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Manchete O Globo: Cabral diz que seu apego ao dinheiro ‘é vício’
No primeiro depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da Lava-Jato no Rio, em
que admitiu o recebimento de propinas, o ex-governador Sérgio Cabral
enumerou pagamentos ilícitos do esquema de corrupção em seu
governo. Ao explicar os desvios na Saúde, junto com o ex-secretário da
pasta Sérgio Côrtes, disse que errou. “Esse meu erro de postura, de apego adinheiro, a poder. Isso é um vício”,
afirmou. Cabral assumiu que eram seus os US$ 100 milhões em contas no exterior, entregues à Justiça por doleiros.
Ele mencionou pagamentos de Eike Batista e a arrecadação para campanhas de Eduardo Paes e de Pezão. Paes nega
ter recebido doações irregulares.
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Primeira página O Globo
Comércio legal barrado – Desde quinta-feira, quando o governo Maduro fechou a fronteirada Venezuela como Brasil,
ao menos nove mil toneladas de alimentos legalmente comercializados deixaram de entrar no país vizinho, o que
equivale a 45 vezes a carga de 200 toneladas da ajuda humanitária.
Nova regra reduz benefícios a aposentado que fica viúvo – A renda de aposentados que ficam viúvos será
duplamente afetada pela reforma da Previdência. Em caso de pensão do INSS por morte, o benefício passa a ser de
60% mais 10% por filho menor de 21 anos. No caso de acúmulo de benefícios, haverá outro fator redutor.
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Comunicado da Assessoria de
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Secretário da Receita pede investigação de vazamento – O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra,
pediu ao ministro da Justiça, Sergio Moro, que a Polícia Federal investigue vazamento de dados do órgão que citam
investigações preliminares sobre ministros de tribunais superiores, como Gilmar Mendes, do STF.
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Outras notícias O Globo
Dependência ou pragmatismo? Psicanalistas respondem – Membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de
Janeiro (SBPRJ), o psicanalista Jeremias Ferraz Lima diz que, em mais de quarenta anos de profissão, nunca atendeu
nenhum paciente com vício em dinheiro. Apenas pessoas que se sentiam culpadas por circularem em “ambientes
corruptos”. —O diagnóstico de um distúrbio como esse é muito complicado, já que são sintomas egossintônicos, que
agradam ao ego. Você fica viciado em ganhar dinheiro, isso traz prazer e bem-estar, e está diretamente ligado a
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autoestima. Obviamente, a pessoa não encara isso como um problema. Com o Cabral, passou a ser um porque ele
está preso — explica Lima, que também é professor adjunto da UFRJ e autor do livro Psicanálise do Dinheiro. Para
Virgínia Ferreira, professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis, as declarações de Sérgio Cabral não fazem
sentido. Ela entende que as atitudes do ex-governador se explicam pela “ganância desmedida”. —Não existe nenhum
vício, está muito longe disso. O que há, na realidade, é um desvio de caráter. É bom que se entenda que o vício só traz
malefícios. A pessoa sabe que ela está errada, mas não tem controle. O dele é justo o oposto. O que ele tem é uma
ganância desmedida. Agora, tenta se vitimizar e certamente minimizar as punições na Justiça — avalia.
Irmão de ex-secretário é alvo de busca e apreensão – A Polícia Federal fez ontem busca e apreensão na casa e no
escritório de advocacia de José Antonio Fichtner, irmão de Régis Fichtner, ex-secretário da Casa Civil no governo de
Sérgio Cabral. Também é alvo de busca e apreensão Fábio França, filho do coronel Fernando França, apontado como
braço direito de Fichtner. Fernando e o ex-secretário foram presos no último dia 15. No pedido que embasa a ação de
busca e apreensão, o Ministério Público Federal indica que há “indícios de que José Antonio Fichtner realiza
operações de lavagem de dinheiro obtido criminosamente para seu irmão, de modo a ocultar e blindar o patrimônio
para este”. As suspeitas recaem sobre a compra e a operação de uma fazenda na Bahia, adquirida por R$ 4 milhões,
valor dividido igualmente pelos irmãos, em 2009.
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A líderes na Câmara, Onyx promete cargos e verba – Na primeira reunião do presidente Jair Bolsonaro com os
líderes na Câmara, destinada a debater a proposta de reforma da Previdência, coube ao ministro-chefe da Casa Civil,
Onyx Lorenzoni, iniciar o movimento de aproximação com os parlamentares. Responsável pela articulação política do
governo, Onyx prometeu liberar nomeações políticas em órgãos federais nos estados e garantiu que não haverá
contingenciamento das emendas parlamentares individuais por parte do governo. Bolsonaro focou sua fala na
reforma da Previdência, mas aproveitou o encontro para anunciar a escolha da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP)
para o cargo de líder do governo no Congresso e se comprometeu a manter contato frequente com os líderes, além de
repetir esse tipo de evento. De acordo com os deputados, o presidente adotou um tom de humildade e reafirmou em
algumas oportunidades a importância do Parlamento para o sucesso do governo, em especial neste tema.
Alerj contraria Witzel e aprova reajuste de 3,75% para piso – Numa derrota para o governador Wilson Witzel, que
pretendia congelar os valores por dois anos, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou ontem, em regime deurgência,
um reajuste de 3,75% para o piso regional do estado. O percentual, calculado com base na inflação acumulada em
2018, foi fixado após acordo entre líderes dos partidos. É o primeiro revés de Witzel, que enviou o projeto para a Alerj
com a previsão de congelamento. —Não se pode punir apessoa que trabalha pelos erros de administrações
anteriores. É um direito básico a recomposição pela inflação — argumentou o deputado Renan Ferreirinha (PSB).
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