
TOP
ATUALIDADES Campanha de Beto Richa (PSDB) é investigada por compra 

de madeira com propina
Polícia prende ex-presidente da Assembleia de SP e mais 6 

por fraude na merenda
Com dengue, gripe pode sobrecarregar saúde, diz diretor de 

ministério

Procuradoria denuncia dono do Grupo Safra por negociar 
propina

SEMANA 29 A 04 DE ABRIL

ONU denuncia soldados franceses por abusos em país 
africano

Procuradoria denuncia dono do Grupo Safra por negociar 
propina

SEMANA 29 A 04 DE ABRIL SEMANA 29 A 04 DE ABRIL

Procuradoria denuncia dono do Grupo Safra por negociar propina

A Procuradoria da República no Distrito
Federal denunciou à Justiça o acionista
majoritário do Grupo Safra, Joseph
Safra, e o ex-diretor da instituição João
Inácio Puga, acusados de negociar R$
15,3 milhões de propina para dois
servidores da Receita atuarem a favor
da empresa no Carf (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais).

A peça do Ministério Público Federal, elaborada a partir da Operação
Zelotes, mira em três processos da JS Administração de Recursos, um dos
braços do grupo, em tramitação no colegiado. Juntas, essas ações
envolviam cobranças de multas da Receita que somavam R$ 1,8 bilhão,
em valores atuais. Os acusados negam que tenham oferecido vantagem
aos servidores.
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Procuradoria denuncia dono do Grupo Safra por negociar propina

A Procuradoria pede também a condenação dos funcionários da Receita
Eduardo Leite e Lutero Fernandes (que era lotado no Carf) e de dois
intermediários. São eles o ex-conselheiro do Carf Jorge Victor Rodrigues e
Jefferson Salazar, auditor aposentado.
A Zelotes mira em um esquema de pagamento de propina a integrantes
do Conselho, vinculado ao Ministério da Fazenda, encarregado de julgar
recursos a multas aplicadas pela Receita.
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Procuradoria denuncia dono do Grupo Safra por negociar propina

1. O Ministério Público Federal acusa o dono Joseph Safra e o ex-diretor
João Inácio Puga de oferecer R$ 15 mi em propina para funcionários da
Receita
2. O objetivo seria favorecer o Safra em processos do Carf que
envolviam uma cobrança de R$ 1,8 bilhão, fazendo o conselho acatar um
pedido de preferência para o exame de admissibilidade de recurso
3. A demanda, redigida pelo então chefe do Serviço de Assessoria
Técnica e Jurídica do Carf Lutero Fernandes do Nascimento foi atendida

Folha de S. Paulo, http://migre.me/toz8B , 31.03.2016
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Campanha de Beto Richa (PSDB) é investigada por compra de 
madeira com propina

A campanha eleitoral de 2014 do governador do Paraná, Beto Richa
(PSDB), alvo de investigação no Superior Tribunal de Justiça (STJ), é
suspeita de ter comprado placas de madeira compensada - MDF - com
propina da Receita estadual. A informação está na delação premiada do
auditor fiscal Luiz Antônio de Sousa, firmada com o Ministério Público do
Paraná. O governador tucano disse, em nota, que não tem "nada a temer"
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Em 11 de março, o ministro do STJ João Otávio Noronha autorizou a
abertura de um inquérito contra o tucano, no âmbito da Operação
Publicano, que apura fraudes na Receita paranaense.
Segundo as investigações, os integrantes do esquema cobravam propina
para anular débitos milionários de empresas com o fisco paranaense. A
vice-procuradora-geral da República, Ella Wiecko, requereu ao STJ que
instaurasse inquérito contra o governador do Paraná por lavagem de
dinheiro, falsidade ideológica para fins eleitorais e corrupção passiva.

UOL, http://migre.me/tnFtN ,29.03.2016

Corrupção
STF

http://migre.me/tnFxY

Procuradoria do Paraná quer anular delação
que cita governador Richa.
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Polícia prende ex-presidente da Assembleia de SP e mais 6 por 
fraude na merenda

A Operação Alba Branca, que investiga
desvio de dinheiro público destinado a
merendas escolares, prendeu na
manhã desta terça-feira (29) o ex-
presidente da Assembleia Legislativa de
São Paulo Leonel Julio, de 80 anos, e
mais seis investigados por fraude na
merenda escolar. Também foi
decretada a prisão do presidente da
União dos Vereadores do Estado,
Sebastião Miziara. A decisão é da
Justiça de Bebedouro (a 381 km da
capital), onde ficava a base da
organização.
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Polícia prende ex-presidente da Assembleia de SP e mais 6 por 
fraude na merenda

Os alvos das ações são suspeitos de participar de um esquema de
fraudes nos contratos para fornecimento de merenda para escolas da rede
pública estadual e também municipais.
Segundo as investigações, o esquema envolvia o pagamento de propina a
agentes públicos e era liderado pela Cooperativa Orgânica Agrícola
Familiar (Coaf), que mantinha contratos para fornecimento de alimentos
com diversas prefeituras. A empresa é acusada de fraudar a modalidade
de compra "chamada pública", que pressupõe a aquisição de produtos de
pequenos produtores agrícolas. A empresa cadastrou cerca de mil
pequenos produtores, mas comprava de apenas 30 ou 40 deles, e
adquiria também de grandes produtores e na central de abastecimento do
estado, informou o MP.

