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Lula livra Aécio em
inquérito sobre Furnas
DEPOIMENTO No inquérito do
caso Furnas, o senador Aécio
Neves (PSDB/MG) contou
com um aliado inesperado: o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, seu rival políti-
co desde sempre. Em depoi-
mento à Polícia Federal, Lula
declarou que “Aécio Neves
não pediu nenhum cargo em
nenhum de seus mandatos
(2003/2010)”.
O ex-presidente depôs no dia
28 de junho. Suas informa-
ções tiveram peso importante
na conclusão do delegado fe-
deral Alex Levi, que inocen-
tou o tucano no inquérito
Furnas. No depoimento está
escrito que Lula não acredita-
va que “Aécio Neves possa ter
pedido qualquer cargo a al-
gum de seus ministros em
seus governos, e se pediram
nunca deram ciência ao de-
clarante sobre este pleito”.
O inquérito Furnas tinha co-
mo ponto de partida os de-
poimentos de três delatores, o
doleiro Alberto Youssef, o
ex-senador Delcídio Amaral
(ex-PT/MS) e o lobista Fer-
nando Moura. Davam conta
de que o elo de supostas pro-
pinas para Aécio em Furnas
seria um antigo amigo do tu-

cano, Dimas Fabiano Toledo.
Mas todos os delatores foram
“vagos”, segundo a PF, disse-
ram que “ouviram dizer”.
Lula disse que “durante a
transição de seu primeiro go-
verno não sabia quem era Di-
mas Fabiano Toledo; Que,
não sabe quem teria solicita-
do a continuidade de Dimas
Fabiano Toledo à frente de
uma diretoria de Furnas, não
sabendo, inclusive, se alguém
pediu para que o mesmo con-
tinuasse ocupando este car-
go; Que, não saberia dizer o
que teria motivado a perma-
nência de Dimas Fabiano To-
ledo à frente da diretoria de
Engenharia de Furnas”.
O ex-presidente relatou ain-
da que no inicio de seu pri-
meiro mandato como presi-
dente da República “manteve
com Aécio Neves, à época go-
vernador eleito de Minas Ge-
rais, apenas uma relação ins-
titucional, de respeito ao
chefe de um ente federativo,
mesmo tipo de relaciona-
mento que manteve com go-
vernadores eleitos de outros
partidos, independente se de
partidos que davam susten-
tação a seu governo ou se
eram de oposição”.

Procuradores desistem de pedir 16% de aumento
ORÇAMENTO O Conselho Su-
perior do Ministério Público
Federal (MPF) recuou e deci-
diu retirar da proposta orça-
mentária de 2018 o reajuste
de 16% para procuradores da
República. A decisão foi to-
mada em sessão extraordiná-
ria na manhã de ontem, con-
vocada anteontem à noite
após o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidir que o or-
çamento da Corte para o pró-
ximo ano não incluiria au-
mento para os ministros. O
salário dos ministros do STF,
de R$ 33,7 mil, é o teto do
funcionalismo público e serve
como parâmetro para os ou-
tros poderes. Na manhã de
ontem, o presidente da Asso-
ciação Nacional dos Procura-

dores da República (ANPR),
José Robalinho Cavalcanti,
manifestou o desejo de desis-
tir do pedido feito anterior-
mente e retirar do orçamento
o reajuste, mas chamou a de-
cisão do STF de “desastrada”.
“A ideia era fazer cortes e
ajustes, não haveria automa-
tismo de aumento nos esta-
dos”, disse o presidente da
associação, alegando que o

Orçamento não seria amplia-
do em razão do reajuste. Em
julho, o conselho incluiu a
previsão do reajuste de 16,3%
na proposta orçamentária, o
que teria um impacto previs-
to de R$ 116 milhões na folha
de pagamento. O salário bru-
to dos membros do MPF varia
de R$ 28 mil a R$ 33,7 mil –
este último valor é a remune-
ração do procurador-geral da
República, que é igual ao dos
ministros do STF. Na sessão
de ontem, o procurador-geral
da República, Rodrigo Janot,
apontou os riscos de manter a
proposta. “Não acredito que
seja constitucional um proje-
to de lei que preveja aumento
além do teto de subsídios”,
disse.

28MIL
reais é o piso salarial
para os membros do

MPF

Moro dá mais 15 dias para polícia fechar inquérito contra Bendine
CURITIBA O juiz federal Sérgio
Moro esticou em mais 15 dias
o prazo da Polícia Federal pa-
ra concluir o inquérito que
investiga o ex-presidente do
Banco do Brasil e da Petrobras
Aldemir Bendine. O executi-
vo está preso desde 27 de ju-
lho sob suspeita de ter rece-
bido R$ 3 milhões em propi-
nas da Odebrecht. A decisão
de Moro atende a um pedido
da delegada da PF Renata da

Silva Rodrigues. Bendine foi
capturado na Operação Co-
bra, 42.ª fase da Lava Jato. O
ex-presidente da Petrobras
está preso na Superintendên-
cia da Polícia Federal, em Cu-
ritiba. Ao pedir a extensão do
prazo, a delegada Renata da
Silva Rodrigues alegou que
estão pendentes “os traba-
lhos periciais”. Segundo a
delegada, “o farto material
arrecadado em 27 de julho

encontra-se sob processa-
mento”. “Defiro o requerido
e concedo prazo de mais 15
dias para conclusão do in-
quérito (até 25 de agosto de
2017). Alerto que não haverá
nova prorrogação e é desejá-
vel que não seja utilizado to-
do o prazo”, determinou o
juiz. Bendine foi capturado na
Operação Cobra, 42.ª fase da
Lava Jato. Ele está preso na
Superintendência da PF.
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