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BRASIL

Joesley: financiamento do BNDES
gerou propina a Mantega e Vaccari
O senador José Serra também foi citado pelo empresário, sócio da holding J&F, nos anexos enviados para a Procuradoria-Geral da República

B

rasília - O empresário
Joesley Batista, sócio
da holding J&F, que
controla a JBS, informou à
Procuradoria-Geral da República (PGR), em um dos
novos anexos entregues aos
investigadores, um episódio
de “pressão política” para
que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desse
aval para o financiamento
de uma fábrica de celulose
da Eldorado, no Estado do
Mato Grosso do Sul, informou na noite deste domingo,
dia 3, a Globonews.
De acordo com a Globonews, o empresário relatou
que pediu apoio ao senador
José Serra (PSDB-SP) e aos
ex-ministros da Fazenda Antonio Palocci e Guido Mantega. Por ter obtido o financiamento Joesley teria dado
em torno de 4% de propina
do contrato para Mantega e

PROJETO
O aval era para o
financiamento de
uma fábrica de celulose
da Eldorado, no
Estado do Mato
Grosso do Sul

1% para Vaccari, segundo a
emissora. Dirigentes de fundos de pensão também teriam sido beneficiados.
DEFESAS
Por meio de sua assessoria de imprensa, Serra negou
a acusação. “Essa história
jamais ocorreu. Até porque
não faria o menor sentido o
candidato de oposição tentar
influenciar uma decisão de
governo”, disse o senador.
A assessoria de Mantega,

Arquivo

por sua vez, informou que
não teve acesso ao anexo de
Joesley e que só vai se pronunciar após conhecer o inteiro teor das acusações. Até
a publicação deste texto, as
assessorias de imprensa do
grupo J&F, e as defesas de
Vaccari e Palocci não haviam
respondido à reportagem.
NEGOCIAÇÕES
No último sábado, 2, a
holding J&F, da família Batista, anunciou que concluiu
as negociações para a venda
da Eldorado Celulose e Papel com a Paper Excellence,
da família Widjaja, que também é dona Asia Pulp and
Paper (APP).
O valor total da transação
é de R$ 15 bilhões. A aquisição marca a entrada dos empresários asiáticos no Brasil,
que também são donos da
gigante de papel e celulose
Asia Pulp & Paper (APP).

Joesley Batista, em foto de arquivo, durante um de seus depoimentos à Polícia Federal, no DF

Delator afirma que aliado de Beto Advogado movimentou R$ 100
Richa orientou como vencer edital milhões, diz Ministério Público
A cada licitação,
ele dizia qual era o
desconto que tinha
que dar para ganhar

B

rasília - O dono da
Construtora
Valor,
Eduardo Lopes de
Souza, relatou, em delação
premiada, ter sido orientado
sobre como ganhar licitações
para obras conduzidas pela
Secretaria de Educação do
Estado do Paraná pelo ex-titular da pasta Maurício Fanini, na atual gestão do governador, Beto Richa (PSDB).
Alvo da Operação Quadro

Negro, que apura desvios
na Secretaria de Educação
do Paraná, o empreiteiro
confessou crimes à Procuradoria-Geral e seu acordo de
delação está pendente de homologação no Supremo Tribunal Federal. A delação do
empresário foi obtida pela
reportagem da RPC , afiliada da TV Globo no Paraná, e
confirmada pela reportagem.
O empresário afirmou
que na execução da obra da
Escola Estadual Oscar Geyer, em Bituruna, a construtora reparou haver um “furo
no projeto” e que “seria necessário um aditivo para solucionar o problema”.

“Ele (Fanini) disse que
teriam várias licitações e me
orientou a elaborar propostas
com descontos agressivos,
de forma a garantir minha
vitória nas licitações. Posteriormente acertariam tudo
através de aditivos contratuais. A cada licitação ele
dizia qual era o desconto que
eu tinha que dar para ganhar
(18%, 20%, etc..). Ele me
indicava quais eram as obras
“boas”, ou seja, aquelas onde
não iria faltar recursos, e me
orientava a participar. Mesmo assim, teve algumas poucas licitações que eu perdi,
mas eu soube depois que ele
tinha feito o mesmo acerto
com outras empresas, tendo,
em alguns casos, orientado a
dar um desconto maior que o
meu”, contou Souza.

