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Documento de 44 páginas anexado a inquérito da Operação
Acarajé da Polícia Federal aponta possível envolvimento de ex-presidente em práticas criminosas
OPERAÇÃO LAVA-JATO //

RELATÓRIO COMPLICA LULA
MARIA CLARA PRATES

O rastreamento de recursos
desviados da Petrobras, por meio
da Operação Lava-Jato,que ontem
colocounaruaasua23ªfase,estão
cada vez mais próximos das campanhas da presidente Dilma Rousseff e também o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. O alvo ontem
foi o marqueteiro da petista em
2014, João Santana, que teve sua
prisão temporária decretada ao lado de sua mulher e sócia Mônica
Moura. Estão analisado os pagamentosfeitospelaconstrutoraNorberto Odebrecht para Santana no
exterior, por meio de uma offshore
docasal,quesomamcercadeUS$
3 milhões.
Apesar de garantirem que a investida não conta a movimentação
decaixa2emcampanhaseleitorais
esimevasãodedivisasecorrupção

na Petrobras, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que também
teve Santana como marqueteiro,
mereceu um capítulo no relatório
da Polícia Federal para justificar os
pedidos das medidas cautelares.
Em relatório de 44 páginas, o delegadoFilipeHillePaceinformaàJustiçasobreumaanotaçãoencontradanocelulardoempresárioMarcelo Odebrecht com o título “Prédio
(IL)”.Emrelaçãoàanotação“Prédio
(IL)”,a equipe de análise consignou
ser possível que tal rubrica faça referência ao Instituto Lula.Asuspeita é que o Grupo Odebrechtet tenhaarcadocomoscustosdeconstrução da sede da entidade.

MANDADOS Durante esta fase –
chamada de Acarajé em alusão ao
apelido usado pelos alvos para designar dinheiro –, a Polícia Federal
cumpriu 51 mandados expedidos

pelo juiz federal Sérgio Moro, que
preside as ações. São duas prisões
preventivas e seis temporárias. Foram presos o operador de propinas
Zwi Skornicki e foram feitas buscas
e apreensões na Bahia (Salvador e
Camaçari), Rio de Janeiro (Rio, Petrópolis,AngradosReiseMangaratiba) e São Paulo (São Paulo, CampinasePoá),alémdasededaOdebrecht . Segundo a PF, são três grupos
alvos:odaOdebrecht(empresarial)
responsávelpelospagamentos,odo
operadordepropinas,ZwiSkornicki,
eorecebedor,envolvendoosnegócios do marqueteiro do PT.
Santana não foi preso,pois está
naRepúblicaDominicana,ondetrabalha na campanha à reeleição do
presidente do país. À tarde a defesa do casal informou a Moro que
eles vão se entregar à Polícia Federal assim que desembarcarem no
Brasil. Além das prisões, juiz fede-

GASTOS

Corte de R$ 2 bilhões no orçamento de Minas

EULER JÚNIOR/EM/D.A PRESS

O governador Fernando Pimentel (PT) informou ontem, em
coletiva, que o governo de Minas
fará cortes de cerca de R$ 2 bilhões nos gastos previstos para
serem executados este ano. Segundo ele, o estado vive“momento grave, mas contornável”em relação à arrecadação e gastos.
“Vamos nos desdobrar para que
os cortes não signifiquem prejuízo para a população, do ponto de
vista do serviço público”, afirmou.
Ainda segundo ele, na próxima semana será enviado à Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) projeto de lei que
trata da reforma administrativa
que estabelecerá fim de cargos e
fusão em secretárias. O objetivo
da proposta é economizar. “A
máquina pública de Minas é uma
das mais inchadas. É preciso que
o estado caiba dentro do orçamento e hoje não está cabendo”,
afirmou. Pimentel culpa gestões
anteriores pelo déficit e o excesso de pessoal. Para o secretário
de Planejamento, Helvécio Magalhães, os cortes não vão im-

