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Marcelo Odebrecht é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão

Marcelo Odebrecht, ex-presidente e
herdeiro do grupo Odebrecht, foi
condenado pelo juiz Sergio Moro a 19
anos e 4 meses de prisão pelos crimes
de corrupção, lavagem de dinheiro e por
integrar organização criminosa.

SEMANA 08 A 14 DE MARÇO

O empresário já liberou executivos da empresa a negociarem acordo de
delação premiada com a Justiça e estuda fazer ele mesmo acordo de
colaboração. Rogério Araújo, Márcio Faria, César Rocha e Alexandrino
Alencar, ex-executivos da empreiteira, também foram condenados.
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Marcelo Odebrecht é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão

SEMANA 08 A 14 DE MARÇO

Marcelo Odebrecht e outros três executivos do grupo foram considerados
culpados por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização
criminosa para obtenção de contratos que somam R$ 12,6 bilhões de
parte das obras do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio), da refinaria
Abreu e Lima (Rnest, PE) e da refinaria Getúlio Vargas (Repar, PR).
As obras estavam entre as 10 maiores do PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento), principal vitrine de infraestrutura dos governos Lula e
Dilma Rousseff. Maior obra do PAC, o Comperj é orçado em R$ 45
bilhões, duas vezes e meia a mais que o custo estimado inicialmente.
Abreu e Lima, que deve sair por R$ 26 bilhões, está atrasada seis anos.
A estimativa é que a propina paga aos ex-dirigentes da Petrobras e a PT,
PP e PMDB –partidos que lotearam as diretorias de Serviços e de
Abastecimento da Petrobras– represente até 3% dos contratos.

Marcelo Odebrecht é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão
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Quanto aos contratos destas obras, o juiz considerou que Marcelo
Odebrecht, Márcio Faria, Rogério Araújo e Cesar Rocha foram
responsáveis pelo pagamento de propina aos ex-diretores da Petrobras
Paulo Roberto Costa (Abastecimento) e Renato Duque (Serviços) e ao
ex-gerente Pedro Barusco.
Delatores, Costa e Barusco admitiram o recebimento de suborno em
contas no exterior.

Marcelo Odebrecht é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão
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Veja as penas e crimes de cada condenado:

 Marcelo Odebrecht (19 anos e 4 meses): corrupção ativa, lavagem de
dinheiro e associação criminosa

 Márcio Faria da Silva (10 anos): corrupção ativa, lavagem de dinheiro e
associação criminosa

 Rogério Santos de Araújo (10 anos): corrupção ativa, lavagem de
dinheiro e associação criminosa

 Cesar Ramos Rocha (8 anos, 10 meses e 20 dias): corrupção ativa e
associação criminosa

 Alexandrino de Salles Ramos de Alencar (7 anos e 6 meses):
corrupção ativa e lavagem de dinheiro

 Renato Duque (11 anos, 1 mês e 10 dias): corrupção passiva e
lavagem de dinheiro

Marcelo Odebrecht é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão
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Veja as penas e crimes de cada condenado:

 Pedro Barusco (11 anos, 1 mês e 10 dias): corrupção passiva e
lavagem de dinheiro

 Paulo Roberto Costa (11 anos, 1 mês e 10 dias): corrupção passiva e
lavagem de dinheiro

 Alberto Youssef (11 anos, 10 meses e 10 dias): corrupção passiva e
lavagem de dinheiro

Folha de S. Paulo, http://migre.me/taZsw 08.03.2016
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Jihadista decepcionado entrega lista com nomes de 22 mil 
membros do EI

Um jihadista decepcionado entregou à rede
de televisão britânica Sky News uma lista
com os nomes de 22 mil membros da
organização Estado Islâmico (EI) com seus
endereços, telefones e contatos familiares,
informou o canal de notícias.

SEMANA 08 A 14 DE MARÇO

Esta informação, que segundo os especialistas pode ter efeitos
devastadores para o grupo que controla amplas faixas da Síria e do
Iraque e que reivindica atentados letais na África e nos países ocidentais,
estão contidas em um dispositivo USB que teria sido roubado do chefe
da polícia interna da organização jihadista.
A documentação é composta por formulários de adesão ao EI, com
dados de milicianos de 51 países.

G1, http://migre.me/tc2Up ,10.03.2016

Estado Islâmico (EI)
Atentados Terroristas

http://migre.me/tc2YJ

Empresas de 20 países fornecem
componentes para o Estado Islâmico

SEMANA 08 A 14 DE MARÇO

Jihadista decepcionado entrega lista com nomes de 22 mil 
membros do EI
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Promotores denunciam Lula por ocultação de patrimônio em tríplex

O Ministério Público de São Paulo
finalizou nesta quarta (9) e apresentou
à Justiça a denúncia contra o ex-
presidente Lula no caso do tríplex do
Guarujá. O petista foi denunciado sob
acusação de ocultamento de
patrimônio, uma modalidade de
lavagem de dinheiro, e falsidade
ideológica.
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Também foram denunciados a mulher de Lula, Marisa Letícia, e o filho
mais velho dele, Fábio Luís, ambos por lavagem de dinheiro.

