OCTÁVIO COSTA
Site da PF bate recorde de
acesso com as investigações
sobre a Petrobras. P40

INFORME NY
Consumidor americano tem
aliados de peso na briga contra
provedores de Internet. P34

EMPREENDEDORISMO
Começa hoje a Semana
Global, com atividades em
diversos estados. P25

GOOGLE
Cartões pré-pagos para usar
na Google Play chegam às
redes de varejo do país. P22
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Responsável pela implementação da Agência Nacional
de Águas (ANA), Jerson Kelman defende as Parcerias
Público-Privadas para ampliar a segurança hídrica no
país. Para ele, os investimentos no setor serão mais
eﬁcientes se forem contratados como prestação de
serviços e não obras públicas. Kelman, que também
passou pela Aneel, diz que os governos estão amarrados
por um “excessivo” sistema de controle, lobby das
empreiteiras e por circunstâncias políticas.
Mas ele não acredita em cenário de desabastecimento:
“Mesmo a longuíssimo prazo, há água para todos”. P4a7

G20 faz pacto
por clima e
economia
Ao ﬁm do encontro na Austrália, líderes dos países do grupo
prometeram adotar medidas
para reativar a economia. A
questão do clima provocou
reações contrárias, mas acabou com a promessa de novas
metas já em 2015. P32e33

OPERAÇÃO LAVA-JATO

Insatisfação interna e
paralisia na Petrobras
Nenhuma decisão na estatal é tomada agora sem interrogatório dos auditores internos. O adiamento da divulgação dos resultados do terceiro trimestre elevou o medo
dos investidores. Já foram presas 23 pessoas. Na Austrália,
Dilma Rousseﬀ disse que as relações entre sociedade,
Estado e empresas mudarão para sempre. P10e11

Fundos buscam
projetos de
impacto social
Número de investidores voltados para este tipo de aplicação
triplicou desde 2012, mas faltam no país iniciativas que se
enquadrem no perﬁl. Eles têm
em carteira US$ 177 milhões e
planejam investir este ano até
US$ 127 milhões. P16e17

