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O senador licenciado Edison
Lobão, de 81 anos, está internado
em Brasília desde a noite de domingo (18), devido a um trauma
no fêmur esquerdo. Segundo
boletim médico divulgado ontem
(19), pelo Hospital Santa Lúcia,
ele foi submetido a uma cirurgia
para correção da fratura. Ainda
de acordo com o comunicado, o
procedimento foi bem sucedido e
o quadro é “estável”.
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PPI: 70 empreendimentos
concluídos vão gerar cerca
de R$ 142 bi de investimento

Falta de água afetará 5
bilhões de pessoas até 2050

Julgamento de habeas
‘depende de Fachin’

A

(ANSA)

Relatório é um dos destaques do 8º Fórum Mundial da Água.

A falta de água pode afetar 5
bilhões de pessoas até 2050, segundo um relatório da ONU que
será apresentado no 8º Fórum
Mundial da Água, em Brasília.
A estimativa a ONU alerta que,
pelo menos durante um mês
do ano, 5 bilhões de pessoas
ficarão sem água até 2050, o
que corresponde à metade da
população mundial estimada
para a data.
A falta de água será causada
pelas mudanças climáticas e
pelo aumento da demanda. Os
dados foram divulgados por
ocasião do Dia Mundial da Água.
Brasília, recebe o 8º Fórum
Mundial da Água. Pela primeira
vez, o Hemisfério Sul recebe
o evento, com especialistas e
chefes de Estado. O governo do
Distrito Federal deve receber

40 mil pessoas para o evento
mundial, que tem como tema
“Compartilhando Água”.
A Fundação Amazonas Sustentável apresentará algumas
soluções encontradas para o
acesso à água na Amazônia,
entre elas experiências na distribuição e purificação de água em
16 Unidades de Conservação.
Durante os seis dias de Fórum, outros pontos estão em
debate, como a apresentação
de uma tecnologia utilizada
para converter água contaminada em água potável. No
Fórum Mundial acontecerão
sete eventos voltados à gestão
dos recursos hídricos, avanços
e desafios para o saneamento
em algumas áreas, em parceria
com o Fundo Amazônia/BNDES
(ANSA).

Trump promete pena de morte
a traficantes de drogas
O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, prometeu ontem (19) “tolerância
zero” com traficantes de drogas
e defendeu oficialmente a aplicação da pena de morte para os
criminosos. Durante comício
em Manchester, o republicano
reforçou a ideia de punir pelo
menos os casos mais graves,
na tentativa de combater o
narcotráfico no país.
Trump ainda afirmou que
a construção do muro entre
a fronteira do México e dos
Estados Unidos é um modo de
evitar a entrada de traficantes
de drogas. Além disso, o magnata atacou as cidades “santuário”
que protegem imigrantes ilegais
e as empresas farmacêuticas
pelo papel na crise dos opioides
e anunciou que irá apresentar
um plano para combater a epidemia do vício em opioides que
atinge o país.

Entre as medidas, está a implementação da pena de morte
e estabelecer uma pena mínima
automática para os traficantes.
A ideia é deixar a lei mais dura
para tentar diminuir a quantidade mínima de drogas que a
pessoa precisa estar carregando
para resultar uma punição. “O
Departamento de Justiça vai
buscar a pena de morte contra
traficantes de drogas sempre que
for apropriado dentro da atual
lei”, disse Andrew Bremberg,
diretor do Conselho de Política
Doméstica de Trump. No comício
de ontem (19), no estado de New
Hampshire, o chefe de Estado
norte-americano faz um discurso
sobre a questão e deve revelar
mais detalhes sobre o seu novo
projeto. “Os norte-americanos
pagam pelos medicamentos mais
do que os habitantes de outros
países e nós mudaremos isso”,
prometeu (ANSA).

“Eterno é tudo aquilo
que dura uma fração
de segundo, mas com
tamanha intensidade
que se petrifica e
nenhuma força o
resgata”.

BOLSAS

Carlos Drummond de Andrade
(1902/1897)
Poeta brasileiro
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Até o momento quase 50% do cronograma previsto pelo PPI foi executado e, eles vão
gerar cerca de R$ 142 bilhões de investimentos nos próximos anos.

