Resumo de Lava Jato: O juiz Sergio
Moro e os bastidores da operação que
abalou o Brasil
34 SEMANAS NA LISTA DE MAIS VENDIDOS DA VEJA“O livro do
Vladimir, baseado em extensa pesquisa feita durante toda a Lava Jato,
além de narrar de forma empolgante uma incrível operação policial, é
também um documento histórico de valor imprescindível para o país.” –
José Padilha, cineasta“Com um juiz justo e corajoso e uma equipe de
jovens procuradores implacáveis e determinados na aplicação da lei para
todos, a Lava Jato é um épico em movimento que está mudando o Brasil,
superando a ficção mais delirante.” – Nelson Motta, jornalista, escritor e
produtor musical“Conhecer a Lava Jato e sua trajetória é conhecer uma
das maneiras pelas quais o Brasil pode construir um novo caminho para
dificultar a corrupção e puni-la com severidade.” – Fernando Gabeira,
jornalista e escritor"Escrito em linguagem que se aproxima dos thrillers
policiais, o livro-reportagem, produzido em 17 meses, dá ao público a
oportunidade de entender a gênese, os bastidores e os principais
personagens da maior ação de combate à corrupção já realizada no país."
– O GloboEm Lava Jato – O juiz Sergio Moro e os bastidores da operação
que abalou o Brasil, o jornalista Vladimir Netto acompanha as
investigações desde seu início, em março de 2014, e, como num livro de
suspense, vai revelando, pouco a pouco, os principais desdobramentos do
maior escândalo de corrupção do país.À medida que a operação avança,
vamos descobrindo quem são os personagens-chave desse processo –
doleiros, dirigentes da Petrobras, políticos e empreiteiros – e como se
articularam para desviar bilhões dos cofres da estatal.Para traçar o perfil
do juiz Sergio Moro, fio condutor desta história, o autor tenta desvendar a
personalidade do homem que mete medo nas figuras mais poderosas do
país enquanto se debruça sobre seu trabalho: o vasto conhecimento

técnico, as perguntas meticulosas, as sentenças fundamentadas e a
coragem de enfrentar a pressão de advogados de renome.Repleto de
informações de bastidores, ligações perigosas e diálogos de um cinismo
impensável, este grande livro-reportagem, com ares de trama policial, é
um registro histórico do conturbado período que o Brasil atravessa.
Acesse aqui a versão completa desta leitura

