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-Vinicius Torres Freire
O colunista está em férias.

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.235.009/0001-02, neste ato representado por sua administradora,OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91,
em razão da execução contratual em face Carlos Eduardo Consoni, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade RG sob o nº: 32.085.803 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 293.430.028-58 e sua esposa Thaise Faria da Silva Consoni, brasileira,
empresaria, portadora da cédula de identidade RG nº 27.476.536.6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 272.580.218-09 faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento
Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:Primeiro Leilão: dia 25 de Julho de 2019 às 10:40 horas. Segundo Leilão: dia 01 de Agosto de 2019 às 10:40 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila
Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: CONJUNTO COMERCIAL nº 1.404, localizado no 16º andar do “HELBOR OFFICES SÃO PAULO 3”,
situado na Av. Nossa Senhora do Ó, nº 865, no 44º Subdistrito – Limão, contendo a área privativa de 32,57 m² e área comum de 37,980 m² (inclui garagem), com a área total de 70,550 m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,003311920 no terreno
condominial, matriculado sob o nº 176.998, com direito a 01 vaga na garagem coletiva, para estacionamento de 01 veículo de passeio, de forma indeterminada. Matrícula nº 184.351 no 8º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP. Valor
de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ R$ 375.918,19. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ R$ 259.494,04. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista, no valor integral do lance vencedor, tendo como forma de
pagamento TED (Transferência Eletrônica Direta), realizada de uma conta de titularidade do comprador/arrematante. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima
estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais. Correrão por conta do comprador/arrematante todas as despesas e providências
necessárias relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, todas as despesas com a Escritura Pública que será lavrada em
até 90 dias a contar da data da expedição da carta de arrematação, junto ao 15º tabelião de Notas de SP, incluindo,mas não se limitando, os tributos em geral que incidam sobre o imóvel, inclusive ITBI, taxas, alvarás, bem como, certidões, escrituras, inclusive
de rerratificação, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. O comprador/arrematante terá o prazo de até 30 dias (contados da finalização da escritura) para providenciar o registro na matrícula do imóvel, além das alterações cadastrais junto à
prefeitura e condomínio sob pena demulta diária de R$ 1.000,00 (hummil reais).Todos e quaisquer tributos, tarifas, encargos, despesas condominiais que incidirem sobre o imóvel até a data do Leilão, são de única e exclusiva responsabilidade do vendedor e,
a partir da data do leilão passarão a ser de responsabilidade do comprador/arrematante, independente de já terem recebido a posse e/ou lavrado a escritura. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida mais 5% de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, deverão se cadastrar no site www.biasi-
leiloes.com.br e se habilitar em até 02 (duas) horas antes do início do leilão.Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões
presenciais de fechamento.O imóvel se encontra ocupado e será vendido em caráter “ad corpus”, no estado em que se encontra, não podendo o comprador/arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação, por
conseguinte, não podendo exigir complemento de área, reclamar de eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos do imóvel apregoado, não lhes sendo possível pleitear, a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço, em qualquer
hipótese. Não será garantida a entrega do manual do proprietário, bem como as chaves de todos os ambientes e/ou acessos do imóvel.A(s) ação(ões) judicial(is) relativa(s) ao(s) imóvel(is) arrematado(s), distribuídas em até 6 meses depois da arrematação,
que invalidem a consolidação da propriedade e anulem a arrematação do imóvel pelo COMPRADOR ARREMATANTE, mediante trânsito em julgado, os leilões públicos promovidos pelo VENDEDOR ou a adjudicação em favor do VENDEDOR, a arrematação do
COMPRADOR será rescindida, reembolsados pelo VENDEDOR os valores pagos pelo COMPRADOR ARREMATANTE, excluída a comissão do LEILOEIRO, que deverá ser restituída pelo próprio leiloeiro, atualizados os valores a ressarcir pelos mesmos índices
aplicados à caderneta de poupança, não fazendo jus o COMPRADOR ARREMATANTE, nesta hipótese de rescisão a juros de mora, multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes, devendo o COMPRADOR, caso exerça a posse do imóvel,
desocupá-lo em 15 dias, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal do VENDEDOR. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador/arrematante,
que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97, eximindo o Vendedor pelo eventual insucesso
do Comprador/Arrematante. Mais informações no escritório do Leiloeiro. Tel: (11) 4083-2575. Eduardo Consentino, Matrícula – JUCESP 616 – Leiloeiro Oficial – (João Victor Barroca Galeazzi- preposto em exercício) - www.biasileiloes.com.br

