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canada Numa declaração
sobre o escândalo que lhe
está a ameaçar o Governo o
primeiro ministro canadia
no JustinTrudeau não reco
nheceu como inapropriadaa
pressão que exerceu para
que a ex procuradora geral
Jody Wilson Raybould in
terferisse num processo cri
minal contra a maior cons
trutora do país a SNC Lava
lin Emvez disso o chefe do
Executivo afirmouque tem
responsabilidade pela ero
são de confiança no seu gabi
nete citando as relações en
tre a equipa dele e a de Wil
son Raybould O casojá teve
impacto no cenário político
pré eleições aprazadas para
21 de outubro Umadas mais
recentes sondagens mostra
os liberais com 31 das in
tenções de voto enquanto
os conservadores liderados
por Andrew Scheer apare
cem com 40

Admitindo que teve con
versas com a ex procurado
ra geral sobre a empresa
Trudeau disse que gostaria
que ela lhe tivesse dito
como se estava asentir sobre
estas conversas No que
diz respeito a defender em
pregos e a proteger o Estado

de direito continuo a dizer
que não houve pressão ina
dequada

AMEAÇASVELADAS
Na segunda feira Trudeau
havia dito que respeitou a in
dependência do sistema ju
dicial tendo pressionado
pela defesa dos empregos
que poderiam ser perdidos
caso a SNC Lavalin acusa
da pelo Ministério Público
de pagar subornos a altos
funcionários do antigo regi
me líbio de Muammar Kha
dafí para conseguir contratos
no país africano resolvesse
sair do país ou diminuir o
quadro de funcionários de
cerca de nove mil trabalha
dores O objetivo era ajudar
a empresa a evitar umjulga
mento por motivos econó
micos Se for considerada
culpada a construtora pode
ser impedida de participar
em concursos governamen
tais durante dez anos
A12 de fevereiro Wilson
Raybould ex procuradora
geral e ex ministra daJusti
ça acumulavaos cargos re
nunciou à condição de mi
nistra dos Veteranos que
ocupava há um mês Que
braria o silêncio para revelar
os esforços de Trudeau em
persuadi la a intervir junto
dos procuradores para que

aceitassem um acordo coma
SNC Lavalin encerrando o
processo contra a empresa
Wilson Raybould terá en

frentado ameaças veladas
sobre o que poderia aconte
cer se ela se recusasse a pe
dirum acordo extrajudicial
Disse ainda que a intenção
deTrudeau em acabar com o
caso era em parte para evi
tar as consequências eleito
rais para os liberais e mem
bros da ala do Québec pro
víncia onde está sediada a
construtora do partido

DEMISSÃO NÃO ÉHIPÓTESE
Posteriormente a ministra
do Tesouro Jane Philpott
também renunciaria Aevi
dência dos esforços de polí
ticos e ou autoridades para
pressionar a ex procuradora
geral a intervir no caso da
SNC Lavalin e quanto ao
conteúdo desses esforços le
vantou me sérias preocupa
ções escreveu na carta de
demissão Infelizmente
perdi a confiança em como o
Governo lidou com este as
sunto e emcomo respondeu
às questões levantadas
Scheer já pediu a demissão

de Trudeau algo que o pri
meiro ministro colocou de
parte Outras figuras querem
uma investigação às suas re
lações coma SNC Lavalin
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