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Murillo de Aragão

O frágil telhado dos Batistas deixa a
PGR em uma situação delicada

PUBLICADO EM 12/07/17 - 03h00

Admita-se que os líderes da empresa
brasileira JBS, a maior produtora de
proteína animal do mundo, podem ter
comandado uma organização
criminosa, e que o procurador geral da
República, Rodrigo Janot, agiu
politicamente e mudou o jogo.
Resolveu abrir a jaula para jogar os
irmãos Batista aos leões e, com isso,
anular o acordo de delação premiada
firmado entre eles e o Ministério
Público passados quase dois meses. 

Para Janot, o resultado que ele
desejava foi alcançado: atingir o
presidente da República, Michel
Temer. Além disso, a anulação da
delação com base no reconhecimento de que os irmãos Batista eram bandidos –
e já podem ser descartados – seria conveniente, pois atenderia os anseios da
mídia e da opinião publicada. 

Essa tendência tem ainda outras vertentes a serem exploradas. O ex-procurador
Marcelo Miller, que deveria ter cumprido quarentena antes de se engajar em
trabalhos privados, está sendo investigado pelo Ministério Público. Criticado
duramente pelo presidente Michel Temer, deixou o escritório de advocacia
Trench Rossi Watanabe, especializado em assessoria jurídica para negócios e
sediado em São Paulo. A informação circulou no meio jurídico no final da
semana passada. 

Em Brasília, rumores indicam que Miller teria oferecido seus serviços a outros
potenciais clientes após sua saída da Procuradoria Geral da República. O
movimento seria um atestado da fraude detalhadamente arquitetada desde o
início do ano, em Brasília. Enfim, é uma história muito mal contada e que deixa
a PGR em uma situação delicada. A anulação do acordo enterraria o caso Miller. 

No Congresso, onde Junot não conta com a simpatia do mundo político, o
acordo de delação dos irmãos Batista é amplamente recusado. Resultado de
ampla pesquisa realizada na Câmara dos Deputados pela Arko Advice sobre o
tema é acachapante nesse sentido. Percentual significativo considera as
alegações da PGR consistentes (48,66%), mas a maioria expressiva não
concorda com os termos da delação da JBS com a PGR (73,26%); a avaliação é
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que o acordo foi extremamente benéfico para a empresa e seus executivos. Não
se sustenta. 

Para piorar, a eventual omissão de informações sobre os Batistas em relação a
negócios com o ex-ministro Antonio Palocci e a alegada intermediação do ex-
ministro Geddel Vieira Lima para o empréstimo da Caixa Econômica Federal
destinado à compra da Alpargatas ofereceriam argumentos para justificar a
anulação do acordo. 

Para Janot, jogar os Batistas às feras pode ser conveniente desde que os alegados
fatos contra Temer sobrevivam à anulação do acordo. Vale destacar o que
afirmou o jornal “O Estado de S.Paulo” (em “Mentira comprometedora”, 8.7):
“O açodamento e o desmazelo do Ministério Público Federal no tratamento das
informações entregues pelo sr. Batista reforçam a percepção de que os objetivos
da delação são, antes de tudo, eminentemente políticos”. 

Estaria em curso uma grande reviravolta num dos casos mais polêmicos da Lava
Jato. Atingidos os objetivos políticos a que serviram, os Batistas seriam
descartados. Os novos fatos intensificariam o impacto que a operação Lava Jato
vem produzindo sobre a sociedade, cada vez mais amedrontada diante de suas
consequências sociais. 

A necessidade das reformas torna-se, então, cada vez mais essencial, mas o
funcionamento do sistema político não corresponde ao impulso de suas
lideranças para implementá-las.

O que achou deste artigo?