pactar serviços para a população. Ele garante que o contingenciamento não afetará os investimentos em saúde, educação e segurança pública.
D É F I C I T De acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag), 90% do orçamento está comprometidos com despesas
obrigatórias, como os gastos com
saúde, educação, folha de pagamento e serviço da divida.
O orçamento aprovado para
este ano previa inicialmente um
déficit de R$ 8,9 bilhões, com receitas estimadas em R$ 83,10
bilhões e despesas em R$ 90,02
bilhões. O estado também trabalha com a possibilidade de reduzir o comprometimento da receita com a dívida com a União,
assunto que vem sendo tratado
com o governo federal. No fim
do ano passado, o governo mineiro aprovou lei autorizando a
renegociação do débito, modificando os parâmetros, o que permitirá uma redução de R$ 8 bilhões no montante.

EVARISTO SÁ/AFP

Autoridades suspeitam
do envolvimento da
Odebrecht com
instituto do
político do PT

ral Sérgio Moro,da 13ªVara Federal
emCuritiba,determinouobloqueio
das contas pessoais e das empresasdopublicitárioSantanaedesua
mulher,Mônica.O bloqueio foi solicitadopeloMinistérioPúblicoFederal (MPF) e atinge as contas das
empresas Santana & Associados
Marketing e Propaganda Ltda e a

PolisPropagandaeMarketingLtda.
As contas do engenheiro Zwi Skornicki edofuncionáriodaempreiteira Odebrecht Fernando Migliaccio
também sofrera bloqueio de R$ 25
milhões, assim como os demais
investigados.Alémdisso,omarqueteiro teve um apartamento avaliado em R$ 3 milhões sequestrado.

Município de João Monlevade
aviSo de liciTaÇão
O Município de João Monlevade torna pública licitação na modalidade
pregão 02/2016. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Data de abertura: 07/03/2016 às 08:00
horas. Edital disponível no Setor de Licitações para cópia magnética
e no site do município (www.pmjm.mg.gov.br). Maiores informações:
31 3859-2525 (Setor de Licitações).
João Monlevade, 19 de Fevereiro de 2016.
Marlene pessoa Ferreira
Secretária Municipal de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI-MG
A INAZ do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda-EPP, organizadora do
Concurso da Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni-MG torna pública a retificação nº
01 do referido edital. Retifica o item 10, no que se refere aos pesos e mínimo de questões
das tabelas III e IV. Esta retificação encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.paconcursos.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCALHO RICO
Aviso de Licitação
Processo Licitatório N.º. 011/2016 - Pregão Presencial N.º. 002/2016
A Prefeitura Municipal de Cascalho Rico/MG torna público com base na Lei Federal de
N.º. 10.520/2002, Lei Federal de N.º 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal N.º
04/2011, que realizará Pregão Presencial N.º. 002/2016 do tipo: Menor Preço por Item,
às 09:00 horas do dia 04 (Quatro) de Março de 2016, na Divisão de Licitação e Compras,
sito à Rua Elpídio de Carvalho N.º 799, nesta cidade de Cascalho Rico, onde serão
recebidas e abertas propostas, documentação e realizada a sessão de lances, relativas à
quem tem por objeto a Seleção e contratação de empresa(s) para o fornecimento de
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL para atender
as necessidades de todas as secretarias desta Prefeitura, durante o ano de 2016. Cópias
do Edital e Informações Complementares serão obtidas, no endereço acima, pelo telefone
(34) 3248-1352 ou via e-mail: pmcrlicita@yahoo.com.br
Cascalho Rico-MG. Antônio Magalhães Júnior - Pregoeiro

Pimentel disse que o estado vive
situação grave, mas contornável
PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG

Aviso de Licitação: Pregão Pres. 007/2016
Aquisição de material de copa e cozinha (ﬁltro
de café e garrafa térmica) para o Almoxarifado
da Sec. Adm., mediante fornecimento único.
Abertura: 10/03/16, às 09:00h. Ver site:
w w w. b r u m a d i n h o . m g . g o v. b r e / o u
Brumadinho.registrocom.net - Antônio BrandãoPrefeito.

