
O vice-presidente, general Hamilton Mourão, tenta emplacar o cientista político Murillo

de Aragão na disputa pela Embaixada do Brasil em Washington. O nome de Aragão tem

resistência do chanceler Ernesto Araújo, que é simpático ao diplomata Nestor Forster

Júnior, responsável por apresentar o ministro ao escritor Olavo de Carvalho. Forster,

antes, teria de ser promovido a embaixador, conforme as regras.

A escolha de nomes de fora da carreira diplomática, como o de Aragão, para embaixadas

não é algo incomum. Porém, na maioria da vezes, eles acabaram ocupando postos em

Lisboa ou Roma. Procurado pela Coluna do Estadão, Aragão afirmou que preferia não

comentar o assunto. A decisão do governo é aguardada para sair na viagem de Jair

Bolsonaro aos EUA.
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A Primeira Turma do STF decidiu bloquear bens do deputado federal Aécio Neves (PSDB-

MG) e também da irmã dele, a jornalista Andrea Neves, no valor de R$ 1.686.600 para

cada um deles. A medida está relacionada ao processo em que os irmãos foram

denunciados e tornados réus por supostamente terem solicitado e recebido R$ 2 milhões

em propina pagos por Joesley Batista, do grupo J&F.

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, havia pedido o bloqueio de R$ 7,4

milhões ao todo – entre bens e multa, mas foi parcialmente atendida com os votos

favoráveis de Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Marco Aurélio Mello e

Alexandre de Moraes foram votos vencidos.
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