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“Somos feitos de 
carne, mas temos 
de viver como 
se fôssemos de 
ferro”. 
Sigmund Freud (1856/1939)
Criador da Psicanálise

Cesp reverte prejuízo e 
lucra R$ 80,256 milhões 
no 3º trimestre

São Paulo  - A Companhia Energética de São 
Paulo (Cesp) registrou um lucro líquido de R$ 
80,256 milhões no terceiro trimestre deste ano, 
revertendo o prejuízo de R$ 66,9 milhões repor-
tados no mesmo período do ano passado.

Segundo a companhia, a melhora do desempe-
nho se deve principalmente à redução de despe-
sas com energia comprada e encargos setoriais, 
incluindo o uso do sistema de transmissão, des-
pesas com pessoal, material, serviços de terceiros 
e outras (PMSO), a redução em provisões para 
riscos legais e a relativa estabilidade do câmbio 
no trimestre.

O Ebitda (lucro antes de juros, impos-
tos, depreciações e amortizações) totalizou

R$ 189,368 milhões, praticamente estável 
(+1,4%) ante os R$ 186,6 milhões reportados 
entre julho e setembro de 2015. O Ebitda ajus-
tado pela provisão para riscos legais ficou em 
R$ 196,053 milhões, montante 22% inferior ao 
anotado um ano antes.

A receita operacional totalizou R$ 434,6 milhões 
entre julho e setembro, uma redução de 49,1% em 
relação aos R$ 853,7 milhões do mesmo período 
do ano passado (AE). 

O Ministério Público 
Federal expediu re-
comendações a 4703 

prefeituras para que reali-
zem visitas domiciliares a 
mais de 870 mil benefi ciários 
do programa Bolsa Família 
suspeitos de não cumprir 
os requisitos econômicos 
estabelecidos pelo governo 
federal para recebimento do 
benefício. Segundo o Raio-X 
Bolsa Família, de 2013 a maio 
de 2016, os pagamentos a 
‘perfi s suspeitos’ de irregu-
laridades totalizam mais de 
R$ 3,3 bilhões. As informa-
ções foram divulgadas pela 
Secretaria de Comunicação 
Social da Procuradoria-Geral 

     

Cerca de 870 mil são 
suspeitos de receber Bolsa 
Família de forma irregular

da República.
Os casos suspeitos foram 

identificados por meio de 
ferramenta de inteligência de-
senvolvida pelo MPF a partir do 
cruzamento de dados públicos 
fornecidos pelo próprio Go-
verno, pelo TSE, pela Receita 
e pelos Tribunais de Contas 
estaduais e municipais. 

Os perfi s suspeitos foram 
classifi cados em cinco grupos: 
1) falecidos; 2) servidores pú-
blicos com clã familiar de até 
quatro pessoas; 3) empresá-
rios; 4) doadores de campanha; 
e 5) servidores doadores de 
campanha (independentemen-
te do número de membros da 
família). O projeto analisou 

todos os valores pagos pelo 
Bolsa Família no período de 
2013 a maio de 2016. Nesse 
ciclo, o programa pagou aos 
21,4 milhões de benefi ciários 
R$ 86,1 bilhões. Desse total de 
benefi ciários, 874.115 foram 
considerados suspeitos.

O valor pago a perfi s suspei-
tos foi de R$ 3,3 bilhões, sendo 
R$ 2,03 bilhões pagos a empre-
sários; R$ 1,23 bilhões a servi-
dores públicos com clã familiar 
de até quatro pessoas; R$ 25,97 
milhões pagos a benefi ciários 
falecidos; R$ 11,89 milhões a 
doadores de campanhas que 
doaram valores superiores ao 
benefício recebido; R$ 11,48 
milhões a servidores públicos 

Os casos suspeitos foram identifi cados por meio de ferramenta de inteligência desenvolvida

pelo MPF, a partir do cruzamento de dados.

doadores de campanha (inde-
pendentemente do valor da 
doação).

O MPF não descarta a pos-
sibilidade de haver pequenos 
empresários que atendam aos 
requisitos de hipossufi ciência 
(pobreza ou extrema pobreza) 
exigidos pelo programa para a 
concessão do benefício, mas 

entende que, em tese, esses 
seriam poucos casos. A revisão 
cuidadosa do cadastro desses 
benefi ciários, com visitas pré-
via pela prefeitura, torna-se 
necessária para um melhor 
controle do programa. Assim 
como o fato de ser um doador 
não signifi ca, por si só, que o 
benefi ciário está em situação 

irregular ou não cumpre os 
requisitos de capacidade 
econômica exigidos para o 
recebimento do benefício. No 
entanto, quando o valor doado 
supera o valor recebido a títu-
lo de Bolsa Família, é possível 
inferir que o benefi ciário não 
precisa do dinheiro para sua 
subsistência (AE). 