ENVIAR COMENTÁRIO

Usuário

Senha

Li e aceito os termos de
utilização
(http://www.otempo.com.br/termos-
de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-
1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conecte-se com

ATENÇÃO
Cadastre-se para poder comentar

Cadastrar

arag%C3%A3o/o-passado-cobra-uma-
conta-que-compromete-nosso-futuro-
1.1477750)

O passado cobra uma conta que
compromete nosso futuro
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/o-passado-cobra-uma-
conta-que-compromete-nosso-futuro-
1.1477676)

Reformas: enquanto não ocorre o
debate, contrainformação avança
(/opini%C3%A3o/murillo-de-
arag%C3%A3o/reformas-enquanto-
n%C3%A3o-ocorre-o-debate-
contrainforma%C3%A7%C3%A3o-
avan%C3%A7a-1.1474468)

Todos os artigos (/cmlink/portal-o-
tempo/opinião/ultimas/Sites/e-murillo-de-
aragao)

MAIS COMENTADA

(/OPINI%C3%A3O/VITTORIO-MEDIOLI/O-TRIPLEX-
ERRADO-1.1497877)
O triplex errado
(/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-
triplex-errado-1.1497877)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/capa/mais-
comentadas)

MAIS LIDAS

PITOLOMEU
(/CIDADES/OPERA%C3%A7%C3%A3O-
PRENDE-DOIS-EX-PREFEITOS-
DE-ESMERALDAS-POR-
CORRUP%C3%A7%C3%A3O-
1.1498137)
Operação prende dois
ex-prefeitos de
Esmeraldas por
corrupção
(/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-
prende-dois-ex-
prefeitos-de-
esmeraldas-por-
corrup%C3%A7%C3%A3o-
1.1498137)

(/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-

prende-dois-ex-

prefeitos-de-

esmeraldas-

por-

corrup%C3%A7%C3%A3o-

1.1498137)

QUEIXAS
(/CAPA/ECONOMIA/TRABALHADORES-
FAZEM-FILA-PARA-N%C3%A3O-
PAGAREM-
CONTRIBUI%C3%A7%C3%A3O-
SINDICAL-1.1469409)
Trabalhadores fazem fila
para não pagarem
contribuição sindical
(/capa/economia/trabalhadores-
fazem-fila-para-
n%C3%A3o-pagarem-
contribui%C3%A7%C3%A3o-
sindical-1.1469409)

(/capa/economia/trabalhadores-

fazem-fila-para-

n%C3%A3o-

pagarem-

contribui%C3%A7%C3%A3o-

sindical-

1.1469409)

CLT
(/CAPA/ECONOMIA/PEQUENA-
EMPRESA-COMEMORA-
1.1497998)
Pequena empresa
comemora
(/capa/economia/pequena-

(/capa/economia/pequena-

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.otempo.com.br/termos-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-1.649759
javascript:void();
javascript:commentFacebooklogin('commentBlogPostForm-5649720');
javascript:commentTwitterlogin('commentBlogPostForm-5649720');
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-passado-cobra-uma-conta-que-compromete-nosso-futuro-1.1477750
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/o-passado-cobra-uma-conta-que-compromete-nosso-futuro-1.1477676
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/murillo-de-arag%C3%A3o/reformas-enquanto-n%C3%A3o-ocorre-o-debate-contrainforma%C3%A7%C3%A3o-avan%C3%A7a-1.1474468
http://www.otempo.com.br/cmlink/portal-o-tempo/opini%C3%A3o/ultimas/Sites/e-murillo-de-aragao
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/capa/mais-comentadas
http://www.otempo.com.br/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-prende-dois-ex-prefeitos-de-esmeraldas-por-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.1498137
http://www.otempo.com.br/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-prende-dois-ex-prefeitos-de-esmeraldas-por-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.1498137
http://www.otempo.com.br/cidades/opera%C3%A7%C3%A3o-prende-dois-ex-prefeitos-de-esmeraldas-por-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.1498137
http://www.otempo.com.br/capa/economia/trabalhadores-fazem-fila-para-n%C3%A3o-pagarem-contribui%C3%A7%C3%A3o-sindical-1.1469409
http://www.otempo.com.br/capa/economia/trabalhadores-fazem-fila-para-n%C3%A3o-pagarem-contribui%C3%A7%C3%A3o-sindical-1.1469409
http://www.otempo.com.br/capa/economia/trabalhadores-fazem-fila-para-n%C3%A3o-pagarem-contribui%C3%A7%C3%A3o-sindical-1.1469409
http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998
http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998
http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998


