasil.org.br

VITÓRIA DEFINITIVA DA ANR SOBRE LEI DO
FOIE GRAS EM SÃO PAULO
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Em fevereiro, a ANR conquistou 
mais uma importante vitória para 
o setor de alimentação fora do lar. 

A ação de inconstitucionalidade movida 
pela entidade contra a lei que proibia a 
produção e comercialização do foie gras 
na cidade de São Paulo foi derrubada em 
caráter definitivo. 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo atendeu, em votação 
unânime, a ação ajuizada pela ANR no último 
dia 24 de fevereiro. A notícia foi destaque na 
mídia, conquistado capa e matéria no jornal 
Folha de S. Paulo, além de publicações no 
Estado de S. Paulo, UOL, R7, Gazeta do Povo, 
Diário de Pernambuco, entre outros. 

ANR MíDIA

FOODNEWS É O MAIS NOVO CANAL DE NOTíCIAS DA FOODLOGICS

A Foodlogics, primeira plataforma web 
para gestão inteligente de informações 
para empresas no ramo de alimentos 

e bebidas, acaba de lançar seu próprio canal 
de notícias, o Foodnews. A associada ANR, 
que nos últimos anos vem auxiliando diversos 
estabelecimentos a encontrarem novas 
opções de fornecedores, permitindo com 
isso uma melhor gestão de seus orçamentos, 
passa a oferecer um espaço inteiramente 
dedicado às notícias do setor de alimentação 
fora do lar. “Queremos disponibilizar o melhor 
conteúdo relacionado à gastronomia e, 
por isso, contamos com a ANR e os demais 
associados, especialmente para sugerir temas 
que julgarem relevantes ou compartilharem 
notícias que são de interesse de todos”, destaca 
Ivan Formigoni, CEO do Grupo Belogics, 
detentor das marcas Foodlogics e Farmlogics.

O Foodnews também irá trazer, além das 
novidades do setor, algumas experiências 
dos usuários da plataforma e ainda 
conteúdos exclusivos de outros parceiros, 
entre eles a Chef TV. “A gente possui uma 
plataforma de busca por fornecedores, 
por isso, pensamos também em divulgar 
as notícias relacionadas a esses produtos 
para os restaurantes. Todos os associados 
poderão comentar a situação do setor e 
enviar suas sugestões”, reforça Formigoni.

Para acompanhar todas as notícias, acesse:

www.foodlogics.com.br/blog

McDONALD’s LANÇA SANDUíCHE ARTESANAL

No último dia 23, a rede de fast food, 
associada ANR, surpreendeu a todos 
com o lançamento do ClubHouse, 

o lanche artesanal da linha Signature, que 
aposta em hambúrgueres diferenciados e 
criados especialmente para cada cliente. Para 
apresentar a novidade, o restaurante criou 
uma receita inédita.

Segundo roberto Gnypek, Vice-Presidente 
de Marketing do McDonald’s Brasil, já é 
possível perceber a satisfação dos clientes. “O 
público aprovou essa novidade, o que mostra 

que estamos no caminho certo. Com inclusão 
da linha Signature em nosso cardápio, vamos 
dar uma nova opção para quem já tem seu 
sanduíche clássico favorito, e também atrair o 
consumidor que busca novidades no mercado 
de hambúrgueres”, conta.

A rede destaca que a linha não vai tirar a 
atenção dos clássicos como o Big Mac, o 
Cheddar e o Quarteirão, queridos pelos 
consumidores. A Signature é a aposta para 
2016 e promete ganhar novas opções ao 
longo do ano.
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DO “AgOrA”

A prefeitura de São paulo
informouqueaCovisa (Coor-
denação de Vigilância em
Saúde de São paulo) visita,
prioritariamente, os locais
com maior incidência das
doenças.
O prazo varia de acordo

comoscritériosestabelecidos
peloMinistériodaSaúde.em
áreas públicas, a inspeção é
com urgência. em áreas par-
ticulares, os donos têm 60
dias para limpar, ou podem
ser multados.
em relação aos locais cita-

dos na reportagem, a pasta
afirma que o imóvel da Vila
Mendes e o terreno no Cam-
po Limpo foram vistoriados.
A praça em São Miguel

paulista iráreceberumaequi-
pede limpezanapróximase-
mana. A ruaAlto Alegre será
vistoriada,assimcomoopos-
to abandonado.

