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CONSIDERAÇÕES
SOBRE

A OPERAÇÃO
MANI PULITE

Sergio Fernando Moro

DIREITO PENAL

RESUMO

Traça breves considerações sobre a operação mani pulite, na Itália, uma das mais impressionantes cruzadas judiciárias contra a corrupção política e
administrativa.
Discute as causas que precipitaram a queda do sistema de corrupção italiano e possibilitaram a referida operação — entre elas os crescentes custos,
aliados a uma conjuntura econômica difícil —, bem como a estratégia adotada para o seu desenvolvimento.
Destaca a relevância da democracia para a eficácia da ação judicial no combate à corrupção e suas causas estruturais e observa que se encontram
presentes várias condições institucionais necessárias para a realização de ação semelhante no Brasil, onde a eficácia do sistema judicial contra os
crimes de “colarinho branco”, principalmente o de corrupção, é no mínimo duvidosa. Tal fato não escapa à percepção popular, constituindo um dos
motivadores das propostas de reforma do Judiciário.

PALAVRAS-CHAVE
Operação mãos limpas; mani pulite ;  Itália; corrupção; prisão pré-julgamento; prisão pós-julgamento; Lei n. 10.628/2002; Lei n. 7.492/86; ação
judicial; propina.

“Traça breves considerações sobre  
a operação mani pulite, na Itália,  
uma das mais impressionantes cruzadas 
judiciárias contra a corrupção política e 
administrativa.

Discute as causas que precipitaram a 
queda do sistema de corrupção italiano  
e possibilitaram a referida operação  
— entre elas os crescentes custos, aliados  
a uma conjuntura econômica difícil —, 
bem como a estratégia adotada  
para o seu desenvolvimento.

Destaca a relevância da democracia 
para a eficácia da ação judicial no 
combate à corrupção e suas causas 
estruturais e observa que se encontram 
presentes várias condições institucionais 
necessárias para a realização de ação 
semelhante no Brasil, onde a eficácia 
do sistema judicial contra os crimes de 
“colarinho branco”, principalmente  
o de corrupção, é no mínimo duvidosa. 
Tal fato não escapa à percepção popular, 
constituindo um dos motivadores das 
propostas de reforma do Judiciário.
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PESQUISA DATAFOLHA

AVALIAÇÃO  
DA PRESIDENTE  
DILMA ROUSSEFF
9 e 10.abr.2015
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Considerando o 
que se sabe até 
agora a respeito 
da Lava Jato, 
o Congresso 
Nacional deveria 
ou não abrir  
um processo 
de impeachment 
de Dilma?

PESQUISA DATAFOLHA 9 e 10.abr.2015

(Resposta 
estimulada  
e única, em %)

NÃO  
SABE

63%

33%

4%

SIM

NÃO
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A presidente 
Dilma vai ou 
não ser afastada 
por causa das 
denúncias de 
corrupção na 
Lava Jato?

PESQUISA DATAFOLHA 9 e 10.abr.2015

(Resposta 
estimulada  
e única, em %)

NÃO  
SABE

29%

64%

7%
SIM

NÃO
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PESQUISA DATAFOLHA

RANKING DE  
CONFIABILIDADE DE 
PERSONALIDADES 
BRASILEIRAS
25 e 26.nov.2015
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Ranking de confiabilidade de personalidades brasileiras
PESQUISA DATAFOLHA 25 e 26.nov.2015

(nota de 0 a 10)

 posição personalidade nota média 
1º  Joaquim Barbosa  5,9
2º  Marina Silva  5,3
3º  Aécio Neves  5,0
4º  FHC  4,8
5º  Lula  4,7
6º  Sérgio Moro  4,7
7º  José Serra  4,7
8º  Geraldo Alckmin  4,7
9º  Michel Temer  3,2
10º  Dilma Rousseff  2,9
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PESQUISA DATAFOLHA

AVALIAÇÃO  
DA PRESIDENTE  
DILMA ROUSSEFF
7 e 8.abr.2016
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Avaliação do 
desempenho  
de Sérgio  
Moro frente  
a operação  
Lava Jato

PESQUISA DATAFOLHA 7 e 8.abr.2016

(Resposta 
estimulada  
e única, em %)

64%16%

13%

8%

ÓTIMO/BOMREGULAR

RUIM/
PÉSSIMO

NÃO  
SABE
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Na sua 
opinião, o juiz 
Sérgio Moro 
agiu bem ou 
agiu mal ao 
divulgar as 
gravações do 
ex-presidente 
Lula?

