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Ex-gestora do Cais
tem contas rejeitadas
Fundo de investimento. Conselho do Cais Mauá decidiu que uma nova auditoria deverá
ser realizada na gestão da Icla Trust, empresa investigada em operação da Polícia Federal
Investigada pela PF (Polícia
Federal) por supostos desvios
de recursos de investidores
do fundo do Cais Mauá, a Icla
Trust teve suas contas reprovadas pelo conselho do consórcio responsável pela revitalização da área portuária
da capital. A decisão foi tomada na terça-feira, em reunião do conselho, que também aprovou a realização de
uma auditoria na Icla Trust,
que era a gestora do fundo de
participações até 26 de fevereiro, quando foi substituída
pela Reag Investimentos às
vésperas do início das obras.
A Reag tem feito o possível para descolar a imagem
do empreendimento da gestão da Icla Trust. Mas a Operação Gatekeepers da PF,

que cumpriu nove mandados contra a empresa e outras pessoas jurídicas e físicas
chegou a causar a paralisação
nos trabalhos. “Paramos por
três dias para entender a situação, mas já retomamos o
nosso cronograma de curto
prazo, que está em andamento”, disse ontem o presidente
da Reag, João Carlos Mansur.
Atualmente, as obras,
que começaram em março, se resumem à retirada
de substâncias que ainda
estão no local, após décadas de estocagem e circulação de produtos desembarcados de navios, alguns
deles tóxicos. A Icla Trust
já informou que está colaborando com as investigações da PF. METRO POA

Cidade Baixa

Santa Maria

Atropleador é
denunciado

Toxoplasmose
atinge 51 pessoas

A Promotoria de Justiça
da Vara do Júri de Porto
Alegre ofereceu denúncia
contra Fábio José Volpato
Ferreira, 44 anos, o motorista de caminhão que
atropelou três pessoas no
bairro Cidade Baixa no
início deste mês, causando uma morte. Ele deve
responder por homicídio
duplamente qualificado
e duas tentativas do mesmo crime. BANDNEWS

O surto de toxoplasmose em Santa Maria teve 51
casos confirmados em 18
bairros, segundo o Centro
Estadual de Vigilância em
Saúde. De 12 de abril até
terça-feira, 193 suspeitas
foram levantadas. O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, disse que
a União se comprometeu
em enviar remédios à cidade para os contaminados. BANDNEWS

Caxias do Sul

Obras na área portuária começaram em março | BRAYAN MARTINS/PMPA
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Exército

PF prende servidor
por fraude

Novo comandante
assume no Sul

A Polícia Federal deflagrou ontem uma operação contra fraude no seguro desemprego em Caxias.
Um servidor do Ministério do Trabalho foi preso
por conceder o benefício
a pessoas como se fossem
pescadores artesanais, que
são impedidos de exercer
a atividade em certos períodos do ano. BANDNEWS

O general Geraldo Antonio Miotto assume hoje
como comandante militar
do Sul, no lugar do Edson
Leal Pujol. O evento será
realizado às 16h30, no 3º
Regimento de Cavalaria
de Guarda, em Porto Alegre. O Comando Militar
do Sul engloba Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná. METRO POA