OUTRO LADO

Prefeitura
diz priorizar
local crítico

MArIAnA ZyLberkAn
DO “AgOrA”

Moradoresque flagramfo-
cos de mosquito da dengue
na cidade escutam de aten-
dentes do 156 da prefeitura
de São paulo que devem
aguardarde 30a40dias avi-
sita de agentes para realizar
a inspeção.
UmmosquitoAedesaegyp-

ti, que transmite a dengue, a
zikaeachikungunya,écapaz
depicar cercade trêspessoas
a cada dois dias.
O porteiro gilmar da Silva

Machado, 24, ouviuque teria
que esperar esse prazo ao li-
gar para a Subprefeitura do
Campo Limpo (zona sul da
capital paulista) para recla-
mardeumimóvelabandona-
do vizinho à sua casa.
Machadocontaqueo lugar

tem pontos de água parada,
o quepode facilitar a prolife-
ração do mosquito. “Liguei
de novo e, até agora, nada”,
disse o porteiro.
Ooperadorde logísticada-

nessemesmoperíodo,
fêmeadomosquito
transmissor Aedes
aegypti é capaz de
colocar até 500 ovos

prefeitura diz amoradores da zona leste que espera para visita de inspeção leva de 30 a 40dias

Agentes emSPdemorammais de
ummês para ir a foco de dengue

rivaldo gomes/Folhapress

Vaso acumula água em posto abandonado na zona leste

nielVieira, 32, esperahádois
meses uma providência da
administração haddad (pT)
em relação ao terreno baldio
echeiodeentulhoqueficado
ladodesuacasa,nobairrode
Cidade Líder (zona leste).
O terrenoéparticular,mas

o dono não faz a limpeza.
“eles falamque vãomandar
alguém e, até agora, nada.
Vivopresodentrode casa, só
uso calça e camisa de man-
ga comprida”, afirmaVieira,
que temumfilho recém-nas-
cido em casa.
Situação parecida vive a

donade casaAdrianarodri-
gues de Almeida Souza, 41.
ela mora em frente a uma
praça que está commato al-
to e acúmulo de entulho em
São Miguel paulista (zona
leste). A reclamação foi feita
há cerca de 40 dias. “Minha

vizinha ligou na prefeitura
várias vezes, mas ninguém
veio”, diz Adriana.

OvOS
O pesquisador paulo ro-

berto Urbinatti, do departa-
mento de epidemiologia da
faculdade de Saúde pública
da USp, diz que a fêmea do
aedes (quetransmiteosvírus)
precisapicar cercade três ve-
zes a cada 48 horas —ames-
ma pessoa ou não.
entre 30 e 40 dias, média

da vida adulta do mosquito,
uma fêmea é capaz de colo-
car até 500 ovos (parte mor-
re, a outra dá sequência à in-
festação).
A zona leste de São paulo

é a região mais afetada pelo
surtodedengue, com837 ca-
sosdadoença registradoses-
te ano até o dia 31 de janeiro.