empresa-comemora-
1.1497998)

empresa-

comemora-

1.1497998)

BR-381
(/CIDADES/CAMINHONEIRO-
MORRE-AP%C3%B3S-
N%C3%A3O-CONSEGUIR-
PARAR-EM-TR%C3%A2NSITO-
DE-PROTESTO-1.1498098)
Caminhoneiro morre
após não conseguir
parar em trânsito de
protesto
(/cidades/caminhoneiro-
morre-ap%C3%B3s-
n%C3%A3o-conseguir-
parar-em-
tr%C3%A2nsito-de-
protesto-1.1498098)

(/cidades/caminhoneiro-

morre-

ap%C3%B3s-

n%C3%A3o-

conseguir-

parar-em-

tr%C3%A2nsito-

de-protesto-

1.1498098)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/maislidas)

OUTRAS COLUNAS

Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-triplex-errado-
1.1497877)

O triplex errado
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-triplex-
errado-1.1497877)

(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-
triplex-errado-
1.1497877)

Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/rogoberto-
1.1497810)

Rogoberto
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/rogoberto-
1.1497810)

(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/rogoberto-
1.1497810)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/somos-
cidad%C3%A3os-
ref%C3%A9ns-1.1495669)

Somos cidadãos reféns
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/somos-
cidad%C3%A3os-
ref%C3%A9ns-
1.1495669)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/somos-
cidad%C3%A3os-
ref%C3%A9ns-
1.1495669)

Banco de Ideias
(/opini%C3%A3o/banco-de-
ideias/katz-
constru%C3%A7%C3%B5es-
participa-do-programa-
empres%C3%A1rio-por-um-
dia-1.1497836)

Katz Construções
participa do Programa
Empresário por um Dia
(/opini%C3%A3o/banco-
de-ideias/katz-
constru%C3%A7%C3%B5es-
participa-do-programa-
empres%C3%A1rio-por-
um-dia-1.1497836)

(/opini%C3%A3o/banco-
de-ideias/katz-
constru%C3%A7%C3%B5es-
participa-do-
programa-
empres%C3%A1rio-
por-um-dia-
1.1497836)

Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/todos-
com-todos-1.1498026)

Todos com todos
(/opini%C3%A3o/editorial/todos-
com-todos-1.1498026)

(/opini%C3%A3o/editorial/todos-

http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998
http://www.otempo.com.br/capa/economia/pequena-empresa-comemora-1.1497998
http://www.otempo.com.br/cidades/caminhoneiro-morre-ap%C3%B3s-n%C3%A3o-conseguir-parar-em-tr%C3%A2nsito-de-protesto-1.1498098
http://www.otempo.com.br/cidades/caminhoneiro-morre-ap%C3%B3s-n%C3%A3o-conseguir-parar-em-tr%C3%A2nsito-de-protesto-1.1498098
http://www.otempo.com.br/cidades/caminhoneiro-morre-ap%C3%B3s-n%C3%A3o-conseguir-parar-em-tr%C3%A2nsito-de-protesto-1.1498098
http://www.otempo.com.br/maislidas
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/vittorio-medioli/o-triplex-errado-1.1497877
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/rogoberto-1.1497810
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/rogoberto-1.1497810
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/laura-medioli/rogoberto-1.1497810
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/somos-cidad%C3%A3os-ref%C3%A9ns-1.1495669
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/somos-cidad%C3%A3os-ref%C3%A9ns-1.1495669
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/luiz-tito/somos-cidad%C3%A3os-ref%C3%A9ns-1.1495669
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/banco-de-ideias/katz-constru%C3%A7%C3%B5es-participa-do-programa-empres%C3%A1rio-por-um-dia-1.1497836
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/banco-de-ideias/katz-constru%C3%A7%C3%B5es-participa-do-programa-empres%C3%A1rio-por-um-dia-1.1497836
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/banco-de-ideias/katz-constru%C3%A7%C3%B5es-participa-do-programa-empres%C3%A1rio-por-um-dia-1.1497836
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/todos-com-todos-1.1498026
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/todos-com-todos-1.1498026
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/todos-com-todos-1.1498026


