
FMI reduz
projeção de
crescimento do
PIB brasileiro

Para Gerdau,
população
deve se rebelar
contra serviços

Líder da máfia do
ISS deu carro a
irmão de político

Maduro aceita
início de diálogo
com oposição

PT faz ofensiva para barrar
investigação e blindar Dilma
Em ação combinada, Lula convoca ‘ataque’, Gabrielli defende compra de Pasadena e base adia decisão sobre CPI

Pederastia é crime
militar, diz procurador

COI diz que situação
do Rio é ‘muito séria’

ROBERTO DAMATTACELSO MING

Casa Branca fez
exigências, diz site

Doleiro é ligado a
sócia de Furnas

Ucrânia reage a levante
e detém separatistas

DAVID E. SANGER
EUA acalmam China
O Pentágono expôs às autoridades
chinesas os planos para defender os
EUA de ciberataques para aplacar as
preocupações em Pequim.
VISÃO GLOBAL / PÁG. A13

Âncora cambial
O momento é de uso do câmbio como
âncora de preços. O BC está deixando
que o dólar fique mais barato para,
com isso, reduzir a inflação.
ECONOMIA / PÁG. B2

JULIO MESQUITA
(1862 - 1927)

Aparelhos e próteses
Eles não se lembram de reuniões
em que uma Petrobrás compra
refinarias como nenhum de nós
compraria uma penca de bananas.
CADERNO2 / PÁG. C10

Tempo em SP

FUNDADO EM
1875

MÁRCIO HOLLAND
SECRETÁRIO DE POLÍTICA ECONÔMICA
“Provavelmente, o FMI nem abriu os
dados de janeiro a março de 2014”

31˚ Máx. 19˚ Mín.

OPTfezontem ofensivaparatentarbar-
rarinvestigaçõessobreaPetrobráseblin-
dar a presidente Dilma Rousseff de mais
desgaste político. Em estratégia combi-
nadacomoPlanalto,oex-presidenteLu-
la reforçou o ataque à oposição e afir-
mou que o governo precisa se defender
com “unhas e dentes”. Em entrevista a
blogueiros, disse esperar que o PT “te-
nha aprendido a lição” do que significou
a CPI do Mensalão. O ex-presidente da
PetrobrásJoséSérgioGabrielli,convoca-

do para reforçar a estratégia, municiou
parlamentares petistas com detalhes da
compradePasadena,dizendoquefoipo-
sitiva e Dilma não tinha acesso às infor-
mações.NoSenado,abasealiadaempur-
rou para hoje a decisão da CCJ sobre a
abrangênciada CPI,adiandosua instala-
ção. A oposição foi ao STF para tentar
manter o foco da investigação só na Pe-
trobrás. Para o ex-presidente Fernando
HenriqueCardoso,aapuração“édeinte-
resse nacional”. POLÍTICA / PÁGS. A4 e A6
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METRÓPOLE / PÁG. A16

Pressão. Políticos de oposição, liderados pelo senador Aécio Neves (centro), seguem para o STF para garantir a instalação apenas da CPI da Petrobrás

INTERNACIONAL / PÁG. A12

ESPORTES / PÁG. A22

NOTAS & INFORMAÇÕES

CPI e ‘disputa política’
A ideia seria desqualificar os propo-
nentes do inquérito sobre a Petro-
brás como oportunistas. PÁG. A3

LABORATÓRIO
NO CARRINHO

Apontado como líder da máfia do
ISS, Ronilson Bezerra Rodrigues
comprou um Mercedes para Marco
Aurélio Garcia, irmão do ex-secretá-
rio Rodrigo Garcia, pré-candidato a
deputado federal pelo DEM, indicam
documentos. METRÓPOLE / PÁG. A14

Na web: www.jornaldocarro.com.br

● Com o câmpus da USP Leste
fechado por problemas ambien-
tais, professores improvisam pa-
ra dar aula em outros locais.
Adriana Tufaile transporta equi-
pamento eletrônico em um car-

rinho de feira.METRÓPOLE/PÁG.A18

O presidente venezuelano, Nicolás
Maduro, sereuniu ontem com repre-
sentantes da oposição e aceitou ini-
ciar um diálogo mediado pela Una-
sul. Os opositores querem o fim dos
gruposparamilitares e a anistia a pre-
sos políticos. INTERNACIONAL / PÁG. A9

Interação.
André,
Elza e
Isadora
dividem
despesas

OsEUAexigiramqueoBrasilatendes-
se suas demandas econômicas no
Equador para liberar a compra da refi-
naria em Pasadena pela Petrobrás, em
2006,revelouositeWikiLeaks.PÁG.A4

A PF suspeita que a empresa que ar-
rematou a concessão da usina hidre-
létrica de Três Irmãos com Furnas
seja sócia do doleiro Alberto Yous-
sef no laboratório Labogen. PÁG. A7

● Nas ruas
Importada da
Itália, Ducati
Hypermotard é
ágil no uso
urbano. PÁG. 11

ANDRE DUSEK/ESTADÃO

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Improviso

0H30

O Fundo Monetário Internacional
(FMI) reviu a projeção de crescimento
do PIB brasileiro em 2014 de 2,3% para
1,8%, o que deixa o País bem atrás dos
demais emergentes. A redução foi mo-
tivada em parte pela alta dos juros. O
relatório também chama atenção para
a inflação. Para a Fazenda, o FMI está
olhando “para trás” nas análises sobre
o Brasil. ECONOMIA / PÁGS. B1 e B3

O empresário Jorge Gerdau Johannpe-
ter criticou a insistência do Brasil em
se aproximar do Mercosul, propôs que
o próximo governo tenha só seis minis-
térios e sugeriu que a população se re-
bele diante da falta de infraestrutura e
da qualidade dos serviços. “Tem de ter
rebelião, gente”, disse em palestra no
27.º Fórum da Liberdade, em Porto Ale-
gre. Para Gerdau, que preside a Câma-
ra de Políticas de Gestão do governo, o
País deve aumentar a poupança e me-
lhorar sua governança e produtividade
para crescer mais. ECONOMIA / PÁG. B5

Sol e
chuva.
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● Com carona, colegas de trabalho
economizam tempo e dinheiro
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