Apple nova versão
O Iphone 7 e o Iphone 7 Plus, 

última versão popular do smar-
tphone da Apple, começam a ser 
vendidos em todo o Brasil. Com 
custo de R$ 3,5 mil a R$ 4,9 mil, 
os produtos podem ser adquiridos 
em lojas físicas ou por meio de sites 
de compras. Conta com diversas 
novidades, como o fone wireless, 
melhor câmera frontal, além de ser 
resistente à água e à poeira.

O embaixador do Brasil nos 
Estados Unidos, Sergio Amaral, 
disse que as relações entre os 
dois países não vão passar por 
mudanças depois da posse do 
novo presidente norte-ameri-
cano, Donald Trump, marcada 
para 20 de janeiro.

Em entrevista a Valter Lima, 
apresentador do programa Re-
vista Brasil, da Rádio Nacional, 
o embaixador Sergio Amaral 
observou que as relações entre 
o Brasil e os Estados Unidos 
são “sólidas, de amizade e de 
cooperação”. O diplomata lem-
brou que o Brasil não é parte 
de nenhum problema que tenha 
sido mencionado na campanha 
eleitoral norte-americana. “Ao 
contrário, somos parte de uma 
solução, temos intercâmbios 
importantes e os Estados Uni-
dos têm superávit conosco”.

Sergio Amaral disse que tanto 
empresas americanas que ain-
da não entraram no Brasil estão 
tendo interesse em investir no 
país, quanto as antigas - que 
estão há décadas no mercado 
brasileiro - procuram aumentar 
os investimentos. E as em-
presas brasileiras também já 
investiram US$ 24 bilhões no 

Embaixador do Brasil nos 

Estados Unidos, Sergio Amaral.

O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, avaliou na 
sexta-feira (11) que a Operação 
Lava Jato conseguiu “envergar 
a vara” da corrupção sistêmica 
no país, que se encontra ago-
ra em um ponto de infl exão, 
próxima de ser superada. “Ou 
essa vara quebra, ou voltará 
chicotando todo mundo”, 
afi rmou. Ele usou a metáfora 
após ser por diversas vezes 
questionado, durante café da 
manhã com jornalistas, se algu-
mas propostas que tramitam no 
Congresso teriam o potencial 
de prejudicar o alcance das 
investigações do Ministério 
Público Federal (MPF).

“A corrupção episódica não 
vai acabar. O que a gente tem 
é que controlar essa corrupção 
endêmica”, afi rmou Janot. “No 
que diz respeito à endêmica, 
esta vara está envergada, e 
eu espero que seja sim a Lava 
Jato que vá quebrar essa vara, 
no sentido de vencer essa 
corrupção endêmica, essa 
corrupção sistemática”. Entre 
as propostas que tramitam 

Procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Rio - O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, afi rmou na 
sexta-feira (11), que os merca-
dos estão reagindo à possibili-
dade de uma guinada na política 
econômica dos Estados Unidos, 
sob a futura administração 
Donald Trump, marcada por 
corte nos impostos e elevação 
das despesas públicas. Com 
isso, as expectativas de infl ação 
sobem, assim como os juros fu-
turos, diante da perspectiva de 
elevação maior na taxa básica 
americana.

“Temos que primeiro aguar-
dar o que o presidente eleito 
dos EUA de fato vai fazer. 
Essa expectativa e volatilidade 
toda dizem respeito a um dis-
curso de campanha”, afi rmou 
Meirelles, após participar de 
seminário, fechado à imprensa, 
na Federação das Indústrias 
do Rio (Firjan). “Isso está se 
discutindo como uma hipótese 
e os mercados estão reagindo 
a isso, mas não sabemos o que 
o presidente americano de 
fato vai fazer”, completou o 
ministro.

Ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Brasília - Os ministros do 
STF decidiram que vale para 
todos os casos do País a deci-
são da Corte tomada no mês 
passado, sobre a possibilidade 
de execução de penas - como 
a prisão - após a condenação 
pela Justiça de segundo grau. 
O entendimento do STF foi 
formado em votação concluída 
na noite da última quinta-feira 
(10), no plenário virtual, que 
é uma espécie de plataforma 
online onde os ministros se po-
sicionam, entre outras coisas, 
sobre a aplicação da repercus-
são geral em certos casos.

O ministro Teori Zavascki 
abriu uma votação online para 
que os ministros se pronun-
ciassem sobre a repercussão 
geral e a reafi rmação da juris-
prudência da Corte de permitir 
a prisão após condenação em 
segunda instância. Na prática, 
com a confi rmação da decisão 
do STF, as instâncias inferiores 
devem seguir o entendimento 
da Corte.
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Janot: Lava Jato “envergou a vara” da 
corrupção sistêmica no país

colaborem com a Justiça.
O procurador-geral rebateu 

também a insinuação de que 
membros do MP poderiam 
estar se valendo de vazamen-
tos seletivos para mobilizar 
a opinião pública a apoiar a 
Lava Jato. “Em 90% dos casos 
o vazamento é mais prejudicial 
à investigação do que ajuda. O 
clamor popular não interfere na 
investigação, o clamor popular 
interefere sim no caso de uma 
lei que tramita no Congresso 
e pode prejudicar a investiga-
ção”, disse o procurador-geral 
da República.

