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Uma nova fase da 
Operação Lava Jato, de-
flagrada ontem, tornou 
réus advogados suspeitos 
de envolvimento em um 
esquema de tráfico de in-
fluência que, segundo o 
Ministério Público Fede-
ral (MPF), desviou R$ 151 
milhões do Sistema S — 
que engloba Fecomércio, 
Sesc e Senac. A Operação 
“E$quema S” cumpriu 
50 mandados de busca e 
apreensão em escritórios 
de advocacia no Rio, São 
Paulo e mais quatro ca-
pitais. Não houve pedido 
de prisão.

Os advogados Frederick 
Wassef (que representou 

Contratos fraudulentos “escoaram” R$ 151 milhões, diz MPF

Lava Jato mira advogados 
por desvios no Sistema S

a família Bolsonaro), Ana 
Tereza Basílio (defesa do 
governador do Rio Wilson 
Witzel) e Cristiano Zanin 
e Roberto Teixeira (repre-
sentantes do ex-presiden-
te Lula) foram alvos.

Em delação premia-
da, Orlando Diniz – ex-
presidente do Sesc, Se-
nac e Fecomércio do Rio 
– contou que contratou 
dezenas de advogados, 
mas os escritórios não 
prestavam serviços tra-
dicionais de advocacia. 
As investigações indicam 
que eles recebiam valo-
res milionários por meio 
de contratos simulados e 
notas fiscais falsas. n

Mandados foram cumpridos em alguns dos
mais conhecidos escritórios de advocacia do país
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Governo zera imposto 
de importação do arroz

A Câmara de Comér-
cio Exterior (Camex), 
vinculada ao Ministério 
da Economia, decidiu 
ontem zerar a alíquota 
do imposto de importa-
ção para o arroz em casca 
e beneficiado. A isenção 
tarifária valerá até 31 de 
dezembro deste ano. Até 
então, a Tarifa Externa 
Comum (TEC) incidente 
sobre o produto era de 
12% para o arroz benefi-
ciado, e 10% para o arroz 
em casca. A decisão foi 
tomada pelo Comitê-
Executivo de Gestão da 
Camex, a partir de um 
pedido formulado pelo 
Ministério da Agricultura.

O colegiado é integra-
do pela Presidência da 
República e pelos minis-
térios da Economia, das 
Relações Exteriores e da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O obje-
tivo da isenção tarifária 
temporária é conter o 
aumento expressivo no 
preço do arroz ao lon-
go dos últimos meses. 
De acordo com a Uni-
versidade de São Paulo 
(USP), o preço do arroz 
variou mais de 107% nos 
últimos 12 meses. Em 
alguns supermercados 
o pacote de cinco quilos 
do produto saltou de R$ 
15 para até R$ 40. n

Arroz é um dos alimentos mais
tradicionais nas mesas das famílias brasileiras
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