Promotores denunciam Lula por ocultação de patrimônio em tríplex

SEMANA 08 A 14 DE MARÇO

A Promotoria ainda acusou formalmente o ex-presidente da empreiteira
OAS José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, e
outros funcionários da construtora. Ao todo foram denunciadas 16
pessoas. Se a acusação for aceita pela Justiça, Lula passa a ser réu em
ação criminal.

Folha de S. Paulo, http://migre.me/tbJkE , 09.03.2016

Promotores denunciam Lula por ocultação de patrimônio em tríplex

Corrupção
Política

http://migre.me/tbJlT

Filho de Lula, Vaccari e Léo Pinheiro também
são denunciados pelo MP de SP

SEMANA 08 A 14 DE MARÇO
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Após liberar mais água na rede em SP, Sabesp tem aumento 
de vazamentos

SEMANA 08 A 14 DE MARÇO

A Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp) registrou
aumento nos vazamentos nas tubulações
depois que a empresa ampliou a pressão
na rede de distribuição na Grande São
Paulo. No fim do ano passado, com a
recuperação dos reservatórios, a
companhia diminuiu de 15 horas para sete
horas, em média, o período diário de
redução de pressão, e foi liberado mais
água na rede. A redução foi responsável
por mais da metade de economia de água
retirada do Sistema Cantareira durante a
crise hídrica (2014/15).

Após liberar mais água na rede em SP, Sabesp tem aumento 
de vazamentos

SEMANA 08 A 14 DE MARÇO

Durante o período mais extenso de redução de pressão, as perdas físicas
chegaram a 17%. Antes da crise hídrica, o índice ficava acima de 20%,
segundo a Sabesp. Kelman (presidente da Sabesp) afirmou que para
trocar toda a tubulação, considerada bastante antiga, é preciso fazer
investimentos, que viriam de uma tarifa de água mais alta. A taxa mais
cara, defendeu o presidente da companhia, precisa ser debatido pela
sociedade.
Desde que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB),
anunciou que a crise hídrica estava resolvida, moradores de diferentes
regiões da capital relataram falta d’água em casa. Já a Sabesp defende
que a torneira seca não é resultado da redução de pressão na rede, e cita
outros motivos, como falta de caixa d’água nas residências, manutenção
na rede ou queda de energia em uma estação elevatória, por exemplo.

G1, http://migre.me/tc0fo ,10.03.2016

Após liberar mais água na rede em SP, Sabesp tem aumento 
de vazamentos

Crise Hídrica
Sistema Cantareira

http://migre.me/tc0jQ

Moradores relatam falta de água mesmo após
anúncio do fim da crise
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Milhares de pessoas vão às ruas na França contra reforma 
trabalhista
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Milhares de trabalhadores e estudantes protestaram nesta quarta-feira (9)
em Paris e outras cidades da França contra uma impopular reforma
trabalhista que dividiu a maioria socialista do presidente François Hollande,
a 14 meses das próximas eleições.

Milhares de pessoas vão às ruas na França contra reforma 
trabalhista
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Areforma inclui medidas que concederiam mais flexibilidade às empresas
para contratar e demitir trabalhadores, em uma tentativa de
contrabalançar o desemprego que beira os 10,2% e que afeta
principalmente os jovens (24%).Também reduzirá o pagamento de horas
extras além das 35 semanais, instauradas na década de 90 em uma
tentativa dos socialistas de gerar emprego. Em alguns setores, os jovens
poderiam trabalhar até 40 horas semanais.

G1, http://migre.me/tc3iY , 09.03.2016

Milhares de pessoas vão às ruas na França contra reforma 
trabalhista

Direitos Trabalhistas
Política

http://migre.me/tc3jY

BC da França corta estimativa de alta do PIB
do 1º trimestre para 0,3%
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ALTERNATIVA - D

A legislação brasileira, por meio do artigo 149 do Código Penal,
que está em vigor desde 2003, considera que quatro elementos
podem configurar trabalho em condições análogas às de
escravos: trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições
degradantes e servidão por dívida. Quem for flagrado fazendo
uso de trabalhadores nessas condições pode pegar de dois a
oito anos de prisão, além de multa. A OIT, uma agência da
Organização das Nações Unidas (ONU) direcionada ao trabalho
decente, considera que esse artigo é “consistente” com a
Convenção nº 29 da OIT, ratificada pelo Brasil em 1957. Ao
ratificar, o país compromete-se a eliminar o trabalho forçado ou
obrigatório em seu território.

Referências:

Legislação brasileira contra escravidão é exemplo internacional, diz OIT.
Rede BrasilAtual. Em: http://migre.me/tc40L 06.11.2013

Art. 149 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40. Jusbrasil em:
http://migre.me/tc44v 10.03.2016
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