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JUSTIÇA NA SENTENÇA EM 1ª INSTÂNCIA, ELE TERIA RECEBIDO VANTAGENS INDEVIDAS DA ODEBRECHT E OAS

Defesa de Lula recorre ao
STF sobre o caso do sítio

NOVEMBRO

No recurso apresentado ao relator do caso, ministro Edson Fachin, advogados alegam
que o processo não seguiu a tramitação correta e deve ser anulado pela Justiça

DADOS. Em novembro, a

BRASÍLIA
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A defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva recorreu
nesta segunda-feira ao STF
(Supremo Tribunal Federal)
para anular a decisão que aumentou para 17 anos de prisão
a pena no processo do sítio em
Atibaia. Na semana passada, o
TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), sediado em
Porto Alegre, confirmou sentença proferida pela juíza Gabriela Hardt, na qual Lula foi
condenado na primeira instância pelos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro.
No recurso apresentado ao
relator do caso, ministro Edson Fachin, a defesa de Lula

Ricardo Stuckert/Divulgação

Na Justiça. O ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva, em discurso

alega que o processo não seguiu
a tramitação correta. Para os
advogados, a decisão do TRF4
deve ser anulada por não ter
respeitado a ordem cronológica
para ser julgada.
No caso do sítio de Atibaia,
Lula foi condenado em 6 de
fevereiro pela juíza substituta
Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, a 12 anos e 11
meses de prisão pelos crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro. Foi a segunda condenação
do ex-presidente no âmbito da
Lava Jato. A primeira se deu no
caso do tríplex no Guarujá (SP).
De acordo com a sentença da
primeira instância, Lula recebeu vantagens indevidas das
empreiteiras Odebrecht e OAS
por meio da reforma do sítio em
Atibaia, que costumava frequentar com a família. A obra teria
custado mais de R$ 1 milhão.

.

BALANÇO

Venda de
veículos novos
cresce 4,38%
venda de veículos novos
no Brasil, considerando-se
apenas os automóveis e
comerciais leves, cresceu
4,38% sobre novembro de
2018, mas com retração
de 4,24% ante outubro,
segundo a Fenabrave.

CHEQUE ESPECIAL

BC: Fixar limite
é decisão
técnica
TAXA. O presidente do

Banco Central, Roberto
Campos Neto, disse
nesta segunda-feira que
foi “técnica” a decisão
fixar limite máximo de
8% ao mês para os juros
cobrados sobre o cheque
especial.
medida
EE“Fizemos
direcionada ao cheque
especial, que foi
altamente embasada
em questões técnicas,
não tem qualquer tipo
de influência e já vinha
sendo discutida com os
bancos”

Produção de
petróleo do
pré-sal tem
alta de 4,6%
VALORES. A produção de pe-

tróleo extraído da camada
pré-sal cresceu 4,6% em outubro deste ano, na comparação com o mês anterior. Em
relação a outubro de 2018, a
alta chegou a 30,1%. No total,
foram produzidos 2,39 milhões
de barris de óleo equivalente
(unidade de medida que inclui
gás e petróleo), entre eles 1,9
milhão de barris de petróleo e
77,6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.
Essa produção diária corresponde a 63,1% do total de
petróleo e gás produzidos no
país. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Considerando-se todos os
campos de petróleo (pré-sal,
pós-sal e terrestres), a produção nacional ficou em 3,79
milhões de barris de óleo
equivalente, sendo 2,96 milhões de barris de petróleo e
132 milhões de metros cúbicos de gás natural.
A produção de petróleo registrou um aumento de 1,3%
em relação ao mês anterior.
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Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central

BLACK FRIDAY

Games são
campeões de
desconto
DADOS. Os games foram
os campeões de descontos
na Black Friday, data de
descontos do varejo, na
última a sexta-feira. A CNC
(Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços
e Turismo), afirmou que os
descontos chegaram a 49%.

