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Marinho: ‘Trouxe provas’
Empresário depõe sobre suposto vazamento de informações a Flávio Bolsonaro

P

elo segundo dia seguido, o
empresário Paulo Marinho
se apresentou a autoridades
para prestar depoimento sobre supostos vazamentos da Operação
Furna da Onça para o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).
Ontem,ele depôs por cerca de três
horas no Ministério Público Federal (MPF).Ao sair,afirmou que
entregou provas.
“Reproduzi meu depoimento
de quarta-feira, mas hoje (ontem)
com riqueza maior de detalhes. A
investigação aqui é mais ampla.
Trouxe provas e deixei na mão do
procurador, que me solicitou que
não declarasse o meu depoimento
para a imprensa. O que posso dizer é que confirmei o conteúdo da
entrevista que dei para a Folha de

São Paulo,com mais detalhes”,disse Marinho,que,quarta-feira,foi à
sede da Polícia Federal (PF) prestar depoimento sobre a denúncia
feita na entrevista ao jornal.

PAULO MARINHO
DIZ QUE RECEBEU
AMEAÇAS,
MAS QUE NÃO
TEM MEDO
Segundo o coordenador do
Núcleo de Controle Externo da
Atividade Policial do MPF,Eduardo Benones, a expectativa é de
concluir a investigação o quanto

antes. “Eu espero que seja o mais
rápido possível, desde que não
atropele o procedimento e traga
prejuízo à acusação.A ideia da investigação é colher elementos para eventual acusação.A questão é o
que está em jogo e a complexidade
da informação”, destacou.
A partir do depoimento de ontem, vão analisar se será necessário ouvir outras pessoas.“É preciso analisar o que foi dito e decidir
qual passo tomar”, disse Benones.
Marinho ainda falou sobre
ameaças recebidas e de um pedido de investigação sobre possível
devassa em suas contas bancárias.
“Não sei a origem dessas ameaças.
Não tenho medo, pois quem toma a decisão que tomei precisa de
coragem e ser casca grossa.”

jornaleiro jornalista

TENHO 60 anos e sou jornaleiro há 30. Antes de ser jornaleiro, fui artesão. Na minha profissão, gosto da
distração que a banca me proporciona. Moro em Campo Grande, torço pelo Flamengo e, nas horas vagas,
gosto de assistir filmes com meu neto. No MEIA HORA, gosto de ler o caderno de esportes e sobre as novelas.
CLEDIR FERREIRA — Campo Grande
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Gilvan de Souza

Paulo Marinho na saída do seu depoimento no MPF, no Rio

