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A Codevasf era
requerida pelo
PP. A sigla é
uma das mais
fortes do bloco
do centrão

O casal citou os
ex-presidentes
Lula, Dilma
Rousseff e até
Nicolas Maduro
da Venezuela

DIFICULDADES

Marqueteiros apelam a Moro
JULIA AFFONSO
E RICARDO BRANDT
Estadão Conteúdo, São Paulo

A defesa do casal de mar-
queteiros de campanhas mi-
lionárias do PT, João Santana
e Monica Moura, pediu ao
juiz federal Sérgio Moro a
liberação de parte de dinhei-
ro bloqueado por ordem do
magistrado da Lava Jato. Se-
gundo os advogados Beno
Brandão, Alessi Brandão e
Juliano Campelo Prestes, os
publicitários contratados a
peso de ouro nas campa-
nhas presidenciais de Lula
(2006) e Dilma (2010 e 2014)
estão "passando por dificul-
dades".

Santana e Mônica são de-
latores da Lava Jato. O casal
foi preso em fevereiro de
2016 e solto em agosto do
ano passado. "Os colabora-

dores estão passando por di-
ficuldades financeiras de-
correntes do bloqueio dos
valores, bem como, pelo fato
de não poderem trabalhar e
auferir renda para seus gas-
tos pessoais e de suas famí-
lias, sendo, então, de vital
importância a restituição
dos valores remanescentes,
inclusive, para pagamento
dos honorários advocatí-
cios", diz a defesa.

Em maio, Moro determi-
nou que do total bloqueado
- R$ 28.755 087,49 - fossem
transferidos R$ 6 milhões
para duas contas judiciais. O
restante dos valores, decidiu
o magistrado, deveria con-
tinuar retido. Os advogados
estão tentando a liberação
do dinheiro que sobrou. No
dia 7, a defesa reiterou ao
juiz o pedido para que "seja
liberado todo o valor rema-

nescente bloqueado".
O Ministério Público Fe-

deral, em manifestação a
Moro, em junho, foi contrá-
rio à liberação da verba ao
casal. Os procuradores ale-
garam que é preciso esperar
o repatriamento de valores
constantes da conta Shell-
bill, mantida pelos marque-
teiros no exterior.

"Verificando-se que o pro-

cesso de repatriação ainda
está em seu estágio inicial,
entende o Ministério Públi-
co que servem os valores
constritos nos bancos nacio-
nais por meio do sistema Ba-
cenJud como garantia ao
adimplemento da sanção
pactuada, não cabendo o
desbloqueio antes do inte-
gral repatriamento do saldo
da conta Shellbill", afirmou
a Procuradoria.

O relator dos processos da
Operação Lava Jato no Su-
premo Tribunal Federal
(STF), ministro Edson Fa-
chin, homologou no dia 4 de
abril o acordo de colabora-
ção premiada do casal. A de-
lação de João Santana e Mô-
nica Moura foi firmada com
o Ministério Público Federal
e encaminhada ao STF por-
que envolve políticos com
foro privilegiado.

TROCA-TROCA Estratégia do presidente é a de acenar
aos aliados que votarão com a reforma da Previdência

Temer nomeia
indicado de Heráclito
Fortes para Codevasf
LEANDRO DUARTE
A TARDE BSB

No jogo de xadrez da política
brasileira cada movimento é
calculado. A máxima que vale
é o famoso toma lá, dá cá.
Ontem, mais uma movimen-
tação ocorreu nos corredores
do poder com a escolha de
Antônio Avelino Rocha para
comandar a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales
doSãoFranciscoedoParnaíba
(Codevasf). A nomeação foi
publicada no Diário Oficial da
União (DOU).

Ligado ao deputado Herá-
clito Fortes (PSB-PI), Avelino
substitui Kenia Régia Anasen-
ko Marcelino, exonerada na
segunda e que era indicada do
senador Antônio Carlos Vala-
dares (PSB-SE).

“A indicação era uma subs-
tituiçãopeloPSB.Coubeàban-
cada do Piauí, da qual eu faço
parte, definir o novo nome.
Conheço o Avelino e sei que é
um bom quadro técnico para
dirigiraentidade”,explicaHe-
ráclito Fortes.