Mais Informações: (11) 4083-2575 | www.biasileiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO 25/07/2019 ÀS 10H40 - 2º LEILÃO 01/08/2019 ÀS 10H40

A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ HOSPITAL GERAL PROFESSOR DR. WALDEMAR C.
P. FILHO DE GUARULHOS, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico SE nº 005/2019, realizado para a Contratação
de Empresa para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade
de Ressonância Nuclear Magnética. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Tomada de Preços nº 01/2019 - UASG 120626
Nº Processo: 67513012529201802. Objeto: Contratação de empresa para a
execução de ampliação dos depósitos de produtos químicos e produtos especiais
da Divisão de Suprimentos e Manutenção – DSM T-27 da Academia da Força
Aérea, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/07/2019 das 08h00 às 12h00
e das 13h30 às 16h30. Endereço: Estrada de Aguaí, S/nº, - Pirassununga/S
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120626-2-00002-2019. Entrega
das Propostas: 05/08/2019 às 09h00. Endereço: Estrada de Aguaí, S/
nº, - Pirassununga/SP.

DAVID DE ANDRADE PEREIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO
GRUPAMENTO DE APOIO
DE PIRASSUNUNGA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

A Geolab comunica que está realizando o recolhimento voluntário do produto Dicloridrato de Hidroxizina 2mg/mL
– lote 1810655, fab.: 09/18, val.: 09/20.
O procedimento está sendo adotado em decorrência de queixa técnica que identificou erro na embalagem do
produto.
A embalagem deste lote específico está descrito como Cloridrato de Ranitidina 150mg/10mL, embora o produto
contido no interior dos frascos apresentem Dicloridrato de Hidroxizina 2mg/mL. Ambos os materiais codificados
com o lote 1810655.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone
0800 701 6080 ou e-mail sac@geolab.com.br.

ASPDM–ASSOCIAÇÃOPAULISTAPARAODESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/ HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE

nº 021/2019 (ID 1435) realizado para a Contratação de Empresa para
Prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR.
FRANCISCO MORAN, convida as empresas interessadas em

participar do Pregão Eletrônico nº 013/2019, a ser realizado para
contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, conservação
e desinfecção de superfícies fixas. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas interessadas
em participar do Pregão Eletrônico SE nº 039/2019 – ID 1431, realizado

para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁ-
RIOS DE JAÚ E REGIÃO - Base Territorial: Jaú, Dois Córregos, Bocaina,
Bariri, Boracéia, Itajú, Itapuí, Torrinha, Mineiros do Tietê, Arealva e
Brotas - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Pelo presente EDITAL,
ficam convocados os associados deste Sindicato, quites e em gozo de
seus direitos sindicais, para a AGO a realizar-se no dia 25/07/2019,
em nossa sede social à Rua Treze de Maio, 526, nesta cidade, às 15h,
em 1ª convocação, para discutirem a seguinte ordem do dia: a) lei-
tura, discussão e votação da ata da assembleia anterior; b) leitura,
discussão e votação do Balanço e Relatório da Diretoria, referente ao
ano de 2018, com o parecer do Conselho Fiscal. Caso não haja número
legal à hora anunciada, a assembleia será realizada duas horas após,
com qualquer número de presentes.

Jaú, 17/07/2019.Mário Eziquiel Perobelli - Presidente

Acervo Folha.
Os últimos98 anos,
exatamente como foram
impressos, agorana tela
do seu computador.

