Brasília, 14 de agosto de 2020.

A Sua Excelência, o Senhor
Antônio Augusto Brandão de Aras
Procurador-Geral da República

Assunto: Prorrogação de atuação da Fora-tarefa da Lava Jato

Excelentíssimo Procurador-Geral da República,

Os senadores e deputados federais do PODEMOS, representando o sentimento de
milhões de brasileiros e brasileiras, veem a público pedir a renovação do prazo de
atuação da Força-tarefa da Lava Jato no Paraná.

Como se sabe, em 2019, o trabalho da Força-tarefa foi prorrogado pelo prazo de um
ano. Portanto, no próximo mês, em setembro, esta Procuradoria-Geral da República
estará, novamente, diante de uma decisão que será vital para o fortalecimento do
combate à corrupção no País.

Cabe lembrar que a Força-Tarefa, ao longo dos anos, foi sendo renovada de maneira
inquestionável pelos ex-chefes da PGR.

Fundamentada em um trabalho sério e isento, a Lava Jato é responsável por mais de
200 condenações a penas que ultrapassam mil anos. São mais de R$ 5 bilhões já
recuperados; outros R$ 20 bilhões previstos de recuperação em acordos de
colaboração e leniências, de um total de R$ 40 bilhões que o Ministério Público
Federal pretende devolver aos cofres públicos. Números que são motivo de orgulho
para um País que voltou a ter esperanças no seu futuro e passou a acreditar no fim
da impunidade.

Com a Lava Jato, finalmente, a lei e a Justiça alcançaram poderosos, antes,
intocáveis, e quem se julgava acima da lei foi para a cadeia.

Mesmo

com

todo

trabalho

aplaudido

pela

sociedade

e

reconhecido

internacionalmente, não faltam aqueles que tentam, diariamente, enfraquecê-la, com
objetivo de ver a corrupção triunfar em nosso País.

Para nós, do PODEMOS, é fundamental que a Lava Jato continue avançando.
Precisamos passar o Brasil a limpo.

Muitos corruptos ainda precisam prestar contas à Lava Jato e ao País. Há ainda
muitas linhas de investigação a serem desenvolvidas, documentos a serem
analisados e recursos a serem a devolvidos aos brasileiros.

A Lava Jato precisa continuar seu trabalho sem limitações ou perseguições.

A limpeza ainda não acabou!

ALVARO DIAS
Líder do Podemos no Senado

LÉO MORAES
Líder do Podemos na Câmara

