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MP pede condenação de Lula por corrupção e
lavagem de dinheiro; para defesa é perseguição

 O Ministério Pú-
blico Federal (MPF) apre-
sentou à Justiça,  nessa 
quinta-feira (4), as ale-
gações finais reforçando 
o pedido de condenação 
do ex-presidente Lula pe-
los crimes de corrupção 
e lavagem de dinheiro no 

processo que investiga a 
compra do terreno do Ins-
tituto Lula e de um apar-
tamento em São Bernar-
do do Campo, na grande 
São Paulo.
 As alegações fi-
nais são apresentadas 
antes de o juiz proferir o 

julgamento.
 O documen-
to pede a condenação 
de Lula por corrupção, 
nove vezes, e outras sete 
vezes por lavagem de 
dinheiro, além da con-
denação do ex-ministro 
Antonio Palocci pelo cri-

me de corrupção ativa 
qualificada e seis vezes 
por lavagem de dinheiro.
 O Ministério Pú-
blico pede, ainda, que o 
ex-diretor da Odebrecht 
Marcelo Odebrecht seja 
condenado nove vezes 
por corrupção ativa e seis 

vezes por 
lavagem de 
dinheiro.
 O MP ar-
gumenta que 
os acusados 
usaram suas 
posições so-
ciais privile-
giadas para 
pagamento 
e recebi-
mento de 
valores des-
viados dos 
cofres da 
Pet robras , 
em um sis-

tema que os procu-
radores chamam de 
bastante sofisticado, 
envolvendo grandes 
empreiteiras, fun-
cionários públicos, 
operadores financeiros e 
contas secretas no exte-
rior.
 Eles defendem 
que o esquema servia 
não apenas para enri-
quecimento ilícito, mas 
também para compra de 
apoio parlamentar e fi-
nanciamento de campa-
nhas eleitorais.
 Segundo os pro-
curadores, o PT teria re-
cebido mais de R$ 75 mi-
lhões. Outros quase R$ 
15 milhões teriam sido 
destinados ao ex-presi-
dente Lula.
 O documento 
pede que Lula seja obri-
gado a ressarcir a Petro-

bras em pouco mais de 
R$ 75 milhões.
 Em nota, a defe-
sa de Lula afirma que as 
alegações finais do Mi-
nistério Público reforçam 
a perseguição política im-
posta a Luiz Inácio Lula 
da Silva.
 Os advogados 
dizem que na ausência 
de qualquer prova de cul-
pa, os procuradores re-
correram a teorias, como 
o “explacionismo”, para 
sustentar que a conde-
nação do ex-presidente 
seria possível com base 
na “melhor explicação”.
 A nota segue de-
fendendo que os mem-

bros do MP escreveram 
408 folhas com um dis-
curso contra Lula, sem 
conseguir comprovar os 
fatos afirmados na de-
núncia, porque jamais 
ocorreram.
 Também em 
nota, a defesa de Marce-
lo Odebrecht destaca o 
reconhecimento do pró-
prio Ministério Público 
Federal em relação à efe-
tividade do acordo de co-
laboração do executivo, 
lastreada em seu com-
promisso com a verdade 
real dos fatos, a partir das 
provas produzidas nos 
autos com a participação 
do próprio Marcelo.

Mercado financeiro eleva estimativa 
de inflação para 4,40%

 A estimativa de 
instituições financeiras 
para a inflação este 
ano subiu pela quarta 
vez seguida. De acordo 
com pesquisa do Banco 
Central (BC), divulgada 
hoje (8), o Índice Nacio-
nal de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
deve ficar em 4,40%. 
Na semana passada, 
a projeção estava em 
4,30%.
 Para 2019, a 
projeção da inflação 
permaneceu em 4,20%. 
Para 2020, a estimativa 
segue em 4% e, para 
2021, passou de 3,97% 
para 3,95%.

