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31 de Março a 1 de Abril de 2018

MMEconomia.
Executivo diz que
cenário no Brasil
é positivo para a
fidelização PÁG. 18
OFICIAL MICHEL TEMER CANCELOU IDA A SÃO PAULO NA PÁSCOA E PASSOU A SEXTA EM BRASÍLIA REUNIDO COM ADVOGADOS E MINISTROS

Planalto diz que Operação Skala
quer destruir reputação de Temer
Operação da Polícia Federal que foi deflagrada na última quinta-feira prendeu dois amigos do presidente;
empresário do Grupo Rodrimar segue preso e na noite desta sexta-feira ainda teve habeas corpus negado
BRASÍLIA
Da redação
@jornalovale

Após reunir-se com o advogado Antônio Claudio Mariz de
Oliveira e, em seguida, com
vários ministros no Palácio
da Alvorada, em Brasília, nesta sexta-feira, o presidente
da República, Michel Temer,
emitiu uma nota oficial no final da tarde desta sexta-feira
repudiando a ação da Operação Skala, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira e
que levou para a cadeia dois
amigos diretos do presidente.
Temer, que iria passar o feriado de Páscoa em São Paulo, cancelou a viajem para
ficar na capital federal traçando estratégia de defesa.
Em nota oficial, a Secretaria
Especial de Comunicação Social da Presidência criticou a
operação Skala, da Polícia Fe-
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PESSOAS
tiveram prisão temporária
decretadas pela Polícia
Federal por conta da
Operação Skala

Divulgação

Reuniões. O presidente Temer passou a sexta-feira reunido com advogados e ministros em Brasília

RECURSO

Advogado do presidente do Grupo
Rodrimar entra com habeas corpus
DEFESA. A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal
Federal), negou no início da
noite desta sexta-feira (30)
o pedido de habeas corpus)
protocolado pela defesa do em-

presário Antonio Grecco, preso
ontem pela Polícia Federal no
âmbito da Operação Skala.
Segundo o despacho da ministra, responsável pelo plantão
Judiciário no Supremo duran-

te o feriado, “o presente HC,
em qualquer hipótese, não se
presta, manifesta a adequação
da via eleita, para a apreciação
da tese defensiva com vista à
revogação da decisão de prisão”.
A magistrada ressaltou que existem petições avulsas da defesa
do empresário que ainda estão
pendentes de análise.

.

deral, e disse que há uma tentativa de “destruir a reputação do
presidente Michel Temer”.
“Tentam mais uma vez destruir
a reputação do presidente Michel Temer. Usam métodos totalitários, com cerceamento dos
direitos mais básicos para obter,
forçadamente, testemunhos que
possam ser usados em peças de
acusação. Repetem o enredo
de 2017, quando ofereceram os
maiores benefícios aos irmãos
Batista para criar falsa acusação
que envolvesse o presidente.
Não conseguiram e repetem a
trama, que, no passado, pareceu
tragédia, agora soa a farsa”, diz
outro trecho na nota. O Planalto
também nega que o decreto dos
Portos teria beneficiado a Rodrimar. “A mais rasa leitura do
decreto teria enterrado, no ano
passado, o pedido de abertura
de tal investigação pelo então
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot. O fato é que a
Rodrimar não se encaixa neste
parágrafo”.

.
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ANOS
é o período em que funciona
o esquema dos portos,
segundo o ministro do STF,
Luís Barroso

JUSTIÇA ARGUMENTO FOI USADO PARA AUTORIZAR PRISÕES NA OPERAÇÃO SKALA

PRISÃO ELE FICOU EM SILÊNCIO DURANTE DEPOIMENTO

Barroso cita risco de
destruição de provas

Coronel Lima
tem depoimento
adiado por
causa da saúde

CADEIA. Em despacho, o mi-

nistro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto
Barroso autorizou as prisões
e as buscas e apreensões da
Operação Skala alegando “risco concreto de destruição de
provas” e ainda “indícios que
demonstram a possibilidade
de se estar diante de um esquema contínuo de concessão de benefícios públicos

em troca de recursos privados,
para fins pessoais e eleitorais,
que persistiria por mais de 20
anos no setor de portos, vindo
até os dias de hoje”. Na quinta,
a Polícia Federal deflagrou a
Operação Skala, que apura as
suspeitas de que agentes públicos favoreceram empresas
do setor portuário com a publicação de um decreto assinado
pelo presidente Michel Temer.

.

Divulgação

Decisão. O ministro do
Supremo, Luís Roberto Barroso

OPERAÇÃO. O advogado Cristiano Benzota, que defende o
coronel da reserva João Batista Lima, preso quinta-feira
na capital paulista durante
a Operação Skala, informou
que Lima não prestou o depoimento que estava previsto para a tarde desta sexta

devido a problemas de saúde.
“Em decorrência do quadro
de saúde que ele mantém, e da
própria circunstância de estar
aqui hoje acautelado, ele não
revelou condições psicológicas
e físicas de prestar seu depoimento”, afirmou. Lima chegou
à sede da PF na quinta-feira
à noite depois de passar mal
no momento em que foi preso
e precisou ser levado para o
hospital. Segundo o advogado,
Lima preferiu reservar-se ao direito de ficar em silêncio e negou todas as acusações que são
feitas contra ele.

.