O advogado Rodrigo
Tacla Duran, que
vive na Espanha, é
considerado foragido

B

rasília - Considerado foragido da Justiça
brasileira, o advogado
Rodrigo Tacla Duran, que
vive na Espanha, movimentou por meio de suas empresas mais de R$ 100 milhões,
entre 2010 e 2014. Boa parte
deste montante foi repassado
por empresas investigadas
na Operação Lava Jato, conforme relatório do Ministério Público Federal.
Os valores não contabilizam os repasses da Odebrecht, para quem, segundo
a própria empreiteira, Tacla

Duran atuava como operador
financeiro no exterior. Ele
tem feito críticas à delação
da Odebrecht.
À reportagem, Tacla Duran, por meio de nota, afirma
que apresentou à Receita
Federal os dados sobre os
trabalhos prestados por suas
empresas e a lista de 81 funcionários e prestadores de
serviços ligados ao seu escritório - o Tacla Duran Sociedade de Advogados.
A Receita, por sua vez,
em relatório de fiscalização,
diz que o escritório “se parece com uma empresa criada
para gerar caixa 2 ou viabilizar o pagamento de vantagem indevida para agentes
públicos e privados”.
O relatório também diz
que “apesar da vultosa receita apurada”, entre 2011 e
2012, o escritório não declarou nenhum “funcionário ou
pagamento a contribuintes
individuais”.
Segundo o documento
produzido pela fiscalização,

o escritório recebeu ao menos R$ 25 milhões da Mendes Júnior, R$ 9 milhões da
UTC Engenharia e outros R$
2 milhões da Triunfo - todas
já foram alvo da Lava Jato.
Além de empreiteiras
envolvidas em desvios bilionários, o escritório de Tacla
Duran e outras empresas em
seu nome, a Econocell e a
TWC, também efetuaram
transações milionárias com
as firmas de fachada de Adir
Assad - apontado como o
maior fornecedor de dinheiro em espécie para os esquemas de corrupção investigados pela Lava Jato.
A UTC Engenharia assumiu à Receita a realização de
pagamentos simulados, para
a Econocell e a TWC. Os valores seriam utilizados para
formação de caixa 2. Segundo o delator Ricardo Pessoa,
presidente da construtora, o
serviço oferecido por Rodrigo Duran era “o levantamento de dinheiro em espécie por
meio de contratos fictícios”.

ALBINO GONÇALVES RODRIGUES
ocorrido dia 03/09/2017, aos 77 anos. Deixa viúva a sra. Ana Lucia Juarez Rodrigues e as filhas Eliana e Luciana. Seu sepultamento dar-se-á em
04/09/2017, às 14h, saindo seu féretro do Centro Velatório Sala 1 para o Cemitério da Saudade, na cidade de Bauru.

LEANDRO DE MATTOS VIEIRA
ocorrido dia 02/09/2017, aos 35 anos. Deixa os pais e familiares. Seu
sepultamento deu-se em 03/09/2017, saindo seu féretro do Centro Velatório
Sala 3 para o Cemitério do Ype, na cidade de Bauru.

ANTONIO FERNANDES LOURENÇO
ocorrido dia 03/09/2017, aos 86 anos. Deixa viúva a sra. Helenice Rodrigues Pita Lourenço e os filhos Agnaldo, Arnaldo, Adalberto, Alcides (in memorian), Ana Regina e Antonio Luiz. Seu sepultamento deu-se em 03/09/2017,
saindo seu féretro do Centro Velatório Sala 4 para o Cemitério do Ype, na
cidade de Bauru.

IZAURA FABRO MARMO
ocorrido dia 03/09/2017, aos 92 anos. Era viúva do sr. Silvestre Marmo
Gonçalves e deixa os filhos Sonia (in memorian), Douglas e Ronaldo. Seu
sepultamento dar-se-á em 04/09/2017, saindo seu féretro do Centro Velatório
Falcão Sala 2 para o Cemitério Municipal, na cidade de Piratininga.