DE SÃOPAULO

O Tribunal de Justiça de
Sãopaulo encerrouadiscus-
são sobre oprojeto de lei que
proibiaocomércioeaprodu-
ção de foie gras na cidade.
No julgamento de uma

ação direta de inconstitucio-
nalidade movida pela ANr
(AssociaçãoNacionalderes-
taurantes),o tribunaldecidiu
na última quarta (24) que o
projeto sancionadopelopre-
feito fernando haddad (pT)
em junho do ano passado é,
de fato, inconstitucional.
Na ação, a ANr argumen-

tava que a lei significaria
“usurpação de competên-
cias”porpartedomunicípio.
“A proibição de produção e
comercialização de foie gras
não encerra matéria de pre-
dominante interesse local”,
ratificou o relator do caso,
desembargador Sérgio rui,
emdespachodoÓrgãoespe-
cial do TJ de São paulo.
emjulhode2015,rui jáha-

via suspendido a aprovação
do texto; em agosto, o órgão
negou recursodaprefeitura.
A decisão desta semana

pode ser alvo de recurso no
STJ (SuperiorTribunalde Jus-
tiça), emBrasília; a prefeitu-
ra diz que deve recorrer.
enquanto isso, empórios e

restaurantes da capital po-
dem continuar a comerciali-
zar e usar normalmente a
iguaria francesa—fígadogor-
do de patos e gansos.
O cerco ao foie gras em

Sãopaulo começou a ser de-
senhado em 2013, quando o
vereador Laércio Benko
(phS) apresentou um proje-
to que impediria a venda e a
produção na capital.
para ele, oproduto, classi-

ficado como “simples aperi-
tivo das classes abastadas”,
“não traz nenhum beneficio
à saúde humana” e submete
as aves a “um verdadeiro so-
frimento”. O projeto acabou
aprovado na Câmara e san-
cionado por haddad.

comida emcimadahora

Lei que veta
foie gras fere
Constituição,
decide TJ-SP
Agora, prefeitura deve
recorrer emBrasília
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serviço ao assinante, as editorias e a
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FALE COM A FOLHA

editoriais opinião a2

Leia “Salve-se quem pu-
der”, sobre desavenças
entre Dilma e o PT, e “Jus-
tiça previdenciária”,
acerca de aposentadorias
dos servidores públicos.

Lava JatodizqueOdebrecht
pagoumarqueteironopaís
Para aPolícia Federal, João Santana recebeuR$4midurante campanhadeDilma

Umaplanilha apreendida
na casa de funcionária da
Odebrecht indica,deacordo
com a Polícia Federal, que
João Santana, marqueteiro
do PT, recebeu pelo menos
R$ 4milhões da empreiteira
no Brasil, entre 24 de outu-
broe7denovembrode2014.

Nesse período, Santana
trabalhava na campanha de
reeleição da presidente Dil-
ma.Hoje,eleeamulher,Mô-
nicaMoura, estão presos.
A PF considera a planilha

“base de dados de propina”
e sugere que o repasse total
podesuperarR$24milhões.

Segundoo juiz SergioMo-
ro, responsávelporaçõesda
Lava Jato, o possível paga-
mento no país é “inconsis-
tente” com as versões apre-
sentadas pelo casal. A defe-
sa reafirmouqueambosnão
foram pagos no exterior pa-
ra campanhas noBrasil.

Em depoimento, Mônica
dissequeodinheiro teveori-
gememtrabalhosrealizados
pelomarido em campanhas
eleitorais na Venezuela, no
Panamá e em Angola. A PF
desconfia dessa versão.
AOdebrecht afirmou des-

conhecer aplanilha. Poder a4

FOLHINHA
Nascidos em 29/2
finalmente podem
fazer aniversário
no dia exato Pág. 1

Nova série de livros
infantis explica
questões políticas
e de gênero Pág. 20

COTIDIANO
Lei que proibia
foie gras em SP é
derrubada de vez
pela Justiça b6

Polícia Federal
vai investigar
repassedeFHC
aex-amante
A Polícia Federal investi-

garáoex-presidenteFHCpor
suspeita de evasão de divi-
sas, informamNatuzaNery
eMônicaBergamo. As sus-
peitas surgiram depois de
Mirian Dutra, ex-amante do
tucano,declararàFolhaque
ele custeou despesas dela e
do filho, no exterior, via em-
presa que geria free shops.
FHCafirmouque todas as

suas operações internacio-
nais foramregulares.Podera7

C linhacruzada Motorista de ônibus fala ao celular na ruaTeodoro Sampaio, emSP; condutores quenão atendem
aospedidos de embarque e desembarque foramosprincipais alvos de reclamações depassageiros em2015 Cotidianob5