 A projeção do 
mercado financeiro fi-
cou mais próxima do 
centro da meta deste 
ano, que é 4,5%. Essa 
meta tem limite inferior 
de 3% e superior de 6%. 
Para 2019, a meta é 
4,25%, com intervalo de 
tolerância entre 2,75% 
e 5,75%.
 Já para 2020, 
a meta é 4% e 2021, 
3,75%, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto 
percentual para os dois 
anos (2,5% a 5,5% e 
2,25% a 5,25%, respec-
tivamente).
 Taxa básica
 Para alcançar 

a meta de in-
flação, o Ban-
co Central usa 
como instru-
mento a taxa 
básica de juros 
(Selic), atual-
mente em 6,5% 
ao ano.
 De acor-
do com o mer-
cado financeiro, 
a Selic deve 
permanecer em 
6,5% ao ano até 
o fim de 2018.

 Para 2019, a 
expectativa é de au-
mento da taxa básica, 
terminando o período 
em 8% ao ano. Para o 
fim de 2020, a projeção 
é 8,38% ao ano, ante 
8,19% previstos na se-
mana passada, voltan-
do a 8% ao ano no final 
de 2021.
 Quando o Co-
mitê de Política Mone-
tária (Copom) aumenta 
a Selic, a meta é conter 
a demanda aquecida, e 
isso causa reflexos nos 
preços porque os juros 
mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a 
poupança.

 Quando o Co-
pom reduz a Selic, a 
tendência é que o cré-
dito fique mais barato, 
com incentivo à produ-
ção e ao consumo, re-
duzindo o controle da 
inflação.
 A manutenção 
da taxa básica de juros, 
como prevê o mercado 
financeiro este ano, in-
dica que o Copom con-
sidera as alterações an-
teriores suficientes para 
chegar à meta de infla-
ção.
 C r e s c i m e n t o 
econômico
 As instituições 
financeiras ajustaram 
a estimativa para o 
crescimento do Produ-
to Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens 
e serviços produzidos 
no país, de 1,35% para 
1,34%, este ano e man-
tiveram a estimativa em 
2,5% nos próximos três 
anos.
 A estimativa 
para a cotação do dólar 
foi mantida em R$ 3,89 
no fim deste ano, e em 
R$ 3,83 ao término de 
2019.

Seleção sacrifica clima 
para ter grupo completo 
antes de amistosos na 

Arábia Saudita
 A sele-
ção brasileira 
começa a trei-
nar nesta se-
gunda-feira, em 
Londres, com 
uma sensação 
térmica de apro-
ximadamente 16 
graus e 78% de 
umidade no ar, 
para o amistoso 
da próxima sex-
ta-feira contra a 
Arábia Saudita, que de-
verá ser disputado com 
mais de 30 graus e bai-
xíssima umidade, na ca-
pital Riad.
 A comissão téc-
nica prepara os joga-
dores para a mudança 
climática que sofrerão 
a partir de quinta-feira, 
quando farão o primeiro 
treino em território árabe, 
mas a CBF afirma que a 
estratégia de logística 
compensa, a partir do 
ponto em que terá mais 
tempo com todo o grupo 

reunido.
 Como 21 dos 
24 convocados atuam 
na Europa, a apresenta-
ção deles em Londres é 
muito facilitada pela ex-
tensa malha aérea. Além 
disso, o Brasil fará três 
treinamentos no CT do 
Tottenham, conhecido da 
comissão técnica, já que 
também hospedou a de-
legação durante a prepa-
ração para a última Copa 
do Mundo.
 Nesta segunda-
feira, Tite deverá ter 22 
jogadores à disposição. 

Apenas Renato Augusto, 
que vem da China, che-
gará ao CT já com bola 
rolando – a atividade 
começará às 16h e ele 
deve aparecer por volta 
das 16h30.
 O atacante Ever-
ton, do Grêmio, teve uma 
lesão na coxa direita no 
último sábado, durante 
empate com o Bahia, e 
tem grande chance de ser 
cortado. A comissão téc-
nica aguarda por exames 
médicos que serão feitos 
ainda na manhã desta se-
gunda, em Porto Alegre.


