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PMDB da Bahia apresenta pedido
de expulsão da ministra Kátia Abreu
O presidente estadual do
PMDB na Bahia e primeiro-secretário nacional da legenda, Geddel Vieira Lima,
ingressa hoje, no Conselho
de Ética do partido, um pedido de expulsão da minis-

tra Kátia Abreu.
"Além de ela descumprir
uma decisão do diretório nacional, ela tem tido um comportamento provocativo, desafiador, em relação ao par-

tido. É um comportamento
inapropriado", afirmou Geddel à reportagem. Segundo
ele, o processo será acompanhado de uma liminar com
pedido de suspensão imediata da ministra.

PF informa prisão de funcionário
da Odebrecht que estava foragido
O funcionário da Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha,
que teve prisão preventiva decretada na 26ª fase da “Operação Lava-Jato” e estava foragido, já se encontra na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba. Segundo

a força-tarefa, Rocha está no
local desde sábado (2). A corporação não informou, entretanto, o local onde estava nem
como foi preso.
Luiz Eduardo da Rocha e
Hilberto Mascarenhas Alves,

também funcionário da Odebrecht, são apontados nas investigações como dois dos três chefes
do Setor de Operações Estruturadas do grupo. Nessa divisão, era
feito o pagamento de propinas
por meio de contas "offshores"
abertas pela Odebrecht.

Kátia Abreu, por sua
vez, recorreu na semana passada às redes sociais para dizer que não pretende deixar
o governo. As mensagens
foram publicadas após a decisão do diretório nacional

do PMDB que determinou a
saída imediata dos integrantes da legenda do governo
Dilma. "Continuaremos no
governo e no PMDB. Ao
lado do Brasil no enfrentamento da crise", disse a mi-

nistra no Twitter. "Deixamos
a presidente à vontade caso
ela necessite de espaço para
recompor sua base", afirmou. "O importante é que
na tempestade estaremos
juntos."

Prédio de Dilma amanhece pichado em Porto Alegre
O prédio onde a presidente Dilma Rousseff tem apartamento em Porto Alegre foi alvo
de pichação na madrugada de
ontem. No muro da fachada do
edifício, foi escrita a pergunta: "Quem matou Celso Daniel?". A mensagem é uma referência à “Operação Carbono
14”, fase mais recente da

“Lava-Jato”, que aproximou a
investigação sobre os desvios
de dinheiro em negócios da
Petrobras do caso do assassinato de Celso Daniel (era prefeito de Santo André-SP quando foi morto a tiros, em 2002).
Outra frase também foi escrita no muro dos fundos de

um supermercado situado bem
em frente do prédio de Dilma.
Esta segunda pichação dizia:
"Fora PT". As duas mensagens
foram fotografadas por moradores e publicadas pelo portal
do jornal "Zero Hora". Na
metade da manhã de ontem, a
pichação no edifício da presidente já tinha sido removida.