www.folha.com.br/acervo

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
P.E. nº 066/2019-FEAES: Ante as impugnações apresentadas aos termos
do edital de embasamento, fez-se necessária a presente republicação
deste edital, nos seguintes termos.
Objeto: Vale alimentação.
PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 112/2019 – Feaes.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFICIODEAUXILIOALIMENTAÇÃONAFORMADECARTÃO
ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO COM CHIP DE SEGURANÇA
COM USO DE SENHA NUMÉRICA, DISPONIBILIZADOS PELA
CONTRATADA E DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS
CREDENCIADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
FUNDAÇÃOESTATALDEATENÇÃOESPECIALIZADAEMSAÚDE
DE CURITIBA – FEAES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE PROPOSTA: a partir do dia 19 de julho
de 2019 das 10h até o dia 31 de julho de 2019, às 08h59min, horário de
Brasília/DF.
ABERTURADAS PROPOSTAS: As propostas serão abertas às 09h do
dia 31 de julho de 2019.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE LANCES: 31 de julho de 2019, a partir
das 10h, horário de Brasília/DF.
JUSTIFICATIVADO CERTAME: Considerando o disposto no art. 13,
inciso I doDecretoMunicipal nº 962/2016 - Curitiba/PR c/c art. 49, incisos
II da LC Federal nº 123/2006; os itens serão de livre concorrência.
VALOR ESTIMADO: R$ 16.569.600,00 (dezesseis milhões quinhentos
e sessenta e nove mil, seiscentos reais).

Curitiba, 16 de julho de 2019.
Kamila Tolari Faneco

Pregoeira

- AS PROPOSTAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS
VIA INTERNET RESPEITANDO A DATA E HORÁRIOS
DETERMINADOSACIMA.

- O EDITAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO
PORTAL DE COMPRAS DA FEAES: http://www.publinexo.com.
br, BEM COMO NO SÍTIO ELETRONICO DA FEAES: http://
www.feaes.curitiba.pr.gov.br.

- SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DO ENVIO DE
LANCES AS EMPRESAS QUE ESTIVEREM DEVIDAMENTE
CADASTRADASNOPORTALDECOMPRASDAFEAES (http://
www.publinexo.com.br) E QUEAPRESENTAREMPROPOSTAS.

- INFORMAÇÕES CONTACTAR PELOS FONES: (41) 3316-5967
/ (41) 3316-5927.

Licitações Feaes
R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5967
kfaneco@feaes.curitiba.pr.gov.br
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

-Bernardo Caram

BRASÍLIA Comapioranaspro-
jeções para o desempenho
daeconomianesteano,ogo-
vernoJairBolsonarodeveser
obrigadoafazermaisumblo-
queioderecursosdeministé-
rios. Agora, porém, emvalor
menordoqueoesperadope-
la equipe econômica.
Os cálculos do Ministério

daEconomiaconvergempara
umcontingenciamentoentre
R$ 1bilhão eR$ 2bilhões, in-
formaramàFolhamembros
da equipe que acompanha a
finalizaçãodos números.
Demandasdegastosporpar-

tedosministérios,oquetam-
bém inclui o pagamento de
emendasparlamentares,con-
sumiram a reserva orçamen-

táriaqueogovernoguardava
parasituaçõesdeemergência.
Com isso, a equipe econô-

micaficousemmargempara
usaro instrumentoqueutili-
zou há dois meses, quando
evitou o bloqueio do Orça-
mento usando essa sobra de
recursosparasuprirodesfal-
quenas contas.
Os dados preliminares se-

rão analisados nesta quinta
(18) em reunião da Junta de
ExecuçãoOrçamentária.Oór-
gão,comandadopelosminis-
trosdaEconomia,PauloGue-
des,eOnyxLorenzoni,daCa-
saCivil,assessoraopresiden-
tedaRepúblicana condução
dapolítica fiscal do governo.
Os cálculos serão revisados

até a próxima segunda (22),
data-limiteparaapresentação

dorelatóriobimestralderecei-
tasedespesasdaUnião,docu-
mentoqueacompanhaocum-
primentodametafiscaldogo-
verno,fixadaparaesteanoem
déficit deR$ 139bilhões.
No primeiro relatório do

ano, divulgado em março, o
governo fez um bloqueio de
aproximadamente R$ 30 bi-
lhões noOrçamento.
A redução de recursos na

áreadaEducaçãolevouauma
onda de protestos em maio.
Nomesmomês,aodivulgaro
segundo relatório bimestral,
ogovernoanunciouodesblo-
queiodepartedaverbadomi-
nistério da área.
Na apresentação de maio,

a equipe econômica evitou
um novo contingenciamen-
toaousarareservaorçamen-

tária de emergência para su-
prir as perdas na estimativa
de arrecadação.
Agora, entretanto, foi per-

dida amaior parte desse col-
chão de recursos para evitar
o contingenciamento. Isso
porque, além do gasto com
oajuste das contas emmaio,
a reserva foi consumida por
outras demandas ministeri-
ais, inclusive o pagamento
de emendas parlamentares.
Ao fimdo primeiro bimes-

