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“Onde quer que livros 
sejam queimados, os 
homens serão também, 
eventualmente, 
queimados”.
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta romântico alemão

Equatorial assina contratos
de concessão da 2ª etapa

de leilão transmissão
São Paulo - A Equatorial Energia comunicou ontem 

(13), aos seus acionistas que no dia 10 de fevereiro de 
2017 assinou os contratos de concessão referentes às 
linhas de transmissão e subestações que compuseram 
os lotes 08, 09, 12, 14, 15, 16 e 23 da 2ª etapa do Leilão 
de Transmissão número 013/2015, realizada em 28 de 
outubro de 2016.

Os contratos de concessão têm vigência de 30 anos a 
partir da data de assinatura e asseguram Receita Anual 
Permitida (RAP) total de R$ 718,5 milhões, atualizada 
anualmente pelo IPCA. Todos os lotes são elegíveis total ou 
parcialmente aos benefícios fi scais da Sudene/Sudam.

O investimento total estimado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para a implantação dos ativos 
é de R$ 3,9 bilhões. A Equatorial assinou contratos de 
engenharia, construção e montagem com as empresas 
AG Construções e Serviços Ltda., Andrade Gutierrez En-
genharia e Elecnor do Brasil Ltda. Os referidos contratos 

estabelecem pagamentos condicionados ao atingimento 
de metas preestabelecidas e preveem mecanismos de 
incentivos para antecipação do início de operação.

A companhia acredita que sua capacidade de gestão, 
evidenciada no segmento de distribuição, será determinan-
te na execução das obras e posterior operação dos ativos. 
"O ingresso da Equatorial no segmento de transmissão 
foi uma oportunidade de crescimento e diversifi cação de 
sua atuação no setor elétrico nacional, com rentabilidade 
adequada, risco controlado e previsibilidade de fl uxo de 
caixa (AE).

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (13) 
que ministros que se 

tornarem réus na Operação 
Lava Jato serão afastados do 
cargo. “Se houver denúncia, 
o que signifi ca um conjunto 
de provas que eventualmen-
te possam conduzir ao seu 
acolhimento, o ministro que 
estiver denunciado na Lava 
Jato será afastado provisoria-
mente. Depois, se acolhida a 
denúncia, e aí sim, o ministro 
se transformar em réu da 
Lava Jato, o afastamento é 
defi nitivo”. 

“Se alguém se converter 
em réu estará afastado inde-

     Michel Temer afastará 
ministros que virarem 
réus na Lava Jato

pendentemente do julgamento 
fi nal”, acrescentou. “Faço essa 
declaração para dizer que o 
governo não quer e não vai 
blindar ninguém. Apenas não 
pode aceitar que a simples 
menção inauguradora de um 
inquérito, para depois inaugu-
rar uma denúncia, para depois 
inaugurar um processo, já seja 
de igual motivo a incriminá-lo 
em definitivo e em conse-
quência afastar o eventual 
ministro”.

Temer informou ainda que a 
Casa Civil está fi nalizando um 
projeto que vai regulamentar o 
direito à greve no caso de ser-
viços considerados essenciais, 

tanto no âmbito federal como 
estadual e municipal. “Todos 
sabemos que o STF em vários 
momentos já se manifestou 
sobre essa matéria em face 
da omissão, da não realização 
ou da não aprovação de um 
projeto disciplinador no texto 
constitucional”, justificou o 
presidente.

Temer ressaltou que o caso 
nada tem a ver com a paralisa-
ção dos policiais militares no 
Espírito Santo, onde manifes-
tações de familiares e esposas 
de policiais impede o policia-
mento nas ruas. “Portanto o 
que lá houve por força de um 
movimento encabeçado pelas 

Presidente Michel Temer faz pronunciamento à imprensa.

senhoras foi uma insurgência 
contra o texto constitucional. 
De resto, se outros episódios 
vierem a verifi car-se, aplicar-

se-á o texto constitucional”. O 
presidente disse que, diante 
disso, o governo federal resol-
veu colocar as Forças Armadas 

à disposição “de toda e qual-
quer hipótese de desordem 
nos estados da federação 
brasileira” (ABr).

O ministro aposentado do 
STF, Carlos Ayres Britto, 
defendeu ontem (13) a Ope-
ração Lava Jato e disse que a 
ação é irreversível. “O Brasil, 
a partir da Ação Penal 470 
[o mensalão], deu um tranco 
na cultura da impunidade de 
pessoas postadas nos andares 
de cima da sociedade, e a Lava 
Jato segue nessa direção”, disse 
ele, ao receber o Prêmio FGV 
de Direitos Humanos, na sede 
da FGV. “Inflexão histórica 
de que a Ação Penal 470 [o 
mensalão] é verdadeiramente 
representativa, sequenciada 
pela igualmente necessária e 
emblematicamente irrever-
sível Operação Lava Jato”, 
afi rmou.