Danilo Verpa/Folhapress

Eleito presidente
da Fifa, Infantino
fala em ‘nova era’
Gianni Infantino superou

em votação o xeque Salman
al-Khalifa e é o novo presi-
dentedaFifa.SucessordeJo-
seph Blatter, promete resga-
tar a imagem da entidade,
abaladaporcorrupção, rela-
taSérgioRangel, enviado a
Zurique.“Estamoscomeçan-
doumanovaera.” Esporte b11

Ministro afirma
que zika é causa
demicrocefalia
OministrodaSaúde,Mar-

celoCastro,afirmouàFolha
não haver dúvida de que o
vírusdazikaéocausadorda
epidemiademicrocefaliano
Brasil, embora não se saiba
se essa é a única razão.
Unidades de saúde, diz

Castro, já estão recebendo
teste rápidoparadengue,zi-
kaechikungunya.Cotidianob7

Reformadoensino
tornarámilhões
de livrosobsoletos

rUY CaSTro

A reforma dos currículos
escolares,destinadaatornar
obrasileiroumpovopolitica-
mente correto, fará com que
milhõesde livrossevejamsu-
perados e multidões de pro-
fessorestenhamdesereciclar
ou ser substituídos. opinião a2

PFapuradesvios
deR$630mida
ferroviaNorte-Sul
EmaçãoderivadadaLava

Jato, a Polícia Federal defla-
grou operação para investi-
gar suposto esquema de
fraude, cartel e propina na
construção de ferrovias.
Só emGoiás, investigado-

resapurarammaisdeR$630
milhões desviados na cons-
truçãodaferroviaNorte-Sul.
Ninguém foi preso. Poder a8

poder a10
especial de95anosdaFolha
sai amanhã, com120páginas

Bern Feil/Brazil Photo Press/Folhapress

O suíço de ascendência italiana Gianni infantino, 45, eleito ontem presidente da Fifa

ILUSTRADA
HQ narra show dos
Rolling Stones, que
tocam nesta noite,
de novo, em SP C4

Rafael Campos Rocha

CIRCULAÇÃO
315.662/dia (impressos + digitais)
AUDIÊNCIA
31.220.337 visitantes únicos/mês

opinião a2

Ao se separar de
Lula, presidente
serra o galho no
qual está sentada

andré SingEr

ATmOSFERA Cotidiano b2
Sol forte e chance de temporal
Mínima22°c Máxima33°c

The new York Times pág. 2

Discrepância na
expectativa de vida
entre ricos e pobres
aumenta nos EUA

Lula afirmaque
Bumlai ofertou
obras emsítio;
pecuaristanega
Adefesadoex-presidente

Lula disse, em petição ao
STF, que a reforma do sítio
em Atibaia (SP) foi “ofereci-
da”pelopecuaristaJoséCar-
losBumlai, seuamigo.Oad-
vogado de Bumlai, Arnaldo
Malheiros,negaessaversão.
Segundo representantes

deLula,o imóvel foiadquiri-
do em 2010 por iniciativa de
JacóBittar,umdos fundado-
res do PT, para ser partilha-
docomLulaeparentesapós
eledeixaroPlanalto.Poder a5
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Nascidos em 29/2
finalmente podem
fazer aniversário
no dia exato Pág. 1