PESQUISA DATAFOLHA 7 e 8.abr.2016

(Resposta 
estimulada e 
única, em %)

69%

25%

6%

AGIU  
BEM

AGIU  
MAL

NÃO  
SABE
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A operação Lava 
Jato irá investigar 
até o fim para 
valer os políticos 
do governo ou 
vai parar sem 
chegar a nenhum 
resultado?

PESQUISA DATAFOLHA 7 e 8.abr.2016

(Resposta 
estimulada e 
única, em %)

55%

38%

7%

IRÁ INVESTIGAR 
ATÉ O FIM

VAI PARAR 
SEM NENHUM 
RESULTADO

NÃO  
SABE
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E os políticos 
da oposição, a 
operação Lava Jato 
irá investigar até 
o fim para valer 
ou vai parar sem 
chegar a nenhum 
resultado?

PESQUISA DATAFOLHA 7 e 8.abr.2016

(Resposta 
estimulada e 
única, em %)

55%

38%

7%

IRÁ INVESTIGAR 
ATÉ O FIM

VAI PARAR 
SEM NENHUM 
RESULTADO

NÃO  
SABE
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PESQUISA DATAFOLHA

INTENÇÃO DE  
VOTO PARA  
PRESIDENTE  
DA REPÚBLICA
7 e 8.abr.2016
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Intenção de voto para presidente da República 2018
PESQUISA DATAFOLHA 7 e 8.abr.2016

(Resposta estimulada e múltipla, em %)

  17 e 18.mar.2016 7 e 8.abr.2016    
Lula (PT) 17  21
Marina Silva (Rede)  17  16
Aécio Neves (PSDB)  14  12
Sérgio Moro (sem partido) 8 8
Jair Bolsonaro (PP) 5  6
Ciro Gomes (PDT)  5  6
José Serra (PSDB)  6  5
Geraldo Alckmin (PSDB) 5 5
Luciana Genro (PSOL)  3  2
Eduardo Jorge (PV)  1  1
Ronaldo Caiado (DEM)  1  1
Michel Temer (PMDB)  1  1
Em branco/nulo/nenhum  13  13
Não sabe  5  4
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Rejeição no primeiro turno para presidente 2018
PESQUISA DATAFOLHA 7 e 8.abr.2016

(Resposta estimulada e múltipla, em %)

  17 e 18.mar.2016 7 e 8.abr.2016    
Lula (PT) 57  53
Aécio Neves (PSDB)  32  33
Michel Temer (PMDB) 23  27
José Serra (PSDB)  21 21
Marina Silva (Rede) 15  20
Geraldo Alckmin (PSDB) 19  19
Ciro Gomes (PDT)   15  15
Jair Bolsonaro (PP) 15  15
Luciana Genro (PSOL)  13  15
Eduardo Jorge (PV) 11 12
Ronaldo Caiado (DEM) 11  12
Sérgio Moro (sem partido) 9 9
Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum  2  6
Rejeita todos/não votaria em nenhum  6  3
Não sabe 4 3
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ATOANTI-DILMAÉO
MAIOR DAHISTÓRIA

★ 500mILmANIFESTANTES FORAm
ÀAV. PAULISTA, CALCULA DATAFOLHA

★ jUIz SERgIOmORO, DA OPERAÇÃO
LAVA jATO, é SAUDADO COmOHERóI

★ Em NOTA LACôNICA, gOVERNO
FEDERAL ELOgIA CARáTER PACÍFICO

Oprotesto pela queda da presidenteDilmaRousseff
em São Paulo no domingo (13) foi o maior ato político
dahistóriadopaís.ODatafolhacontou500milpessoas
naavenidaPaulista.Antes,omaisvultosoprotestocon-
tra ela reunira 210mil no local, emmarço de 2015. Em
1984, 400mil estiveramemcomício pelas Diretas-Já .
A Polícia Militar de São Paulo e o MBL (Movimento

Brasil Livre), umdosorganizadoresdoato, estimaram
o público em 1,4milhão de pessoas. Protestos em ou-
tras 24 capitais e noDistrito Federal somarammais de
1milhão, segundo a polícia. Não houve confrontos.
Saudadocomoherói, o juiz SergioMoro sedisse “to-

cado” pelo apoio à Lava Jato. Já o ex-presidente Lula,
investigado na operação, foi alvo de críticas. Lideran-
ças da oposição foram recebidas commisto de hostili-
dadeeassédionacapital paulista. Emnota lacônica, o
governoDilmaelogiouocaráterpacíficodosatos. Poder