Ao ser questionado sobre a 
indicação do então ministro da 
Justiça, Alexandre de Moraes, 
para o cargo de ministro do 
Supremo, Ayres Britto elogiou 
a atuação de Moraes, mas fez 
ressalvas. “Do ponto de vista 
pessoal, me dou muito bem com 
ele, que tem livros publicados, 
é da área do direito constitu-
cional. Porém, pela militância 
mais político-partidária, de 
ocupação de cargos, não como 
teórico, mas como ocupante de 
cargos do organograma estatal 
a partir de São Paulo, prefi ro 
aguardar um pouco”, disse. 

O magistrado ressaltou que, 
como manda a Constituição, 
não pode faltar a um integran-

Ministro aposentado do STF, 

Carlos Ayres Britto.

Brasília - A Associação dos 
Delegados da Polícia Federal 
(ADPF) encaminhou ontem 
(13), ao presidente Michel Te-
mer um ofício pedindo a troca 
do diretor-geral da corporação, 
delegado Leandro Daiello. No 
ofício de duas páginas assinado 
pelo presidente da ADPF, Car-
los Sobral, a entidade afi rma 
que a mudança é “salutar para 
a instituição e para a continui-
dade das grandes operações 
policiais”.

A ADPF pede ainda que o 
presidente da República, a 
quem cabe escolher o nome e 
decidir sobre a eventual troca 
do diretor-geral da Polícia 
Federal, leve em consideração 
algum nome da lista tríplice 
votada pelos delegados para 
o comando da PF. A defesa 
de uma lista tríplice escolhida 
pelos próprios delegados a ser 
encaminhada para o presidente 
é uma das bandeiras defendidas 

Presidente da ADPF, Carlos Sobral.

São Paulo - As autoridades 
brasileiras fi zeram progresso 
no enfrentamento dos dese-
quilíbrios fi scais e econômicos 
nos últimos meses, mas o fraco 
crescimento da economia e o 
grande défi cit fi scal signifi cam 
que a estabilização da dívida 
pública continua um desafi o, 
afi rmou a agência de classifi -
cação de risco Fitch.

“Desde que afi rmamos o ra-
ting BB/Negativo em novembro, 
o governo Michel Temer assegu-
rou a aprovação do Congresso 
para um teto de gastos e intro-
duziu um projeto de reforma da 
Previdência. A infl ação desace-
lerou mais e o défi cit em conta 
corrente diminuiu para 1,3% 
do PIB, refl etindo uma ampla 
compressão das importações 
por causa da recessão e a de-
preciação do real”, afi rma, em 
nota, a agência de rating. 

A dinâmica de gastos do 

governo continua desafi adora.

Paquistão proíbe 
comemorações do 
Dia dos Namorados

Um tribunal paquistanês proi-
biu ontem (13) comemorações 
públicas do Dia dos Namorados na 
capital Islamabad, em mais uma 
tentativa de impedir festas que a 
sociedade tradicional muçulmana 
considera vulgares e ocidenta-
lizadas. O Supremo Tribunal de 
Islamabad, após uma petição, 
determinou que o amor nessa data 
é usado como um “pretexto para 
disseminar a imoralidade, nudez e 
indecência... contrárias às nossas 
ricas tradições e valores”. 

Celebrado por diversos paí ses 
ocidentais ao redor do mundo hoje 
(14 de fevereiro), o Valentine’s Day 
(Dia de São Valentim), equivale 
ao Dia dos Namorados, que no 
Brasil acontece em 12 de junho. 
A decisão do Supremo foi come-
morada pelos partidos islâmicos. 
Ainda assim, após a proibição, 
alguns restaurantes de Islamabad 
continuam enviando mensagens e 
promovendo a data comemorativa 
(Agência France-Presse - AFP).

Pré-selecionados do Fies
O resultado do processo seletivo 

do Fies para o primeiro semestre 
de 2017 foi divulgado. Os estu-
dantes poderão consultar a lista 
dos candidatos pré-selecionados 
na chamada regular, bem como 
a lista de espera, no site  (http://
fi esselecao.mec.gov.br/) e na ins-
tituição em que fez a inscrição. 
Nesta edição, são ofertados 150 
mil fi nanciamentos.

O governador Geraldo Alck-
min disse ontem (13), durante 
evento na AACD, que entregará 
nove das dez estações que fal-
tam da Linha 5-Lilás do Metrô 
até o fi m do ano. Em julho 
serão entregues três estações: 
Alto da Boa Vista, Borba Gato e 
Brooklin. Até dezembro devem 
ser entregues as estações Euca-
liptos, Moema, AACD Servidor, 
Hospital São Paulo, Santa Cruz 
e Chácara Klabin. No início do 
ano que vem será entregue a 
estação Campo Belo.

“Essa é a chamada Linha da 
Saúde, Linha dos Hospitais, 
porque atenderá o Hospital do 

Servidor, o Hospital da AACD, 
o Hospital Edmundo Vasconce-
los e o Hospital São Paulo. Vai 
ser muito importante para a 
população que busca essa rede 
hospitalar aqui na região. Com 
isso, até o ano que vem, a linha 
fi ca totalmente concluída. Vai 
ser uma das mais modernas li-
nhas, totalmente automatizada, 
assim como a Linha 4-Amarela, 
que é toda operada por siste-
ma”, completou.

