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PF atribui a Rodrigo Maia
corrupção, lavagem e caixa 3
Em relatório conclusivo,
a Polícia Federal atribuiu
ao presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ),
os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro
e caixa dois, no âmbito de
investigações que envolvem
a delação da Odebrecht.
Na planilha de propinas da
Odebrecht, Maia é identificado como “Botafogo”. O ministro do Supremo Tribunal
Federal Edson Fachin deu
15 dias para a procuradorageral, Raquel Dodge, decidir
se oferece denúncia – ela
também pode devolver com
solicitação de novas investigações.
Segundo a PF, Maia e
seu pai, Cesar Maia, ex-pre-

Presidente da França, Emanoel Macron disse que Jair Bolsonaro foi desrespeitoso ao expôr a mulher dele Brigitte Macron nas redes sociais

Macron diz que Brasil
merece presidente melhor
Mandatário francês responde a ataque de Jair Bolsonaro contra a mulher dele

O

presidente da França, Emmanuel Macron, reagiu ontem a
um comentário feito no Facebook pelo presidente Jair
Bolsonaro, que no sábado
endossou a postagem de um
internauta que zombava da
mulher de Macron, Brigitte, 24 anos mais velha que o
chefe de Estado francês.
Em entrevista coletiva
ao lado do presidente do
Chile, Sebastián Piñera,
Macron disse que o comentário sobre Brigitte foi “triste” e “extremamente desrespeitoso”. Afirmou ainda que
os brasileiros “merecem um
presidente que se comporte

à altura” do cargo.
— O que eu posso dizer a
vocês? É triste, é triste, mas
é em primeiro lugar triste
para ele e para os brasileiros — afirmou o presidente
francês.
No sábado, um seguidor
postou foto dos casais Macron e Bolsonaro em um
post do presidente brasileiro, com a legenda: “Agora
entende por que Macron
persegue Bolsonaro?”. O
presidente brasileiro respondeu: “Não humilha cara.
Kkkkkkk”.
A postagem do seguidor
foi acompanhada de uma
montagem: de um lado,

Emmanuel Macron e sua
mulher Brigitte; e, do outro,
o presidente brasileiro e sua
mulher, Michelle, 27 anos
mais jovem que o chefe de
Estado do Brasil.
A resposta de Bolsonaro
viralizou e foi repercutida
na imprensa francesa, que
criticou a atitude sexista do
presidente. Brigitte tem 66
anos, e Macron 42. A diferença de idade já foi usada
por seus adversários, mas o
presidente francês rebateu
dizendo que, se ele tivesse
20 anos a mais, “ninguém
pensaria por um segundo
que não poderíamos estar
legitimamente juntos”.

O MAIS INSIGNIFICANTE
Um texto opinativo publicado ontem pelo The
New York Times refere-se
ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) como “o menor, o
mais maçante e o mais insignificante dos líderes”. A
referência ao capitão foi publicada na primeira página
do diário impresso.
Com o título “Uma devastação da Amazônia em
todo o Brasil”, o texto trata
da postura de Bolsonaro em
relação à floresta, motivo
de confronto com a comunidade internacional, em
especial líderes de países
europeus.

Francês propõe status internacional à Amazônia
O G-7, grupo de países
mais ricos do mundo, prometeu ontem liberar em caráter
de urgência US$ 20 milhões o
equivalente a R$ 83 milhões,
para enviar aviões-tanque
para combater os incêndios
na Amazônia. O presidente
da França, Emmanuel Macron, questionou a conveniência de conferir um status internacional à floresta caso os
líderes da região tomem decisões prejudiciais ao planeta.
A fala de Macron é uma

clara alusão ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro(PSL), que o acusou de ter
uma “mentalidade colonialista” por exigir uma ação internacional a respeito da região.
Associações e organizações
não governamentais (ONGs)
levantaram a questão de definir um status internacional
para a Amazônia.
“Este não é o quadro da
iniciativa que estamos tomando, mas é uma questão
real que se impõe se um Es-

tado soberano tomar medidas
concretas que obviamente se
opõem ao interesse de todo o
planeta”, disse Mácron. “As
conversas entre (Sebastián)
Piñera (presidente do Chile)
e Bolsonaro não vão nessa direção, acho que ele está ciente
desse assunto. Em qualquer
caso, quero viver com essa esperança.”
REAÇÃO
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi ao Ministério da
Defesa, ontem à tarde para

uma reunião de última hora
sobre a crise provocada pelas
queimadas na Amazônia. O
compromisso entrou na agenda oficial no meio da tarde,
depois de um encontro com
Paulo Guedes no Ministério
da Economia, que fica próximo à Defesa. O ministro da
Defesa, Fernando Azevedo
e Silva, atualizou Bolsonaro
sobre a participação das Forças Armadas no combate aos
focos de incêndio na região
amazônica.

feito do Rio, praticaram crime eleitoral “na modalidade
‘Caixa 3′”, ao apresentar
apenas as informações de
cunho estritamente formal
das doações repassadas por
empresas interpostas quando o verdadeiro doador era o
Grupo Odebrecht”.
A PF também diz que
eles “cometeram o delito de lavagem de dinheiro
quando, em 2010 e 2014,
ocultaram e dissimularam
a origem, com o objetivo de
dar lastro e legitimar o recebimento valores indevidos
com as doações eleitorais feitas pelo Grupo Petropolis e
as distribuidoras de bebidas
Praiamar e Leyroz, a pedido
do Grupo Odebrecht”.