com-todos-
1.1498026)

Márcio Coimbra
(/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-
coimbra/renova%C3%A7%C3%A3o-
e-prud%C3%AAncia-
1.1498021)

Renovação e prudência
(/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-
coimbra/renova%C3%A7%C3%A3o-
e-prud%C3%AAncia-
1.1498021)

(/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-
coimbra/renova%C3%A7%C3%A3o-
e-
prud%C3%AAncia-
1.1498021)

Leandro Cabido
(/opini%C3%A3o/leandro-
cabido/calend%C3%A1rio-
de-
desorganiza%C3%A7%C3%A3o-
e-les%C3%B5es-1.1495686)

Calendário de
desorganização e lesões
(/opini%C3%A3o/leandro-
cabido/calend%C3%A1rio-
de-
desorganiza%C3%A7%C3%A3o-
e-les%C3%B5es-
1.1495686)

(/opini%C3%A3o/leandro-
cabido/calend%C3%A1rio-
de-
desorganiza%C3%A7%C3%A3o-
e-
les%C3%B5es-
1.1495686)

Ana Paula Moreira
(/opini%C3%A3o/ana-paula-
moreira/uma-dica-para-
atl%C3%A9tico-e-cruzeiro-
1.1496601)

Uma dica para Atlético e
Cruzeiro
(/opini%C3%A3o/ana-
paula-moreira/uma-
dica-para-
atl%C3%A9tico-e-
cruzeiro-1.1496601)

(/opini%C3%A3o/ana-
paula-
moreira/uma-
dica-para-
atl%C3%A9tico-
e-cruzeiro-
1.1496601)

Lohanna Lima
(/opini%C3%A3o/lohanna-
lima/um-aumento-para-
comemorar-1.1493781)

Um aumento para
comemorar
(/opini%C3%A3o/lohanna-
lima/um-aumento-para-
comemorar-1.1493781)

(/opini%C3%A3o/lohanna-
lima/um-
aumento-para-
comemorar-
1.1493781)

Thiago Nogueira
(/opini%C3%A3o/thiago-
nogueira/meu-amigo-
smartphone-1.1497041)

Meu amigo smartphone
(/opini%C3%A3o/thiago-
nogueira/meu-amigo-
smartphone-
1.1497041)

(/opini%C3%A3o/thiago-
nogueira/meu-
amigo-
smartphone-
1.1497041)

Todas as colunas (/cmlink/portal-o-
tempo/opinião/ultimas/Sites/e-murillo-de-
aragao)