tre deste ano, a reserva orça-
mentária somava R$ 5,4 bi-
lhões.Ovalorquesobrouago-
ra,abaixodeR$809milhões,
segundotécnicosdoTesouro
Nacional,nãoésuficientepa-
ra cobrir o romboadicional.
Em negociação para apro-

varareformadaPrevidência,

Emenda consomereservas, e
Orçamento teránovobloqueio
Colchão é perdido para pagar a parlamentares pela Previdência e outras despesas

ogovernoaceleroualiberação
deemendas aosdeputados e
prometeu um lote extra de
R$ 20milhões para cada um
que votasse a favordo texto.
O movimento gerou apre-

ensãoemtécnicosda equipe
econômica, jáqueomomen-
toédeapertofiscalebloqueio
de contas.
Na semana passada, o

MinistériodaEconomiaanun-
ciou um corte pela meta-
denaprojeçãodealtadoPIB
de 2019, de 1,6% para 0,81%.
O enfraquecimento da eco-
nomia tem impacto negati-
vo na arrecadação.
Comarevisãodasestimati-

vas,técnicosdogovernocolo-
caramosnovosnúmerospa-
rarodarcomaexpectativade
queserianecessáriofazerum
corteorçamentárioexpressi-
vo nestemês.
Na fase de conclusão da a-

nálise,porém,odesfalqueaca-
bou ficandomenor do que o
esperado.
Embora o fraco desempe-

nho do PIB reduza a arreca-
dação,ogovernoregistroual-
tadealgumasreceitas, como
as que incidem sobre fatura-
mentode empresas.
Háaindaperdasemimpos-

tos que são compartilhados
com estados emunicípios, o
que acaba reduzindo os pre-
juízosabsorvidospelaUnião.
Com isso, o resultado das

novasprevisõesde receitas e
despesas, embora negativo,
será muito menor do que o
estimado inicialmente.
O corte do contingencia-

mento é feito em despesas
não obrigatórias. Desse mo-
do, não são afetados gastos
comoosde salários de servi-
dores públicos e benefícios
para aposentados.
No relatório que será apre-

sentadonapróximasegunda-
feira, o governo não vai con-
tar com novas receitas que
são previstas, mas ainda es-
tãolongedeseconcretizarem.
Ficarádeforadasestimati-

vasareceitadomegaleilãode
petróleo, marcado para no-
vembro, mas ainda sob aná-
lisedoTCU(TribunaldeCon-
tas daUnião).
Tambémnãoseráconside-

radaeventualvendadaEletro-
bras,quepassaporrevisãode
modelagemnogoverno.

Bolsonaro inclui Angra 3 no
PPI para tentar viabilizar obras
SÃO PAULO | REUTERS O presi-
dente Jair Bolsonaro quali-
ficou a usina nuclear de An-
gra 3, sob responsabilidade
daestatalEletrobras,aoPro-
gramadeParceriasdeInves-
timentos(PPI)dogovernofe-
deral,segundodecretopubli-
cadonoDiárioOficialdaUni-
ão desta quarta (17).
Empreendimentos do PPI

são tratados comopriorida-
de nacional, o que, segundo
ogoverno,agilizaprocessose
atosdeórgãospúblicospara
viabilizar os projetos.
A qualificação de Angra 3

acontece em momento em
que o governo busca reto-
mar a construção da usina,
que se arrasta por décadas.
Iniciada ainda nos anos

1980,aimplementaçãofoipa-
ralisadanaqueladécadaere-
tomadaem2009.Masopro-
jetofoisuspensonovamente
em 2015, após uma das em-
preiteirascontratadasadmi-
tir irregularidades emmeio
àsinvestigaçõesdaLavaJato.
Segundo o decreto, a via-

bilizaçãopassará pela reali-
zaçãode “estudosdeavalia-
ção técnica, jurídicos e eco-
nômico-financeiros,queper-
mitamaseleçãocompetitiva
de parceiro privado”.
O texto institui ainda um

Comitê Interministerial pa-
ra apresentar a proposta de
modelo jurídico do projeto
e acompanhar a elaboração
de termos de referência pa-
ra contrataçãode estudos.