O PPI completará dois anos
em maio e agora, segundo o
governo, passa a ter um portfólio de 175 projetos, sendo

O presidente Michel Temer
disse ontem (19), durante a
abertura do 8º Fórum Mundial
da Água, que o crescimento
sustentável está “intimamente
ligado” ao acesso à água. Ele reafirmou o compromisso histórico
do Brasil com essa questão e
disse que os trabalhos visando à
sustentabilidade hídrica requerem “ações permanentemente
integradas em nossos países e
entre nossos países”.
“O acesso à água está intimamente ligado à capacidade de
crescer de forma sustentável.
Em nome do futuro da humanidade, é nossa obrigação compartilhada buscar o desenvolvimento sustentável em todas
suas vertentes. O consenso é
de que a vida na Terra estará
ameaçada se não respeitarmos
os limites da natureza”, disse
o presidente em seu discurso
de abertura, no Itamaraty, ao
lado de chefes de Estado que
participaram do fórum.

Moro critica possível
revisão da prisão em
segunda instância

Juiz federal Sergio Moro.

não tem efeito suspensivo para
evitar a prisão.
No despacho, o juiz Sérgio
Moro criticou a possibilidade de
o STF rever a decisão que autorizou o cumprimento da pena
após condenação em segunda
instância. “Uma eventual alteração seria desastrosa para os
avanços havidos recentemente
em prol do fim da impunidade
da grande corrupção no Brasil.
Moro acrescentou que a prisão
em segunda instância “acaba
com o faz de conta das ações
penais que nunca terminam,
nas quais o trânsito em julgado
é somente uma miragem e nas
quais a prescrição e impunidade são realidade” (ABr).
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análise no Tribunal de Contas
da União (TCU); e quatro já
estão com o edital publicado
(AE).

Temer: “Crescimento sustentável
depende do acesso à água”

A presidente do STF, ministra
Cármen Lúcia, disse ontem
(19) que depende do ministro-relator Edson Fachin, e não
dela, o julgamento do habeas
corpus do ex-presidente Lula,
no plenário da Corte.
“O Supremo examinará assim
que o ministro Edson Fachin
levar em mesa, ou na Segunda
Turma ou ao plenário”, disse a
ministra, em entrevista a rádio
Itatiaia, de Minas Gerais. “O relator é o responsável por levar o
processo e dizer a importância
do processo”, acrescentou.
Na mesma entrevista, Cármen Lúcia confirmou que haverá uma reunião “não formal”
entre os ministros do STF,
provavelmente hoje (20), mas
não quis revelar detalhes sobre
a pauta do encontro, que disse
ter sido convocado por ideia
do decano da Corte, ministro
Celso de Mello, um dos principais defensores da revisão do
entendimento sobre a prisão
em segunda instância (ABr).

O juiz federal Sergio Moro,
responsável pelos processos da
Operação Lava Jato na primeira
instância, determinou ontem
(19) o cumprimento imediato
da pena do ex-vice-presidente
da construtora Engevix, Gérson Almada, condenado por
corrupção ativa e lavagem de
dinheiro a 34 anos e 20 dias
de prisão em regime fechado.
Ele é acusado de ter pago mais
de R$ 15,2 milhões em propina a
ex-diretores da Petrobras, para
viabilizar a contratação de obras
em ao menos quatro refinarias
da estatal petroleira, incluindo
as unidades de Abreu e Lima,
em Pernambuco, e o Comperj,
no Rio. A prisão foi decretada
após o empresário ter esgotado
todos os recursos interpostos
na segunda instância, via TRF4.
Segundo determinação do
juízo, Almada deve se apresentar hoje (20) na carceragem da
Polícia Federal, em Curitiba.
Depois, será transferido para
o Complexo Médico Penal em
Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense, onde
estão os demais presos da Lava
Jato. O magistrado ressaltou
que o recurso especial de Almada no STJ, ainda não julgado,

que 70 foram entregues. Dos
105 projetos em andamento,
47 estão em fase de estudo;
45, em consulta pública; 9, em
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disse o presidente, ao destacar
a necessidade de diagnósticos
precisos e ações coordenadas
para melhor desenvolver essas
políticas.
“A sustentabilidade hídrica
requer ações permanentemente
integradas em nossos países
e entre nossos países. Se nos
fecharmos em nós mesmos e se
atuarmos de forma desarticulada, todos pagaremos o preço”,
acrescentou. Temer lembrou que
há no mundo cerca de 2 bilhões
de pessoas sem uma fonte segura
de água em suas casas e sofrendo
com a falta de saneamento. Além
disso, acrescentou o presidente,
há 260 milhões de pessoas que
precisam andar mais de meia hora
para ter acesso à água.
Embora o governo tenha se
empenhado para enfrentar, nos
últimos anos, uma das maiores
recessões de sua história, esse
trabalho ocorreu “sempre com
olhos postos na sustentabilidade” (ABr).