Mesmo atribuindo a esco-
lha ao atual partido, Heráclito
Fortes não nega os laços com
Avelino.Aindicação,assimco-

mo o parlamentar, deverá
mudardesigla.Istoporqueele
é um dos deputados que en-
traramemrotadecolisãocom
a executiva nacional do PSB
quando resolveu declarar
apoio ao presidente da Repú-
blica, Michel Temer.

“Estou negociando a troca
de partido. A tendência é pa-
ra que eu integre este novo
movimento que tem o DEM
comoprincipalcarro-chefe”,
afirma Fortes.

Estratégia
A avaliação em Brasília é que
este sinal de Temer atendeu
a anseios do grupo político
do presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia. Ter o Democratas ao
seu lado é uma estratégia
clara para avançar nas re-
formas que tenta emplacar
ainda este ano, em especial o
da previdência.

Mesmo com os gestos de
Temer para conseguir apoio
às reformas, há muito traba-
lho político a ser feito. He-
ráclito Fortes é taxativo quan-
toàpossibilidadedoatualtex-
to sobre a reforma da Previ-
dênciaquetramitanaCâmara
dos Deputados. “Do jeito que

está é impossível ser aprova-
da. A aprovação dependerá de
comoamedidaserámandada
para votação”.

Oferecer uma das estatais
mais cobiçadas por parla-
mentares do Nordeste para
um partido que não faz parte
do centrão fez ferver o am-
biente político. A Codevasf era
requerida pelo Partido Pro-
gressista, por intermédio do
grupopolíticodosenadorCiro
Nogueira(PP-PI).Asiglaéuma
das mais fortes que compõem
o bloco.

Nos bastidores, parlamen-
tares do centrão afirmam que
vão cobrar Temer por mais
espaço no governo, especial-
mente após entregar um nú-
mero significativo de votos na
decisão que vetou a denúncia
da Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) por corrupção
passiva contra o chefe do Po-
der Executivo.

No entender de Heráclito
Fortes, não há razões para
que outros partidos recla-
mem da nomeação. Ele des-
taca que a posição na estatal
já pertencia de longa data a
sua atual legenda. “A vaga
era do PSB. Não tem discus-
são sobre isso”.

Valter Campanato /Agência Brasil / 15.4.2016

Fortes diz que Avelino é um bom quadro técnico

Avelino
substitui Kenia
Régia Anasenko
Marcelino,
exonerada no
DO de ontem

Crítica de Lídice
à nomeação
evidencia
cisão no PSB

A troca de comando na Com-
panhia Desenvolvimento
Vale São Francisco (Code-
vasf) foi alvo de crítica por
parlamentares. Do mesmo
partido que o deputado fe-
deral Heráclito Fortes
(PSB-PI), a senadora Lídice
da Mata (PSB-BA) classificou
exoneração de Kenia Mar-
celino, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) de
ontem, como uma medida
muito ruim.

“A Kenia é uma funcioná-
ria de carreira da Codevasf,
uma servidora pública com-
prometida com o desenvol-
vimento regional”. A sena-
dora baiana afirma que a
troca no comando explicita
a forma do governo Temer
que ela aponta como política
de troca de favores. "Sua
substituição mostra o nível
de toma lá, da cá deste go-
verno, que retalia a Bahia e o
Nordeste".

A critica de Lídice da Mata
denota a clara cisão dentro
do PSB, desde que alguns
parlamentares resolveram
apoiar Temer em vez de se-
guir a Executiva Nacional
que havia fechado questão
para votar à favor da denún-
cia da Procuradoria Geral da
República (PGR) contra o
presidente. Além disso, o co-
mentário da parlamentar
mostra que o futuro do de-
putado Heráclito Fortes de-
verá ser fora da legenda.

LEANDRO DUARTE

BNDES

Joesley escondeu crimes
em delação, afirma MPF

FÁBIO FABRINI
E FABIO SERAPIÃO
Estadão Conteúdo, Brasília

O procurador Ivan Marx, do
Ministério Público Federal
(MPF) em Brasília, afirmou
que o empresário Joesley Ba-
tista e executivos do Grupo
J&F esconderam, em suas
delações premiadas, crimes
praticados no Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
Apesar da imunidade penal
obtida pelos delatores no
acordo com a Procurado-
ria-Geral da República
(PGR), Marx disse que pre-
tende apresentar denúncia
pelos delitos e cobrar R$ 1
bilhão a mais da empresa
por prejuízos ao erário.