Janot descartou ainda que 
a Lava Jato possa estar preju-
dicando a economia do país. 
“Qual era o quadro da economia 
por trás dessas empresas, era 
uma economia de mercado, 
de competição? Não. Era uma 
economia que se assentava em 
cartelização, um capitalismo 
tupiniquim, de pagamento de 
suborno”, disse Janot. “Não é 
essa a economia que quere-
mos resguardar”, completou 
(ABr).

no Congresso, Janot criticou 
mais especifi camente a Lei de 
Abuso de Autoridade, projeto 
sugerido pelo senador Renan 
Calheiros, atualmente analisa-
do em comissão.

“Ela é muito ruim”, afi rmou 
Janot, que criticou  proposta 
por não especifi car os tipos de 
abuso, deixando assim aberta 
a possibilidade de se punir 
decisões legítimas. “Não pode 
criminalizar o que chamamos 

de crime de hermenêutica. Um 
juiz ou membro do MP não pode 
ser criminalizado por ter dado 
uma interpretação jurídica”. 
Janot manifestou ressalvas 
também em relação ao pro-
jeto que pretende anistiar o 
chamado caixa 2. Ele sugeriu 
maiores discussões também 
sobre os acordos de leniência, 
que têm o objetivo de permitir 
o alívio de punições a empresas 
envolvidas em corrupção, caso 

Trump ‘não mudará’ 
relações com o Brasil

mercado americano e geraram 
80 mil empregos. 

Ao explicar por que o Bra-
sil representa atratividade 
para empresas americanas, 
Sergio Amaral ressaltou que 
o “governo e sociedade bra-
sileira estão fazendo esforços 
conjuntos para restaurar a 
vitalidade da economia, reto-
mar o crescimento, reduzir o 
endividamento e o défi cit fi scal, 
portanto estamos passando por 
um processo de saneamento da 
economia” (ANSA).

Meirelles: mercado reage conforme 
guinada na política econômica dos EUA

Segundo Meirelles, diferente-
mente dos mercados, o governo 
tem de agir com tranquilidade 
e serenidade. “O importante é 
que o Brasil precisa estar com 
a economia forte o sufi ciente 
para enfrentar essas mudanças 
no cenário internacional. Para 
isso, temos de fazer as reformas 
necessárias, e estamos fazen-
do”, disse o ministro, frisando 
que o governo está “fazendo o 
dever de casa”, e que o projeto 
de reforma da Previdência está 

sendo concluído.
Meirelles descartou uma 

intervenção federal no Rio de 
Janeiro com objetivo de regula-
rizar a situação fi scal e econô-
mica do estado. “O presidente 
da República, com a aprovação 
do Congresso, pode decretar a 
intervenção federal. Isto não é 
os governadores ou prefeitos 
que possam decretar, eles 
podem pedir. E a intervenção 
federal não será decretada no 
Rio de Janeiro”, disse (AE).

STF confi rma prisão após 
decisão em 2ª instância

Votaram a favor da reafi rma-
ção da jurisprudência do STF 
os ministros Teori Zavascki, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar 
Mendes, Luís Roberto Barroso 
e a presidente do STF, minis-
tra Cármen Lúcia. Contra a 
reafi rmação da jurisprudência 
se posicionaram os ministros 
Dias Toffoli, Marco Aurélio 
Mello, Celso de Mello e Ricardo 
Lewandowski. A ministra Rosa 
Weber, que havia se posicio-
nado contra a prisão de réus 
com condenação em segunda 
instância, não se manifestou 
sobre a reafi rmação da juris-
prudência no plenário virtual 
da Corte (AE).
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Ford reabrirá 3º turno 
em fábrica na Bahia 

São Paulo - A Ford decidiu 
reabrir o terceiro turno da pro-
dução de veículos na fábrica de 
Camaçari, na Bahia, a partir de 
fevereiro, afi rma comunicado 
divulgado na sexta-feira (11). 
As operações nesse horário 
foram suspensas em março em 
razão da crise no mercado de 
automóveis no Brasil.

“A oportunidade de reintrodu-
zir o terceiro turno de produção 
em Camaçari é um sinal de um 
desempenho mais forte da Ford, 
apesar do cenário econômico 
desafi ador”, disse o presidente 
da montadora na América do 
Sul, Lyle Watters, em nota. “É 
uma medida que também ajuda a 
reforçar a nossa competitividade 
para reagir rapidamente às opor-
tunidades do mercado”.

O retorno gradual do terceiro 
turno, prossegue o texto, permi-
tirá à Ford adequar suas opera-
ções “para atender à crescente 
demanda no Brasil e na América 
do Sul das linhas Ka, Ka+ e 
EcoSport, que são produzidas na 
fábrica de Camaçari”. A unidade 
da montadora na Bahia tem ca-
pacidade para produzir 250 mil 
veículos por ano (AE).