UOL, http://migre.me/tnGyc , 29.03.2016

Educação
Desvio de dinheiro público

http://migre.me/tnGEf

MP propõe ação contra prefeito de
Pindamonhangaba (SP) e cunhado de
Alckmin por fraude em merenda.
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Com dengue, gripe pode sobrecarregar saúde, diz diretor de 
ministério

O aumento de casos da gripe H1N1 em período
atípico e em meio ao avanço de dengue, zika e
chikungunya ainda não é um fenômeno
nacional e tem dimensão imprevisível. A
tendência, porém, é sobrecarregar os serviços
de saúde, afirma Cláudio Maierovitch, diretor do
departamento de doenças transmissíveis do
Ministério da Saúde.
"Não adianta vendermos uma tranquilidade que
não é verdadeira. Estamos todos preocupados
com a quantidade de doenças transmissíveis ao
mesmo tempo. A que mais provoca mortes é a
gripe." De acordo com ele, a pasta está "em
plena preparação para uma gravidade maior".
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Com dengue, gripe pode sobrecarregar saúde, diz diretor de 
ministério

Maierovitch diz que, além de São Paulo, é possível perceber um aumento
de casos de H1N1 em Goiás e Santa Catarina, mas que nos outros
Estados eles ainda são isolados.

UOL, http://migre.me/tnGyc , 29.03.2016

Epidemia
Ministério da Saúde.

http://migre.me/tozWU

Surto de gripe leva colégios de SP a mudar
rotina e reforçar higiene
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Com dengue, gripe pode sobrecarregar saúde, diz diretor de 
ministério
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ONU denuncia soldados franceses por abusos em país africano

AONU indicou nesta quarta-feira
(31) ter recebido novas
denúncias de casos de abusos
sexuais cometidos por soldados
franceses na República Centro-
Africana.
As autoridades francesas foram
informadas que uma equipe da
ONU recebeu denúncias de que
soldados franceses teriam
forçado meninas a realizar atos
sexuais em troca de dinheiro,
segundo uma fonte das Nações
Unidas.
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ONU denuncia soldados franceses por abusos em país africano

Os casos denunciados sobre violências sexuais teriam ocorrido entre 2013
e 2015 na prefeitura de Kemo, nordeste de Bangui. Uma equipe da ONU
foi enviada ao local para investigar os fatos.

G1 , http://migre.me/toC42 , 31.03.2016

ONU
Abuso sexual

http://migre.me/toC6P

França anuncia fim de missão militar na
República Centro-Africana
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ONU denuncia soldados franceses por abusos em país africano

ALTERNATIVA - E

Na reorganização proposta pelo governo do estado de São Paulo
em 2015, previa que a partir de 2016, 94 escolas da rede estadual
fossem fechadas. Os alunos dessas escolas seriam transferidos
para outras escolas da rede estadual dos quais, muitos para
unidades mais longínquas de suas casas. Além disso, os
professores dessas escolas também seriam removidos para outras
unidades de ensino. Isso seria só o começo. A reorganização
aconteceria gradativamente e chegaria a 1.464 unidades de ensino
o que levaria a transferência compulsória de 311 mil alunos e
remoção de 74 mil professores. Por esses motivos, alunos de
algumas das escolas envolvidas com a reorganização resolveram
ocupar as suas escolas como protesto contra a reorganização.
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ALTERNATIVA - E

Muitos reclamam da falta de diálogo e da forma como foi feita o
projeto, sem consulta a estudantes e seus pais, além dos
professores. O movimento que começou com ocupações em
escolas de Diadema e no bairro de Pinheiros na Capital, se
espalhou pelo estado e no auge do movimento, chegou a mais de
200 escolas ocupadas em vários pontos do estado. Pressionado, o
governo estadual suspendeu a reorganização e prometeu que
haveria diálogo com estudantes e pais durante o ano de 2016.

Referências:

Reorganização atinge 311 mil alunos e 'disponibiliza' 94 escolas
de SP http://migre.me/tnGZD 27.10.2015

• Entenda como funcionará a reorganização escolar da rede
estadual paulista http://migre.me/tnH1h 23.09.2015
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