A Linha 5-Lilás contava com 
seis estações em 2011, ligando o 
Capão Redondo ao Largo Treze, 
quando começaram as obras de 
expansão (ABr).

A Linha 5-Lilás atenderá 800 mil passageiros por dia.
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Rio - O BNDES anunciou on-
tem (13), que oferecerá apoio a 
prefeituras que queiram mon-
tar parcerias público-privadas 
(PPPs). O foco “prioritário” 
será em serviços de iluminação 
e coleta de lixo. Conforme o mo-
delo de acordo de cooperação 
técnica que foi aprovado pela 
diretoria, na semana passada, o 
banco fi rmará contrato com os 
municípios interessados.

“O banco fará assessoria nas 
etapas de planejamento e contra-
tação de consultores, realização 
de estudos para modelagem da 
parceria, road show, audiência 
pública, consulta pública, aten-
dimento a órgãos de controle até 
a realização dos leilões para con-
tratação do parceiro privado”. 
O BNDES destaca ainda que a 
iluminação pública passou a ser 
uma das prioridades das novas 
políticas operacionais da insti-
tuição, por causa dos “impactos 
positivos nos aspectos social, 
econômico e ambiental, com 
ganhos em segurança pública, 
efi ciência energética e redução 
de custos”.

Presidente do BNDES,

Maria Silvia Bastos Marques.

Iv
o 

G
on

za
le

z/
A

g.
O

 G
lo

bo

Prontas neste ano nove 
estações da Linha 5-Lilás

Fitch: Brasil faz progressos na política, 
mas PIB fraco e dívida pesam

de gastos do governo brasileiro 
continuam desafiadoras. As 
receitas contraíram em termos 
reais, refl etindo o contexto de 
recessão, e o défi cit na segu-
ridade social chegou a 2,4% 
do PIB. 

A Fitch projeta que a econo-
mia brasileira saia da recessão 
este ano, embora note que a 
contração observada no ter-
ceiro trimestre de 2016 mostre 
uma fraqueza do investimento 
e do consumo. A agência lem-
bra que a perspectiva negativa 
para o rating BB do Brasil 
refl ete grande desequilíbrio 
fi scal e dinâmica adversa da 
dívida pública. “Paralisação 
política e incapacidade de 
implementar medidas que 
melhorem a perspectiva de 
crescimento e das fi nanças 
públicas podem acarretar a 
perda de nota” (AE).

“No entanto, o PIB contraiu 
pelo sétimo trimestre conse-
cutivo no terceiro trimestre e 
o défi cit do setor público como 
proporção do PIB permaneceu 
elevado em 2016, em 8,9%”. 
Segundo o documento, a re-
ceita subjacente e a dinâmica 

Delegados: troca no 
comando da PF é salutar

pela categoria.
“Uma vez indicado um dos 

Delegados integrantes da Lista 
Tríplice, aprovados pela cate-
goria após criteriosa seleção e 
aprovação de seus nomes em 
sufrágio que contou com mais 
de 1.300 Delegados de Polícia 
Federal, nenhum prejuízo 
haverá àquelas investigações 
dada a qualifi cação técnica e o 
profi ssionalismo dos delegados 
escolhidos”, segue o ofício.

A entidade atribui à gestão 
de Daiello a saída de delegados 
que integravam a força-tarefa 
da Lava Jato e vê risco de pre-
juízo às investigações com a 
permanência do atual chefe, 
que está há mais de seis anos 
no comando da corporação. A 
decisão de abrir uma campanha 
explícita para derrubar o dire-
tor-geral - inédita na história da 
PF - foi aprovada em assembleia 
na sexta-feira passada por 72% 
dos participantes (AE).

Ayres Britto: Lava Jato é 
operação irreversível

te do STF reputação ilibada e 
notável saber jurídico. “Além 
disso, coragem para assu-
mir a própria independência 
perante os outros poderes 
e internamente para não se 
deixar manobrar, manipular 
por nenhum outro ministro 
da Casa”, completou. Ayres 
Britto foi relator de processos 
de grande repercussão como 
o reconhecimento da união 
homoafetiva e a constituciona-
lidade do uso de células-tronco 
embrionárias em pesquisas 
científi cas (ABr).

BNDES: apoio a prefeitos 
para iluminação e lixo

Num primeiro momento, a 
cooperação é direcionada para as 
capitais. Ainda assim, o BNDES 
informou que buscará articulação 
com os bancos de fomento regio-
nais e estaduais para ‘ampliar a 
abrangência do apoio ao setor’. 
Desde que a presidente Maria 
Silvia Bastos Marques assumiu o 
comando do BNDES, em junho 
passado, a instituição de fomento 
voltou a ter atuação ativa nas 
privatizações, como teve nos anos 
1990. O banco atuou na venda da 
distribuidora de eletricidade de 
Goiás, a Celg-D, que pertencia à 
Eletrobras (AE).