RODÍzIO Cotidiano B6

1ou2Não devem circular carros
complacascujo final seja:

Moacyr Lopes Junior/Folhapress

Imagem aérea da avenida Paulista às 16h; Datafolha contou 500 mil manifestantes no ato anti-Dilma ao longo da tarde

opinião a5

Povo e políticos
devemconvergir
para impeachment

rogerio CHeQuer

opinião a4

Multidão responde
a inchaço do poder
presidencial sob PT

ViniCiuS MoTa

opinião a4

Desfecho está
próximo, podenão
passar de julho

VaLdo CruZ

ilustrada C6

LuiZ FeLiPe Pondé

opinião a5

Pedema saída
deDilma,mas
toleramCunha

PaBLo orTeLLado

Veja como entrar em contato como
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br

FALE COM A FOLHA

editoriais opinião a4

Leia “Recado cabal”, so-
bre manifestações ocorri-
das no domingo, e “O céu
sobre as cabeças”, a res-
peito de ausência de regu-
lamentação de drones.

CIRCULAÇÃO
303.905/dia (impressos + digitais)
AUDIÊNCIA
30.500.334 visitantes únicos/mês

ATmOSFERA Cotidiano B5
Temponublado
Mínima18°C Máxima25°C

Ato pode acelerar
impeachment, diz
vice-líder do PMDB

Poder a13

ALGUMAS CIDADES ONDE
OCORRERAM ATOS ONTEM

AS MAIORES
CONCENTRAÇÕES
JÁ MEDIDAS

Atos pró-impeachment
13.mar.2016 - Av. Paulista - SP

500mil

Diretas-Já
16.abr.1984 - Anhangabaú - SP

400mil

Marcha para Jesus
14.jul.2012 - Campo deMarte - SP

335mil

Parada Gay
10.jun.2012 - Av. Paulista - SP

270mil

Atos pró-impeachment
15.mar.2015 - Av. Paulista - SP

210mil

Atos pró-impeachment
16.ago.2015 - Av. Paulista - SP

135mil

Jornadas de Junho
20.jun.2013 - Av. Paulista - SP

110mil

*Excluindo Rio e Macapá

Político Não-político

Papa Francisco no Rio
25.jul.2013 - Copacabana - RJ

865mil

25
capitais, incluindo
o DF, reuniram

2,5milhões*
de pessoas, segundo PMs

Fonte: Datafolha

PThoje continua
sendouma seita, a
seita da jararaca
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DIRETOR DE REDAÇÃO: OTAVIO FRIAS FILHO

JAIRO MARQUES

Lego cadeirante
mostra à criança que
há gente diferente,
mas feliz Mercado A22
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RODÍzIO Cotidiano B2

9ou0Não devem circular carros
complacascujo final seja:

Veja como entrar em contato como
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br

FALE COM A FOLHA

editoriais� Opinião A2

Leia “A conta, por favor”,
sobre rombo do Tesouro
Nacional em 2015, e “Além
da adição”, acerca de pro-
blemas na formação do do-
cente dematemática.

CIRCULAÇÃO
308.881/dia (impressos + digitais)
AUDIÊNCIA
34.329.797 visitantes únicos/mês

ATmOSFERA Cotidiano B2
Chuvasdiminuemao longododia
Mínima19°C Máxima26°C

Veja cinco rotas
temáticas para
curtir o Carnaval
de São Paulo Pág. 51

OcondomínioSolaris, em
Guarujá (litoral paulista),
ganhou ares de ponto turís-
tico após a Lava Jato decidir
investigar a relação do ex-
presidente Lula com um
apartamento tríplex da em-
preiteira OAS no edifício.
“Tá famoso. O guia de

umaexcursãoatéparoupra
mostrar”, disse funcionário
de prédio vizinho. Poder A8

Empresa nega ter
qualquer elo com
reforma de imóvel
AOdebrechtdissequenão

identificou relação da cons-
trutora com a obra. O Insti-
tuto Lula não quis se mani-
festar. Jonas Suassuna, um
dos sócios do filho de Lula,
informou que sua área no
terrenonãofazpartedosítio.
FernandoBittar,outrosócio,
não foi localizado. Poder A7

