BRASIL

A-8

Capa do ‘New York Times’
mostra crise política no País
O jornal norte-americano
“The New York Times” destacou em sua capa, ontem, amplo espaço à crise política do
Brasil. Com a foto da presidente
Dilma Rousseff como a principal da primeira página, a publicação aborda a "rede de corrupção", que se espalhou pelo
País. A capa ainda traz imagens

do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da SIlva, do protesto
“pró-impeachment” ocorrido
em São Paulo, do senador Delcídio Amaral (sem partido-MS)
e do juiz Sérgio Moro.
O resumo da reportagem,
assinada pelo jornalista Simon
Romero, ressalta a prisão e a

delação premiada de Delcídio
Amaral, ex-líder do governo
no Senado. O texto conta o
episódio em que Delcídio foi
gravado planejando um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para tirar o
ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, da prisão e enviálo para fora do País.

A delação do ex-líder do
governo, apontada como uma
revelação dos "bastidores" do
esquema de corrupção no Brasil, teria deixado o governo
Dilma mais perto do "colapso", segundo o “New York Times”. O texto da capa do jornal termina com um depoimento do senador.
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Lobista acusado de
fraude na merenda é solto
A Procuradoria-Geral de
Justiça de São Paulo decidiu
não pedir prorrogação da prisão temporária do lobista
Marcel Júlio. Filho do exdeputado Leonel Júlio, que
presidiu a Assembleia Legislativa de São Paulo e foi cassado em 1976, Marcel Júlio
teve a prisão decretada em
janeiro na “Operação Alba
Branca” por envolvimento
com a organização que fraudava licitações em pelo menos 22 prefeituras e mirava

em contratos da Secretaria
da Educação do governo Geraldo Alckmin (PSDB).
Na quinta-feira (31), Marcel Júlio entregou-se à Polícia
Civil de Bebedouro, onde funcionava a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (Coaf),
base da organização. Para se
livrar da prisão, ele fechou
acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral
de Justiça. Ele depôs na sextafeira, à noite, e no sábado (2).