Nova série de livros
infantis explica
questões políticas
e de gênero Pág. 20

COTIDIANO
Lei que proibia
foie gras em SP é
derrubada de vez
pela Justiça b6

Polícia Federal
vai investigar
repassedeFHC
aex-amante
A Polícia Federal investi-

garáoex-presidenteFHCpor
suspeita de evasão de divi-
sas, informamNatuzaNery
eMônicaBergamo. As sus-
peitas surgiram depois de
Mirian Dutra, ex-amante do
tucano,declararàFolhaque
ele custeou despesas dela e
do filho, no exterior, via em-
presa que geria free shops.
FHCafirmouque todas as

suas operações internacio-
nais foramregulares.Podera7

C linhacruzada Motorista de ônibus fala ao celular na ruaTeodoro Sampaio, emSP; condutores quenão atendem
aospedidos de embarque e desembarque foramosprincipais alvos de reclamações depassageiros em2015 Cotidianob5

Danilo Verpa/Folhapress

Eleito presidente
da Fifa, Infantino
fala em ‘nova era’
Gianni Infantino superou

em votação o xeque Salman
al-Khalifa e é o novo presi-
dentedaFifa.SucessordeJo-
seph Blatter, promete resga-
tar a imagem da entidade,
abaladaporcorrupção, rela-
taSérgioRangel, enviado a
Zurique.“Estamoscomeçan-
doumanovaera.” Esporte b11

Ministro afirma
que zika é causa
demicrocefalia
OministrodaSaúde,Mar-

celoCastro,afirmouàFolha
não haver dúvida de que o
vírusdazikaéocausadorda
epidemiademicrocefaliano
Brasil, embora não se saiba
se essa é a única razão.
Unidades de saúde, diz

Castro, já estão recebendo
teste rápidoparadengue,zi-
kaechikungunya.Cotidianob7

Reformadoensino
tornarámilhões
de livrosobsoletos

rUY CaSTro

A reforma dos currículos
escolares,destinadaatornar
obrasileiroumpovopolitica-
mente correto, fará com que
milhõesde livrossevejamsu-
perados e multidões de pro-
fessorestenhamdesereciclar
ou ser substituídos. opinião a2

PFapuradesvios
deR$630mida
ferroviaNorte-Sul
EmaçãoderivadadaLava

Jato, a Polícia Federal defla-
grou operação para investi-
gar suposto esquema de
fraude, cartel e propina na
construção de ferrovias.
Só emGoiás, investigado-

resapurarammaisdeR$630
milhões desviados na cons-
truçãodaferroviaNorte-Sul.
Ninguém foi preso. Poder a8

poder a10
especial de95anosdaFolha
sai amanhã, com120páginas

Bern Feil/Brazil Photo Press/Folhapress

O suíço de ascendência italiana Gianni infantino, 45, eleito ontem presidente da Fifa

ILUSTRADA
HQ narra show dos
Rolling Stones, que
tocam nesta noite,
de novo, em SP C4

Rafael Campos Rocha

CIRCULAÇÃO
315.662/dia (impressos + digitais)
AUDIÊNCIA
31.220.337 visitantes únicos/mês

opinião a2

Ao se separar de
Lula, presidente
serra o galho no
qual está sentada

andré SingEr

ATmOSFERA Cotidiano b2
Sol forte e chance de temporal
Mínima22°c Máxima33°c

The new York Times pág. 2

Discrepância na
expectativa de vida
entre ricos e pobres
aumenta nos EUA

Lula afirmaque
Bumlai ofertou
obras emsítio;
pecuaristanega
Adefesadoex-presidente

Lula disse, em petição ao
STF, que a reforma do sítio
em Atibaia (SP) foi “ofereci-
da”pelopecuaristaJoséCar-
losBumlai, seuamigo.Oad-
vogado de Bumlai, Arnaldo
Malheiros,negaessaversão.
Segundo representantes

deLula,o imóvel foiadquiri-
do em 2010 por iniciativa de
JacóBittar,umdos fundado-
res do PT, para ser partilha-
docomLulaeparentesapós
eledeixaroPlanalto.Poder a5
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