ROSELY SAYÃO

Bonecos que celebram
diferenças, como
anovaBarbie, são
bem-vindos Mercado A22

Zika avançade
formaexplosiva
nasAméricas,
alerta aOMS
A Organização Mundial

da Saúde afirmou que o ví-
rus zika, transmitido pelo
mosquitoAedesaegypti, po-
de atingir até 4 milhões de
pessoas nas Américas, sen-
do 1,5milhão no Brasil.
MargarethChan,diretora

da OMS, disse que a epide-
mia se alastra “de maneira
explosiva”. “Onível dealer-
ta é extremamente alto.”
A entidade realizará reu-

nião de emergência na se-
gunda-feira (1º). Cotidiano B1

Lava Jatodeixoude
gravarpelomenos
trêsdepoimentos
Aosmenostrêsdepoimen-

tosdedelatoresdaLava Jato
sobreaparticipaçãodepolí-
ticos no petrolão não foram
gravados emáudioouvídeo
por procuradores —as falas
foram resumidas em texto.
A lei não impõe a grava-

ção,masoCódigodeProces-
so Penal estipula que o re-
curso deve ser usado “sem-
pre que possível”. Poder A9

TRÍPLEX

Dei algumapoio, pouca
coisa, estava de férias
O sr. trabalhou a serviço da
Odebrechtemobrasnosítio?
Prestei serviço para uma

empresacontratadapelopro-
prietário, mas não tem nada
a ver com a empresa [Ode-
brecht].Deialgumapoio,mas
poucacoisa.Estavadeférias.

Masparaqualempresaentão
o sr. trabalhou?
Vocêstêmquepegarocon-

trato com o proprietário [do
sítio]eaítiramasconclusões.
Sinceramente dei um apoio
muito rápido e final para o
caraquemepediu. Poder A5

Governo anuncia R$ 83 bi
para reativar a economia
Para reativar a economia,

ogovernoanunciounoCon-
selhão, diante de represen-
tantes de vários segmentos
dasociedade,a liberaçãode
atéR$83bilhõesemcrédito.
Entre os setores que terão

acesso à verba, procedente
de bancos públicos e de re-
cursos do FGTS, estão habi-
tação, infraestrutura e pe-
quenas emédias empresas.

Há a possibilidade de o
trabalhador usar o FGTS co-
mo garantia para conseguir
crédito consignado —com
desconto na folha salarial.
A medida foi tomada em

um dia de notícias negati-
vas:ogovernoencerrou2015
comdeficitdeR$115bilhões
e a rendamédia do brasilei-
ro caiupelaprimeira vez em
11 anos. Mercado A15, A17 e A19

Frederico BarBosa
EngEnhEirodaodEbrEcht

C PREMIÈRE Sessãodeestreiaemshoppingpaulistanode“OsDezMandamentos”, filme
que teve recordedepré-vendanopaís (3,2milhões); algumassalasnão lotaram CotidianoB5

Marcus Leoni/Folhapress

Odebrecht bancou reformade sítio
usadoporLula, dizemfornecedores
Ementrevista àFolha, ex-donade lojademateriais afirmaqueengenheiroda empreiteira faziapagamentos emdinheiro vivo

AlvodaOperaçãoLava Ja-
to, a empreiteira Odebrecht
pagouamaiorpartedarefor-
ma de um sítio usado pelo
ex-presidenteLula e seus fa-
miliares, relataram à Folha
aex-donadeumalojadema-
teriais de construção e um
prestador de serviço.
As obras na propriedade

de173milm²emAtibaia (SP)
começaram em outubro de
2010, quando Lula ainda es-
tava no segundo mandato,
informaFlávio Ferreira.

A empreiteira pagou em
dinheirovivocercadeR$500
mil só em materiais, diz Pa-
trícia Nunes, à época dona
doDepósitoDias, que forne-
ceuprodutosparaareforma.
Eladizqueotrabalhoteve

a participação do engenhei-
ro da Odebrecht Frederico
Barbosa,responsávelporou-
tra obra da empresa, o está-
dio Itaquerão. Ele confirma.
O engenheiro carregava

envelopes com dinheiro em
malas, relataaempresária.

