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NA POLÍCIA FEDERAL

Processo do sítio seguirá em Curitiba

Palocci fecha delação que
compromete Lula e BNDES

O juiz federal Sérgio Moro negou o pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (condenado
e preso na Operação Lava Jato) e decidiu manter em Curitiba o
processo sobre o sítio de Atibaia, no qual o petista é réu por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Segundo Moro, a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal de retirar as menções feitas ao ex-presidente por
executivos da Odebrecht do processo não traz ordem expressa para que os autos sejam enviados a São Paulo. Em despacho assinado ontem, o magistrado determinou o prosseguimento da ação
na 13ª Vara Federal, em Curitiba. (AE)

PUBLICAÇÕES LEGAIS

Ex-ministro da Fazenda
está preso desde 2016
e promete dar detalhes
sobre como funcionou
esquema de corrupção
no governo do PT
ex-ministro Antônio Palocci fechou acordo de
delação premiada com a
Polícia Federal, em Curitiba, no
qual deve fornecer detalhes de
esquemas de corrupção durante
os governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e
Dilma Rousseff (2011-2015). A
colaboração deve fortalecer as
acusações contra Lula, condenado e preso na Lava Jato, e abrir
frentes de investigação ligadas
aos setores financeiro e automobilístico, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Para ter validade, o acordo
ainda precisa ser homologado pela Justiça. Homem de confiança
dos dois governos petistas, Palocci buscou a PF após sua negociação com o Ministério Público
Federal não avançar. PF e MPF
travam uma disputa no Supremo
Tribunal Federal sobre quem pode assinar acordos.
O petista, que ocupou o Ministério da Fazenda do governo Lu-
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LAVA JATO

“ITALIANO”
A reportagem apurou que
os primeiros depoimentos
prestados por Palocci são
relativos à investigação
instaurada em Curitiba sobre
sua relação com a Odebrecht. A
Moro, o ex-ministro confirmou
ser o “italiano” citado em
planilhas do setor de propina
da empresa. Nos documentos,
os agentes políticos eram
identificados por meio de
apelidos, segundo a PF.

O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2018
O MUNICÍPIO DE SINIMBU, RS, torna público, para o conhecimento dos interessados
que se encontra aberta a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2018,
cujo objeto é a contratação de empresa para execução de fechamento e cobertura
de uma quadra poliesportiva na localidade de Linha Branca, a serem executados em
regime de empreitada por preço global, conforme especificações técnicas, anexas ao
edital, em atendimento ao CONTRATO DE REPASSE nº 831796/2016/ME/CAIXA
PROCESSO Nº 2621.1028749-61/2016, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO
ESPORTE. A data de abertura dos envelopes de habilitação e propostas será no dia 14
DE MAIO DE 2018, às 09:00 horas. Cópias do Edital contendo detalhes poderão ser
obtidas no site: www.sinimbu.rs.gov.br. Maiores informações pelo fone (51) 3708-1175.
Sandra Marisa Roesch Backes - Prefeita Municipal. Sinimbu, 26 de abril de 2018.
PUBLIQUE-SE:
SANDRA MARISA ROESCH BACKES - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE HERVEIRAS - RS torna público, para o conhecimento dos
interessados, que se encontram abertas as licitações na modalidade de Pregão
Presencial Registro de Preço, Menor Preço por Item:
Pregão Presencial 005/2018, processo 013/2018, cujo objeto é a prestação de
serviço de arbitragem, conforme descrito e especificado em Edital. A data de
abertura das propostas será no dia 11 de maio de 2018, às 08:30 hrs.
Pregão Presencial 006/2018, processo 014/2018, cujo objeto é a aquisição de
troféus e medalhas para premiações em competições esportivas municipais,
conforme descrito e especificado em Edital. A data de abertura das propostas será
no dia 11 de maio de 2018, às 14:00 hrs.
Cópias do Edital contendo detalhes poderão ser obtidas no site: www.herveiras.
rs.gov.br Maiores informações pelo fone (51) 3616-2002, na Secretaria de Finanças
e Planejamento no horário das 08:00 hrs às 11:00 hrs e das 13:30 hrs às 16:30 hrs.
Herveiras, 27 de abril de 2018.
PAULO NARDELI GRASSEL
Prefeito Municipal