Responsável pela Opera-
ção Bullish, que mira nos ne-
gócios da instituição finan-
ceira com o frigorífico, Marx
afirmou que as fraudes em
aportes bilionários feitos na
empresa estão demonstra-
das na investigação. "Onde

eu digo que eles estão men-
tindo é no BNDES. A Bullish
apontou mais de R$ 1 bilhão
de problemas em contratos.
Os executivos vão lá, fazem
uma delação, conseguem
imunidade e agora não que-
rem responder à investiga-
ção", disse.

Entre 2005 e 2014, o BN-
DES aportou R$ 10,63 bi-
lhões no Grupo J&F, que con-
trola a JBS, para viabilizar a
aquisição de outras compa-
nhias, o que a transformou
em líder mundial no seg-
mento de proteína animal.

A política foi amplamente
adotada nos governos Luiz
Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff, com vistas à cria-
ção de campeões nacionais
em alguns setores da eco-
nomia. Em delação, homo-
logada pelo STF, executivos
da JBS disseram ter pago
propina ao ex-ministro da
Fazenda Guido Mantega pa-
ra não atrapalhar os trâmi-
tes das operações no BNDES.
Mantega nega.

Rodolfo Buhrer / Reuters / 01.08.2016

Os baianos João Santana e Mônica Moura (direita)

LEILÃO IMOVEL
Dia 31/08 às 10:00h no MUSEU CARLOS COSTA PINTO Corredor da
Vitoria Salvador –BA
Venderá 02 Lojas (terreo) c/ 694,16 m² de area privativa e 327,27m²
de area comumno Ed. Catabas Empresarial na Av.Tancredo Neves 1672
(71)996128367/(75)991068279/PAULO CEZAR TEIXEIRA LEILOEIRO
OFICIAL fotos e documentação no site: www.paulocezarleiloes.com.br

A Comissão Especial Mista de Licitação, vinculada à Secretaria
Municipal da Fazenda, instituída pelo Decreto nº 26.203, de
03/07/2015, alterado pelo Decreto nº 27.435 de 08/07/2016, com
base na Lei Municipal nº 6.148/2002, Lei Federal nº 10.520/2002,
aplicando-se subsidiariamente no que couber, as disposições da Lei
Federal nº 8.666/1993, e Lei Municipal nº 4.484/1992, torna público,
para conhecimento dos interessados, que será realizada a seguinte
licitação: PREGÃOELETRÔNICO–Nº 007/2017. OBJETO: Contratação
de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e
softwares e prestação de serviço de suporte técnico de
infraestrutura para implantação de um datacenter, descrito no
Anexo I do edital, no âmbito da Companhia de Governança
Eletrônica de Salvador – COGEL. PROCESSO SEMGE/PMAT
Nº 1.495/2017 – SEMGE/PMAT; RECEBIMENTODAS PROPOSTAS: A
partir do dia 16/08/2017 até as 9h30 do dia 29/08/2017 (horário de
Brasília); ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/08/2017 às 10h (horário
de Brasília); SESSÃO DE DISPUTA DOS PREÇOS: 29/08/2017 às
10h30 (horário de Brasília). O Edital encontra-se à disposição no
endereço: www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 14 de agosto de 2017.
Maria Cristina Berbert Kumar - Pregoeira/COMEL/SEFAZ.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, por
intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos
interessados em participar dos Pregões n.° 041/2017, cujo
objeto é aquisição com instalação de computadores tipo
servidor, storage, unidade de back-up e licenças de
software, que, em virtude de alteração nas especificações,
fica adiada a referida licitação para o dia 28/08/2017, às
09h30min. Salvador, 14 de agosto de 2017. Pregoeiro
Oficial.

