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Salvador, sexta-feira, 24 de fevereiro 2017

BRASIL

Temer nomeia deputado do PMDB Nova fase da Lava Jato mira pai e
para Justiça e abre crise no partido filho ligados a caciques do Senado
AGÊNCIA BRASIL

NOVO MINISTRO Em meio a
críticas e ameaças de racha
por parte da bancada peemedebista na Câmara, o Palácio
do Planalto confirmou ontem
o deputado Osmar Serraglio
(PMDB-PR) como novo ministro da Justiça. A nomeação
foi confirmada pelo porta-voz da Presidência, Alexandre Parola. Segundo ele, o
presidente Michel Temer expressou “plena confiança” na
capacidade de Serraglio para
conduzir os trabalhos da pasta. “Jurista e congressista
com larga trajetória parlamentar na Câmara dos Deputados, o deputado traz sua
ampla experiência profissional e política para o trabalho
de levar adiante a agenda de
atribuições sob sua responsabilidade”, afirmou Parola.
Serraglio substitui Alexandre
de Moraes, nomeado ministro
do Supremo Tribunal Federal
(STF) por indicação de Temer. No quinto mandato
consecutivo de deputado federal, Serraglio agora terá sob
seu comando a Polícia Federal, um dos braços da Lava
Jato. Para o novo ministro, a
operação “é intocável” e não
sofrerá interferências. Na Câmara, o peemedebista presidia a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), posto ao
qual chegou por indicação do
então presidente da Casa,

Osmar Serraglio ocupará vaga de Alexandre de Moraes em ministério

Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
um dos presos pela Lava Jato,
de quem acabou se afastando.
A nomeação de Serraglio deflagrou um princípio de rebelião na bancada do partido,
liderada pelo PMDB de Minas
Gerais. “Estou rompendo
com o governo e vou colocar
toda a bancada de Minas para
romper também. Se Minas
não tem ninguém capacitado
para ser ministro, não devemos apoiar esse governo. Vou
trabalhar no plenário para
derrotá-lo em tudo”, disparou o vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho
(PMDB-MG). A bancada mi-

neira defendia o nome do deputado Rodrigo Pacheco
(PMDB-MG). O peemedebista, porém, perdeu força para
ocupar o cargo, após virem à
tona críticas ao poder de investigação do Ministério Público. Ao saber da reação de
Ramalho, Temer ligou ontem
para o deputado. O presidente disse não poder nomear
Pacheco, mas prometeu recriar um ministério para os
mineiros. O deputado não
aceitou a oferta e ratificou o
rompimento. “Que seja feita
a vossa vontade”, teria dito
Temer, de acordo com o próprio Ramalho.

OPERAÇÃO BLACKOUT A força-tarefa da Lava Jato deflagrou ontem à 38ª fase da operação, batizada de Blackout,
para apurar o pagamento de
cerca de US$ 40 milhões em
propina a ex-diretores da Petrobras e senadores do PMDB.
De acordo com os investigadores, parte do dinheiro foi
transferida para parlamentares por meio de contas na
Suíça e nas Bahamas. O principal alvo da nova etapa, a
primeira no ano, foram dois
supostos operadores ligados
ao PMDB - Jorge Luz e seu filho, Bruno Luz. Foram expedidos mandados de prisão
preventiva contra os dois,
mas, segundo a defesa dos lobistas, eles estão nos Estados
Unidos e retornarão “o mais
breve possível” . Pai e filho
são considerados foragidos e
foram incluídos na lista vermelha da Interpol. Segundo
os investigadores, Jorge e
Bruno Luz atuaram em pelo
menos cinco contratos da Petrobras. Entre os quais, a
compra de navios-sonda,
aluguel de terminais e fornecimento de asfalto. Jorge, de
73 anos, já havia sido citado
como operador de propina
em delações premiadas e é
tratado por investigadores
como “o operador dos operadores”. Segundo a defesa, ele
já prestou depoimentos por
três vezes no Supremo Tribu-

Investigado no STF será líder da base aliada

Sindicatos denunciam chefe da Previdência

CÂMARA Integrantes da cúpula do PP foram informados
ontem por interlocutores do
presidente Michel Temer
(PMDB) sobre a indicação do
ex-líder do PP na Câmara os
Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PB), para a liderança do
governo na Casa. As conversas com integrantes do PP
ocorreram após reunião de
Temer com o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), principal articulador da substituição do atual
líder da bancada, André
Moura (PSC). Em meio aos
últimos acertos na composição da equipe de governo, o
líder do PP na Câmara, Arthur Lira (AL), assumiu junto
com Maia a tarefa de costurar
a nomeação de Aguinaldo.
Deputado de segundo man-