Pallocci diz que tem revelações graves

la e a Casa Civil na gestão Dilma,
vai falar aos delegados da Lava
Jato da Superintendência da PF
de Curitiba, onde está preso desde setembro de 2016. Como o
acordo é mantido em sigilo, ainda não se sabe a abrangência do
conteúdo da delação de Palocci.
Mas, desde que surgiram as primeiras informações sobre sua intenção de colaborar com a Justiça, a expectativa é de que ele detalhe sua atuação como ministro
da Fazenda de Lula, coordenador
da primeira campanha de Dilma
e consultor na empresa Projeto
Consultoria.

O empresário Marcelo Odebrecht
afirmou que a empresa repassou
R$ 300 milhões a Palocci com
a rubrica “Italiano”. Segundo
Odebrecht, o ex-ministro também
era o administrador dos repasses
para o codinome “Amigo”,
atribuído a Lula.
O acordo de Palocci também
poderá impulsionar investigações
sobre possíveis irregularidades
na liberação de empréstimos do
BNDES. O ex-ministro foi alvo da
Operação Bullish, deflagrada em
maio de 2017. Uma das suspeitas
é de que ele atuou, por meio de
sua consultoria, para ajudar a JBS
a se tornar a maior empresa de
proteína animal do mundo – com
apoio financeiro do BNDESPar.
Na época da Operação Bullish,
a JBS e o BNDES negaram
irregularidades.

Ex-ministro falou em “pacto de sangue”
Relatório da Receita Federal
anexado à Operação Omertà –
fase da Lava Jato que prendeu o
ex-ministro – apontou que a Projeto recebeu R$ 81,3 milhões de
47 empresas, entre 2006 e 2015.
Os valores são de pelo menos
três bancos, uma holding ligada
ao setor farmacêutico, uma em-

BAILES E DIVERSÕES
● LABARCA – BANDA ENIGMA
Supersexta no Labarca com Banda
Enigma direto de Joinville, Santa
Catarina. Início 22h30, Banda da Casa.
Ingressos: elas R$ 10,00, eles R$ 15,00 até
23h30. Domingo, Wilceu Pause e Scala.
● PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
Almoço dia 5 de maio, sábado, com
início às 12 horas, R$ 15,00 por pessoa.
Cardápio: galinhada, massa, pão, saladas
e sobremesa. Obs.: haverá galinhada
para levar a partir das 11h30.

DROGAS

precisa de ajuda?
www.ctrecomecar-rs.com.br

presa de planos de saúde, uma
montadora de veículos e uma do
setor de alimentos. Para os investigadores, o acordo pode levar a novas frentes de apuração,
sobretudo em relação ao setor financeiro.
Em depoimento ao juiz Sérgio
Moro, na ação penal sobre a com-

pra de um terreno para o Instituto
Lula pela Odebrecht, Palocci incriminou o ex-presidente ao citar
um “pacto de sangue” no qual a
Odebrecht se comprometeu a pagar R$ 300 milhões em propinas
ao PT. A defesa de Lula diz que
o ex-ministro “muda depoimento
em busca de delação”. (AE)

INQUÉRITO DOS PORTOS

PF pede mais 60 dias para
investigação de Temer
A Polícia Federal pediu mais
60 dias para investigar o presidente Michel Temer no âmbito
do inquérito dos portos. O pedido
depende de parecer da procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, e do ministro relator, Luís Roberto Barroso, do Supremo
Tribunal Federal (STF).
O inquérito apura se a Rodrimar, empresa que opera no Porto de Santos, foi beneficiada pelo
decreto assinado pelo presidente
em maio, que ampliou de 25 para

35 anos as concessões do setor,
prorrogáveis por até 70 anos.
Além do presidente, são investigados Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor de
Temer e ex-deputado federal, e
Antônio Celso Grecco e Ricardo
Mesquita, respectivamente, dono
e diretor da Rodrimar. Todos negam irregularidades. No âmbito
desta investigação, o presidente
teve seu sigilo bancário quebrado por determinação do ministro
Barroso. (AE)

