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NORDESTE ATÉ SEGUNDA-FEIRA, MAIS DE 133 TONELADAS JÁ HAVIAM SIDO RECOLHIDAS

FINANCIAMENTO BANCO VOLTA A REDUZIR AS TAXAS

Caixa: se Selic cair, juros
do crédito imobiliário
podem diminuir mais
HABITAÇÃO. A taxa do crédi-

Adema/Governo de Sergipe

Tragédia ambiental. Óleo surge em praia do Sergipe; origem do produto ainda é investigada

Petrobras descarta
que óleo vazado no
mar seja da estatal
Segundo o presidente Castello Branco,
laboratórios analisaram 23 amostras e
descartaram que óleo seja da estatal
brasília
Alex Rodrigues
Agência Brasil

Até segunda-feira, a Petrobras
já havia recolhido 133 toneladas de resíduos contaminados
pela mancha de óleo de origem indeterminada que atinge
diversas praias do Nordeste.
Segundo o Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis), o material oleoso é
petróleo cru que, desde o dia 2
de setembro, se espalhou por
nove estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí,

acrescentando que, a pedido do
Ibama, a empresa estatal mobilizou 655 profissionais e também
equipamentos para tentar minimizar o impacto ambiental. Colaboram nos trabalhos agentes
Rio Grande do Norte e Sergipe). comunitários e moradores de
Nesta terça, ao participar de áreas afetadas contratados pela
uma audiência pública realizada petrolífera para auxiliar na limpela Comissão de Fiscalização peza das praias - atividade que
Financeira e Controle da Câma- desenvolvem mediante treinara dos Deputados, o
mento realizado pela
presidente da Petroempresa.
Nesta terça, Bolsobras, Roberto Castello Branco, disse que
naro disse que o óleo
análises laboratoriais PROFISSIONAIS pode ter sido despejaconfirmaram que a da Petrobras
do “criminosamente”
substância não pro- foram
em águas territoriais
brasileiras. “É um
vém da produção da mobilizados
para tentar
volume que não está
estatal petrolífera.
sendo constante. Se
“Nossos laborató- minimizar o
fosse de um navio
rios analisaram 23 impacto
que tivesse afundado
amostras e, em neainda estaria saindo
nhuma delas, pode-se
afirmar tratar-se de óleo produ- óleo. Parece que, criminosazido ou comercializado pela Pe- mente, algo foi despejado lá”,
trobras”, disse Castello Branco, disse o presidente.

655
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to imobiliário da Caixa Econômica Federal continuará
a cair caso o Banco Central
reduza mais vezes a taxa básica de juros, a Selic. “Nós
reagiremos a quaisquer movimentos de redução da taxa
de juros pelo Banco Central.
Se o BC continuar reduzindo
juros, nós seguiremos essa
redução”, disse o presidente
da Caixa, Pedro Guimarães,
ao divulgar a redução de juros do crédito imobiliário.
No dia 18 de setembro, o
Copom (Comitê de Política
Monetária) do Banco Central
reduziu pela segunda vez seguida a taxa Selic, que dessa
vez passou de 6% para 5,5%
ao ano.
Nesta terça, a Caixa anunciou a redução de até 1 ponto
percentual nas taxas de juros para os financiamentos
imobiliários com recursos do
SBPE (Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimos).

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Juros. O presidente da Caixa
Econômica, Pedro Guimarães

A menor taxa passou de 8,5%
ao ano para 7,5% ao ano e a
maior: de 9,75% ao ano para
9,5% ao ano. As novas taxas
serão válidas a partir da próxima segunda-feira (14).
Sobre a linha de financiamento imobiliário, lançada recentemente, com correção pelo IPCA
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), o presidente da Caixa disse que não
há previsão de redução de juros
por ao menos seis meses, mesmo que a Selic fique menor.
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MONOPÓLIO CAIXA É ÚNICO BANCO QUE CUIDA DO FUNDO

Presidente do banco
defende manutenção
como gestor do FGTS
FUNDO. O presidente da Cai-

xa Econômica Federal, Pedro
Guimarães, defendeu nesta
terça a manutenção do banco
como gestor dos recursos do
FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço). Segundo
ele, não partiu do presidente
da República, Jair Bolsonaro,
nem do ministro da Economia,
Paulo Guedes, a ideia de retirar
a gestão do fundo da Caixa. Na
segunda, o jornal O Globo publicou matéria informando que
o governo federal pretendia

aproveitar a tramitação da Medida Provisória nº 889, que libera
os saques do FGTS, para reformular o acesso aos recursos do
fundo e quebrar o monopólio da
Caixa Econômica Federal. Já o
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
defendeu que o Congresso abra
o debate sobre o fim do monopólio da Caixa. “Se a gente quer
beneficiar o trabalhador, ou a
gente vai quebrar o monopólio,
ou a Caixa precisa se adequar ao
mundo real”, disse.
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INVESTIGAÇÃO DE ACORDO COM O DOCUMENTO, HÁ INDÍCIOS QUE APONTAM CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA

Lula e Dilma teriam desviado US$ 150
milhões do BNDES, diz relator da CPI
ACUSAÇÃO. O deputado Alti-

neu Côrtes (PL-RJ) apresentou nesta terça-feira o relatório da CPI do BNDES no qual
pede o indiciamento dos ex
-presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva e Dilma Rousseff. A
sessão de leitura ocorre nesta tarde.
Segundo o documento, de

395 páginas, disponível no site
da Câmara dos Deputados,
há substanciais indícios que
apontam que Dilma e Lula cometeram os crimes de formação de quadrilha e corrupção
passiva.
A CPI investiga contratos firmados pelo banco de fomento
entre os anos de 2003 e 2015,

Ricardo Stuckert/Instituto Lula

Denúncias. Dilma Rousseff e Lula

e tem como foco acordos internacionais firmados pelos
governos petistas, com países
como Gana, Guiné Equatorial,
Venezuela e Cuba.
Segundo as denúncias, as empreiteiras brasleiras recebiam
grandes financiamentos do
BNDES para fazer obras no exterior. Em troca, pagavam altas

propinas ao governo federal e
ao Partido dos Trabalhadores.
“De acordo com os documentos acostados aos autos da CPI/
BNDES, os saldos das contas
vinculadas aos ex-presidentes
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff foram formados
pelos ajustes sucessivos de
propina do suposto esquema
BNDES e de um outro suposto
esquema similar, que funcionou
no âmbito dos fundos Petros e
Funcef”, afirma o deputado no
texto. “Esses saldos somavam,
em 2014, cerca de 150 milhões
de dólares”, complementa.
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