COMISSÃO DE ÉTICA O presidente da Comissão de Ética
da Presidência, Mauro Menezes, informou que foi protocolada, por volta das 15h30
de ontem, uma denúncia da
central sindical que representa servidores dos três poderes contra o secretário da
Previdência, Marcelo Caetano, por suposto conflito de
interesses. Na representação,
a Pública Central do Servidos
afirma que Caetano possui
cargo no Conselho Administrativo da BrasilPrev, companhia de previdência privada.
Na denúncia, a entidade diz
que o “desempenho concomitante dos cargos” pode
significar violação do Código
de Conduta da Alta Administração Federal e ao Código de
Ética Profissional do Servidor

dato, o novo líder já foi ministro das Cidades no governo Dilma Rousseff, votou
contra o impeachment da petista na comissão especial da
Casa, mas mudou de posição
ao ver a tendência da bancada
do PP a favor do afastamento
da ex-presidente. Então líder
do PP na Casa, Aguinaldo era
um dos parlamentares mais
próximos do ex-presidente
da Câmara Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) e foi um dos poucos que esteve com o peemedebista na reunião que selou a
renúncia do peemedebista ao
cargo. Assim como Cunha,
Aguinaldo também é alvo da
Lava Jato e está sob investigação no Supremo Tribunal Federal desde 2015, por suspeita
de integrar a rede de corrupção na Petrobras.

35()(,785$ 081,&,3$/ '( &2$5$&,

&13- 1 
$9,62 '( /,&,7$d2 35(*2 35(6(1&,$/ 1 
35(*2 35(6(1&,$/ 1   2EMHWR &2175$7$d2 '( (035(6$ 3$5$ 35(6
7$d2 '( 6(59,d2 '( /,03(=$ 85%$1$ ( &2/(7$ '( /,;2 '20e67,&26 ( 5(6Ë'826
6Ï/,'26 3$5$ $7(1'(5 $ '(0$1'$ '2 081,&Ë3,2 '( &2$5$&, 12 (;(5&Ë&,2 '(
  SRU ORWH $EHUWXUD jV KV GR GLD  2%6 2V LQWHUHVVDGRV GHYHUmR UHWLUDU R HGL
WDO H VHXV DQH[RV QD VDOD GD &RPLVVmR GH /LFLWDo}HV GD 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO QR HQGHUHoR VLWXDGR j
$YHQLGD -XUDF\ 0DJDOKmHV   &HQWUR  &RDUDFL %$ &HS  QR KRUiULR GH KV DV
KV :DJQHU %DUERVD $QGUDGH /HDO  3UHJRHLUR

Público do Executivo Federal.
“ exercício simultâneo pelo
denunciado das atribuições
de Secretário de Previdência
e Conselheiro da BrasilPrev
pode certamente levantar
dúvidas sobre a isenção das
decisões da autoridade pública, em especial sobre a primazia do interesse público
sobre interesses particulares
da companhia. As diretrizes
tomadas influenciam diretamente o mercado e a atuação
de empresas de previdência
privada”, diz a entidade, citando que Caetano é um dos
responsáveis pela reforma da
Previdência proposta pelo
governo. Procurada, a assessoria do secretário disse que
ele ainda não foi notificado e
que só irá se pronunciar após
conhecer a denúncia.
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nal Federal (STF). O nome de
Jorge apareceu em depoimentos do ex-diretor da área
internacional da Petrobras
Nestor Cerveró e do lobista
Fernando “Baiano” Soares.
Os dois afirmaram que Jorge
Luz teria atuado diretamente
no repasse de US$ 6 milhões
em propinas para o senador
Renan Calheiros (PMDB-AL).
Além de Renan, Baiano também citou outros políticos do
PMDB com os quais o lobista
mantinha contato - o senador
Jader Barbalho (PA), o deputado federal Aníbal Gomes
(CE) e o ex-ministro de Minas
e Energia Silas Rondeau.
“Talvez sejam os maiores
operadores da área Internacional da Petrobras, os mais
ligados ao PMDB”, afirmou o
procurador da República Diogo Castor de Mattos. Os dois
alvos são investigados por
corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A
Polícia Federal suspeita que
eles tenha se mudado para os
Estados Unidos para fugir da
Justiça brasileira.
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Milhões de dólares é
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sob investigação

Presidente chega
hoje a Salvador para
feriadão em Inema
BASE NAVAL DE ARATU O presidente Michel Temer e sua
família desembarcam hoje à
tarde em Salvador para passar o feriadão de Carnaval na
Base Naval de Aratu. Temer,
que no final do ano foi descansar em Mangaratiba, no
Rio de Janeiro, preferiu agora
a Bahia, local tido como mais
reservado. A busca por privacidade tem também por objetivo preservar a primeira-dama, Marcela Temer, e impedir, por exemplo, que sejam
feitas imagens dela em trajes
de banho. Uma equipe do escalão avançado com um
enorme número de seguranças voou para Salvador ontem
para fazer reconhecimento e
proteção do local. Até um
morro próximo à base naval
deverá ser isolado para que
curiosos e a imprensa não tenham acesso ao local, o que
lhes permitiria registrar a intimidade do casal. A ordem é
não deixar tirar fotos, especialmente de Marcela, e do filho, Michelzinho. Em janeiro
de 2010, uma imagem feita na
base de Aratu foi amplamente
divulgada na imprensa. Mostrava o ex-presidente Lula
carregando na cabeça uma
caixa de isopor, na Praia de
Inema, situada na base,
acompanhado da ex-primeira-dama Marisa Letícia.