Presidente Temer na abertura
do 8º Fórum Mundial da Água.

Temer reafirmou ser histórico o compromisso brasileiro
com a questão ambiental, reforçado a partir da conferência
Rio 92, quando conceitos foram
definidos, e depois na Rio+20.
“Estamos firmemente empenhados em implementar essa
agenda, e reafirmamos isso no
8º Fórum Mundial da Água”,

Mendes defende
prioridade de julgamento
sobre 2ª instância
O ministro do STF, Gilmar
Mendes defendeu ontem (19)
que a análise da execução da
pena, depois da condenação em
segunda instância, deve ser prioridade de pauta do STF. Mendes
disse que a Corte deve respeitar
as leis e não julgar de acordo com
o sentimento da população.
“Eu não sei como faz essa
captação do sentimento do
povo. Se é a Mãe Dinah (vidente
morta em 2014), que a gente
incorpora. Eu, por exemplo,
não sei captar o sentimento
do povo, mas fico com muita
inveja de quem sabe. Os juízes
que querem abusar do aspecto
legislativo de seu cargo devem
atravessar a rua e ir para o
Congresso”, disse após participar de palestra no Instituto de
Direito Público, do qual é sócio.
O ministro foi alvo de manifestantes, que jogaram tomates
em seu veículo na saída do
evento, na capital paulista. Ao
comentar o protesto, o ministro
ressaltou que “isso é democracia”. O ministro disse que
ainda não teve acesso ao habeas
corpus coletivo impetrado por
dez advogados do Ceará para
impedir a prisão de todos os
que já estão cumprindo prisão
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BNDES contratará os estudos
com vistas à privatização da
Eletrobras e a estatal ficará
responsável pela emissão de
ações e outras atividades relacionadas ao processo.
Na área logística, mais sete
terminais portuários foram
qualificados no PPI, sendo três
terminais de combustíveis no
Porto de Cabedelo (PB); dois
terminais de granéis líquidos
no Porto de Santos; e dois
terminais no Porto de Suape
(PE). Segundo a pasta, o
arrendamento desses terminais tem uma estimativa de
investimentos que ultrapassa
R$ 1,3 bilhão.

Beto Barata/PR

próximos anos.
Segundo a pasta, o setor de
energia tem 24 lotes de linhas
de transmissão. A previsão
é que o leilão nº 02/2018 vai
gerar R$ 8,83 bilhões em investimentos em diversos Estados.
O leilão ainda será realizado
pela Aneel. Ainda na área de
energia, o conselho debateu e
aprovou uma resolução sobre
o processo de desestatização
da Eletrobras. O PPI informa
que a Eletrobras, o Ministério
do Meio Ambiente e o BNDES
“somarão esforços para avançar com os estudos e demais
medidas necessárias para o
andamento do projeto”. O

Antonio Cunha/CB/D

Secretaria-Geral da
Presidência da República, comandada
pelo ministro Moreira Franco, anunciou ontem (19),
que durante a 5ª reunião do
Conselho do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI) foram qualificados 31
novos empreendimentos
para dar continuidade aos
processos de licitação. Até
o momento quase 50% do
cronograma previsto pelo
PPI foi executado e, segundo
a secretaria-federal, os 70
empreendimentos concluídos
vão gerar cerca de R$ 142
bilhões de investimentos nos

Ministro do STF,
Gilmar Mendes.

provisória e os que estão prestes a serem presos por decisão
em segunda instância. “Vou
examinar com todo o cuidado.
Dono da verdade não tem”.
Gilmar Mendes comentou as
decisões que proibiram a posse
da deputada Cristiane Brasil
(PTB-RJ) no cargo de ministra
do Trabalho, após o noticiário
revelar que ela já havia sido processada na Justiça do Trabalho
por ex-funcionários. “Temos
nós competência para isso?
Tem que pedir atestado ao Supremo para nomear ministro?
Imagina o que vai acontecer
com os governadores? E os
prefeitos no interior?” (ABr)
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