http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/editorial/todos-com-todos-1.1498026
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-coimbra/renova%C3%A7%C3%A3o-e-prud%C3%AAncia-1.1498021
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-coimbra/renova%C3%A7%C3%A3o-e-prud%C3%AAncia-1.1498021
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-coimbra/renova%C3%A7%C3%A3o-e-prud%C3%AAncia-1.1498021
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/leandro-cabido/calend%C3%A1rio-de-desorganiza%C3%A7%C3%A3o-e-les%C3%B5es-1.1495686
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/leandro-cabido/calend%C3%A1rio-de-desorganiza%C3%A7%C3%A3o-e-les%C3%B5es-1.1495686
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/leandro-cabido/calend%C3%A1rio-de-desorganiza%C3%A7%C3%A3o-e-les%C3%B5es-1.1495686
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ana-paula-moreira/uma-dica-para-atl%C3%A9tico-e-cruzeiro-1.1496601
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ana-paula-moreira/uma-dica-para-atl%C3%A9tico-e-cruzeiro-1.1496601
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/ana-paula-moreira/uma-dica-para-atl%C3%A9tico-e-cruzeiro-1.1496601
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/lohanna-lima/um-aumento-para-comemorar-1.1493781
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/lohanna-lima/um-aumento-para-comemorar-1.1493781
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/lohanna-lima/um-aumento-para-comemorar-1.1493781
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/thiago-nogueira/meu-amigo-smartphone-1.1497041
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/thiago-nogueira/meu-amigo-smartphone-1.1497041
http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/thiago-nogueira/meu-amigo-smartphone-1.1497041
http://www.otempo.com.br/cmlink/portal-o-tempo/opini%C3%A3o/ultimas/Sites/e-murillo-de-aragao


MULTIMÍDIA HOME

(/tv/a-ambulante-v%C3%A2nia-l%C3%BAcia-
faz-desabafo-1.1492668)

(/tv/manifesto-1-dan%C3%A7a-reggaeton-na-
pra%C3%A7a-da-esta%C3%A7%C3%A3o-
1.1483414)

(/tv/aprenda-a-fazer-uma-maquiagem-para-curtir-
os-arrai%C3%A1s-1.1484711)

(/tv/a-obra-bar-dan%C3%A7ante-completa-20-
anos-1.1479162)

(/tv/m%C3%A3es-de-uti-1.1473323) (/tv/conhe%C3%A7a-os-%C3%ADndios-
kaxix%C3%B3-1.1470133)

Vídeos (/tv) | Fotos (/galeria-de-fotos) | Infográficos (/infograficos) | Especiais (/especiais)

Expediente (/expediente)
Quero anunciar
(http://www.otempo.com.br/midiakit)
Fale Conosco (/fale-
conosco)
Trabalhe Conosco
(/trabalhe-conosco)
Clube do Assinante
(http://www.clubeotempo.com.br/)
Política de Privacidade
(/politica-de-privacidade)

© 2014 O Tempo. 
Todos os direitos
reservados

CAPA (/)
Cidades (/cidades)
Brasil (/brasil)
Economia
(/economia)
Mundo (/mundo)
Política (/politica)

SUPER FC (/superfc)
América
(/superfc/america)
Atlético
(/superfc/atletico)
Cruzeiro
(/superfc/cruzeiro)
Futebol
(/superfc/futebol)
Vôlei (/superfc/vôlei)
Fórmula 1 (/superfc/f1)
Outros (/superfc/outros)

DIVERSÃO
Magazine
(/diversão/magazine)
TV Tudo
(/diversão/tvtudo)
Celebridades
(/diversão/celebridades)
Roteiros Culturais
(/diversão/roteiros-
culturais)

INTERESSA
(/interessa)
Saúde e Ciência
(/interessa/saúde-e-
ciência)
Tecnologia e Games
(/interessa/tecnologia-e-
games)
Bizarrices
(/interessa/bizarrices)
Pandora
(/interessa/pandora)
Carro&Cia
(/interessa/carro-cia)
Viagens
(/interessa/viagens)
Comportamento
(/interessa/comportamento)

JORNAIS
O Tempo Betim (/o-
tempo-betim)
O Tempo Contagem (/o-
tempo-contagem)
Super Notícia (/super-
noticia)
Pampulha (/pampulha)

(http://www.ivcbrasil.org.br/certificadosAuditoriaWeb.asp)