AVISO DEADIAMENTO
DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2017 – COMPEL - RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA - O MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 03/08/2017 foi DESERTA a sessão do PREGÃO
N.º 002/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é a contratação de empresa para viabilizar ações de mobiliza-
ção social e de planejamento de gestão durante as obras das praças dos esportes e cultura voltadas para gestores
públicos, comunidade beneficiada e representantes de Instituições que venham a contribuir com o processo de
implantação e gestão do equipamento público. 14/08/2017. Aricele Guimarães Machado de Oliveira – Pregoeira
da COMPEL.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2017 – COMPEL - AVISO DE ABERTURA - Objeto: Contratação de empresa para via-
bilizar ações de mobilização social e de planejamento de gestão durante as obras das praças dos esportes e cultura
voltadas para gestores públicos, comunidade beneficiada e representantes de Instituições que venham a contribuir
com o processo de implantação e gestão do equipamento público. Abertura: 29/08/2017 às 09h00min – Edital/
Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6879/3621-6713.14/08/2017. Aricele Guimarães
Machado de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2017 – COMPEL - AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de Preço para o forne-
cimento dos itens de (papelaria e higiene) para suprir as demandas das unidades escolares e creches pertencentes
à Secretaria de Educação do Município de Camaçari - SEDUC. Abertura: 28/08/2017 às 08h30min – Edital/Informa-
ções: www.compras.camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6880/3621-6776. Monique de Jesus Fonseca – Pregoeira
da COMPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
PP SRP 56/17. Objeto: aquisição de equipamentos de informática e outros. Menor Preço por Lote. Dia 25/08/17 às
9h. Informações de 8 as 12h na CPL, Pç dos Poderes nº 95/Brotas de Macaúbas/BA. 14/08/2017. Maísa Neto de
Oliveira/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
TOMADA DE PREÇOS 004/2017. A CPL de Correntina-BA, através de seu Presidente, no uso das prerrogativas
que lhe são conferidas pela Lei 8.666/93 e, após cumprimento à norma do Art. 109, I, alínea “a”, da Lei
8.666/93, torna público aos interessados que realizará a fase de abertura dos envelopes de propostas de
preços das empresas habilitadas na TP 004/2017, no dia 30 de agosto de 2017, às 8h, na sala da CPL, situada
na Rua da Chácara, 450 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia. As demais fases desta TP serão
publicadas no site www.correntina.ba.io.org.br. Informações: (77) 3488-3247. Cláudimiro Ribeiro de Souza
Filho, Presidente da CPL, Correntina-BA, 14 de agosto de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS SIMULTÂNEAS

O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia
- SINDAE, convoca os interessados, empregados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA para
aAssembléia Geral Extraordinária Simultânea a ser realizada no dia 18/08/2017, às 09:00 horas, na Sede
da Empresa – Centro Administrativo da Bahia - Salvador e nas Unidades Regionais de Alagoinhas, Barreiras, Caetité, Feira de
Santana, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antonio de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da
Conquista, em primeira convocação com a presença de 10% ou em segunda, meia hora após, com qualquer número, para
deliberar sobre: 1. Avaliação das negociações do Acordo Coletivo 2017/2018; 2. Aprovação de Greve; 3. O que ocorrer.

Salvador, 14 de agosto de 2017. Danillo Libarino Assunção - Coordenador Geral.

SEC

COMUNICADO DE REMARCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
Nº002/2017 CRIAF/SEC

A Pregoeira da Secretaria da Educação comunica aos interessados em participar da licitação acima referen-
ciada, cujo objeto é contratação dos serviços, sob demanda, de planejamento, organização, coordenação,
execução de evento institucional e patrocínios, com a viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio
logístico para o 5º Encontro Estudantil, com sessão de abertura então designada para o dia 16/08/2017 as
10h, que fica remarcada para o dia 28/08/2017 as 10H, em razão de alteração das planilhas. Outras infor-
mações e/ou o Edital e seus anexos podem ser obtidos através do endereço eletrônico www.comprasnet.
ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do email copel@educacao.ba.gov.br telefone
(71) 3115-8966, ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 hs
no endereço: Secretaria da Educação do Estado da Bahia - SEC, situada na 5ª Avenida, Nº 550, Plataforma
II, Térreo, Sala 07, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 41.745-000 – BA.
14/08/2017 Taiane Clarissa Coutinho Dias - Pregoeira Oficial