TCUavalia barrar nomeação de auditores à diretoria doBNDES
BRASÍLIA Ministros do TCU
(Tribunal de Contas da Uni-
ão) avaliam barrar a nomea-
ção de um de seus auditores
para a diretoria do BNDES
(BancoNacionaldeDesenvol-
vimentoEconômicoeSocial).
Adalberto Vasconcellos e

Alexandre Figueiredo Costa
SilvaMarques tomarampos-
se no banco na terça-feira
(16) como diretores de Rela-
çõesInstitucionaisedeCom-
pliance (governança emeca-

nismos de controle), respec-
tivamente.
Saulo Benigno Puttini, ex-

auditor do TCU, também to-
mou posse na diretoria jurí-
dica do banco. Ele tinha pe-
dido exoneração havia cerca
deumanoparacuidardaárea
decompliancedeumgrande
bancoprivadoemSãoPaulo.
Uma das ideias dos minis-

tros do TCU é permitir que
Adalberto Vasconcellos si-
ga comodiretor e vetar Silva

Marques.IssoporqueVascon-
cellos já estava cedido ao go-
verno federal desde o início
dogovernodoex-presidente
Michel Temer.
Ele comandava o PPI (Pro-

gramadeParcerias de Inves-
timentos).Seria,portanto,so-
mente uma troca de função
dentro do governo.
Outraéadepermitirqueos

doissigamnoscargoseque,a
partir de agora, nenhumou-
troauditordoTCUpossatra-

balhar em outro local. Até o
momento, cerca de oito au-
ditores atuam fora do tribu-
nal e existemoutrospedidos
detransferênciaparaestatais.
O caso chegou ao gabine-

te doministro da Economia,
PauloGuedes, aquemoban-
co de fomento está subordi-
nado,eumasoluçãodeveser
dadaaindanestasemana,se-
gundo pessoas que partici-
pamdas discussões.
OBNDESintegraaadminis-

traçãopúblicafederaleésub-
metidoaauditoriasregulares
doTCU,órgãoauxiliardoLe-
gislativo. Muitos processos
questionaramosinvestimen-
tos feitos pelo banco, especi-
almente em empresas pegas
pelaOperaçãoLava Jato.
Alguns ministros conside-

ram que a posse de audito-
resemcargosdecomandodo
BNDESconstrangeotribunal.
Para eles, seria como seuma
gigante da auditoria dos ba-

lanços de empresas, como a
PricewaterhouseCoopersou
aKPMG, estivesse indicando
umdeseusauditoresparafa-
zer parte do conselho de ad-
ministração da empresa por
ela auditada.
Outrapreocupaçãodosmi-

nistrosdoTCUéparecerqueo
tribunalcriouembaraçospara
queseusauditoresconseguis-
sem,posteriormente,cargos
nessas instituições.
Julio Wiziack

Presidente da Embrapa, alvo de
críticas do governo, é destituído
BRASÍLIA OpresidentedaEm-
brapa(EmpresaBrasileirade
Pesquisa Agropecuária), Se-
bastiãoBarbosa, foi destitu-
ídodo cargo. Ademissão foi
publicada no Diário Oficial
daUniãonesta quarta (17).
CelsoLuizMoretti,diretor

depesquisaedesenvolvimen-
todaempresa,substitui inte-
rinamenteBarbosa,queesta-
va no cargodesdeoutubro.
AministraTerezaCristina

(Agricultura)dissequehave-
ráumprocessodeseleçãopa-
ra a escolha donovo chefe.
“Nãotemnome,vamosen-

trarnumprocessodeseleção.
Já temumpresidente, Celso
Moretti,queédadiretoriada
Embrapa. Nós vamos fazer
tudo commuita calma”, dis-

se aministra, nesta quarta.
OpresidenteJairBolsonaro

jáhaviamanifestadoseudes-
contentamento com a atual
gestão.Numcafécomaban-
cadaruralistanoiníciodeju-
lho, ele defendeu que a em-
presaseja“repotencializada”.
“Achoqueempoucosdias,

vamosterumarespostapara
queanossaEmbrapafaçaum
trabalhomaravilhoso,quefez
láatrás,naépocaquefoicria-
da [nadécadade 1970].”
Segundointerlocutoresno

governo,existeaavaliaçãode
queaEmbrapaestáengessa-
da e que deve ser elaborado
um plano de reformulação.
Ogovernonegaqueissopos-
saenvolveraprivatizaçãoda
empresa.RicardoDellaColetta