Vânia Lúcia faz desabafo contra
remoção de camelôs (/tv/a-

Manifesto 1 dança reggaeton na
praça da Estação (/tv/manifesto-

Aprenda a fazer uma maquiagem
para curtir os arraiás

A Obra bar dançante completa
20 anos (/tv/a-obra-bar-

Mães de UTI (/tv/m%C3%A3es-
de-uti-1.1473323)

Conheça os índios Kaxixó
(/tv/conhe%C3%A7a-os-

http://www.otempo.com.br/tv/a-ambulante-v%C3%A2nia-l%C3%BAcia-faz-desabafo-1.1492668
http://www.otempo.com.br/tv/manifesto-1-dan%C3%A7a-reggaeton-na-pra%C3%A7a-da-esta%C3%A7%C3%A3o-1.1483414
http://www.otempo.com.br/tv/aprenda-a-fazer-uma-maquiagem-para-curtir-os-arrai%C3%A1s-1.1484711
http://www.otempo.com.br/tv/a-obra-bar-dan%C3%A7ante-completa-20-anos-1.1479162
http://www.otempo.com.br/tv/m%C3%A3es-de-uti-1.1473323
http://www.otempo.com.br/tv/conhe%C3%A7a-os-%C3%ADndios-kaxix%C3%B3-1.1470133
http://www.otempo.com.br/tv
http://www.otempo.com.br/galeria-de-fotos
http://www.otempo.com.br/infograficos
http://www.otempo.com.br/especiais
http://www.otempo.com.br/expediente
http://www.otempo.com.br/midiakit
http://www.otempo.com.br/fale-conosco
http://www.otempo.com.br/trabalhe-conosco
http://www.clubeotempo.com.br/
http://www.otempo.com.br/politica-de-privacidade
http://www.otempo.com.br/
http://www.otempo.com.br/cidades
http://www.otempo.com.br/brasil
http://www.otempo.com.br/economia
http://www.otempo.com.br/mundo
http://www.otempo.com.br/politica
http://www.otempo.com.br/superfc
http://www.otempo.com.br/superfc/america
http://www.otempo.com.br/superfc/atletico
http://www.otempo.com.br/superfc/cruzeiro
http://www.otempo.com.br/superfc/futebol
http://www.otempo.com.br/superfc/v%C3%B4lei
http://www.otempo.com.br/superfc/f1
http://www.otempo.com.br/superfc/outros
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/magazine
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/tvtudo
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/celebridades
http://www.otempo.com.br/divers%C3%A3o/roteiros-culturais
http://www.otempo.com.br/interessa
http://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia
http://www.otempo.com.br/interessa/tecnologia-e-games
http://www.otempo.com.br/interessa/bizarrices
http://www.otempo.com.br/interessa/pandora
http://www.otempo.com.br/interessa/carro-cia
http://www.otempo.com.br/interessa/viagens
http://www.otempo.com.br/interessa/comportamento
http://www.otempo.com.br/o-tempo-betim
http://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem
http://www.otempo.com.br/super-noticia
http://www.otempo.com.br/pampulha
http://www.ivcbrasil.org.br/certificadosAuditoriaWeb.asp
http://www.otempo.com.br/tv/a-ambulante-v%C3%A2nia-l%C3%BAcia-faz-desabafo-1.1492668
http://www.otempo.com.br/tv/manifesto-1-dan%C3%A7a-reggaeton-na-pra%C3%A7a-da-esta%C3%A7%C3%A3o-1.1483414
http://www.otempo.com.br/tv/aprenda-a-fazer-uma-maquiagem-para-curtir-os-arrai%C3%A1s-1.1484711
http://www.otempo.com.br/tv/a-obra-bar-dan%C3%A7ante-completa-20-anos-1.1479162
http://www.otempo.com.br/tv/m%C3%A3es-de-uti-1.1473323
http://www.otempo.com.br/tv/conhe%C3%A7a-os-%C3%ADndios-kaxix%C3%B3-1.1470133