Frequentadoquasesema-
nalmenteporLula e familia-
res, o sítio está em nome de
dois sócios de Fábio Luís da
Silva, filhodoex-presidente.
Desde o ano passado, Lu-

la é alvo de investigação to-
cadapeloMinistérioPúblico
doDistritoFederalparaapu-
rar suposto tráfico de in-
fluência junto a políticos de
outrospaísesparaconseguir
contratos comaOdebrecht.
Ele negou à Justiça qual-

quer irregularidade. Poder A4

Joel Silva/Folhapress

Entrada do sítio usado por Lula e parentes, no interior de SP

SP

São Paulo
Atibaia

TURÍSTICO
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Veja como entrar em contato como
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br

FALE COM A FOLHAeditoriais opinião a2

Leia “Mimos incômo-
dos”, sobre relação en-
tre Lula e empreiteiras, e
“Força centrípeta”, acer-
ca de prévias da eleição
presidencial americana.

Nota fiscal de barco reforça
elo de Lula comsítio emSP
DocumentoobtidopelaFolhaapontaqueex-primeira-damacomprouembarcaçãoentregueno local

Umanota fiscalobtidape-
laFolha reforçaa ligaçãodo
ex-presidenteLulae familia-
res com um sítio em Atibaia
(SP) registrado em nome de
dois sócios de umdos filhos
dopetista, Fábio Luís.
O documento aponta que

um barco foi adquirido pela
ex-primeira-damaMarisaLe-
tícia em setembro de 2013 a
serentreguenapropriedade,
informaFlávio Ferreira.
Ao entregar o barco, que

custou R$ 4.126, o caminho-
neiro José dos Reis pergun-
tou se o nome na nota fiscal
era odamulher deLula.

“É,masnãopode falarpa-
ra ninguém. Não comente
com ninguém”, diz ter ouvi-
dode funcionáriodo sítio.
Na sexta (29), aFolhapu-

blicouque,segundofornece-
dores, a empreiteira Ode-
brechtbancoupartedarefor-
ma da propriedade. A Lava
Jato passou a apurar a parti-
cipaçãodaempresanaobra.
Em nota, o ex-presidente

admitiu que frequenta o sí-
tio,negouqualquer irregula-
ridade, mas não respondeu
os questionamentos da re-
portagemsobreaentregada
embarcaçãonolocal.Poder a4

SÉrGio aLPEndrE

Jacques Rivette,
gigante do nível de
Godard e Truffaut,
morre aos 87 C3

ESPORTE
Paulista começa
neste sábado com
partidas de Santos
e São Paulo b10

FOLHINHA
Parkour, com
salto e obstáculo,
vira brincadeira
de criança Pág. 1

Recife registra
caso inédito no
país ligado ao
Aedes aegypti
Um hospital no Recife di-

vulgou ocorrência demiosi-
teaguda,doençaqueparali-
samúsculos,causadasupos-
tamente pelo vírus da chi-
kungunya—apacientemor-
reu.Ocasoé inéditonopaís.
Como a dengue e a zika, a

febre chikungunya é trans-
mitida peloAedes aegypti.
A presidente Dilma re-

cuou e disse que o Brasil es-
tá “perdendo a luta contra o
mosquito”. Por telefone, ela
tratou com o colega Obama
deaçõesconjuntas.Cotidianob1

C cercado PresoemcuritibasobacusaçãoderelaçãocomesquemadepropinanaPetrobras, ex-ministro Josédirceu(PT)
prestouoprimeirodepoimentoao juizSergioMoro;eleadmitiuqueumlobistapagouareformadeseuapartamento Podera12

Paulo Lisboa/Brazil Photo Press

LeIa MaIS LULA NA MIRA

Planalto prevê que
ex-presidente terá
a vida devassada

Para oposição, cerco
a petista se fecha;
tucanos queremCPi

Casos podemser a
pá de cal para oPt,
escreve igorGielow

Poder a5

Poder a6

opinião a2

Falta de arquivo
deve dificultar ação
contra umdos filhos

Poder a7

Ex-presidenteé intimadoadeporsobre tríplex
O ex-presidente Lula e a

mulher, Marisa Letícia, fo-
ramintimadospeloMinisté-
rio Público de São Paulo a
depor sobre o tríplex em
Guarujá (SP). É a primeira
vez que são chamados na
condição de investigados.

Também foram convoca-
dos nomes ligados à OAS,
responsável pelo empreen-
dimento: Léo Pinheiro, ex-
presidenteecondenadoa16
anos na Lava Jato, e o enge-
nheiro IgorPontes,que teria
atuado na reforma do local.

Lula e Marisa devem ser
ouvidosem17defevereiro.O
pedido partiu do promotor
Cássio Conserino, que diz
haverindíciosdetentativade
omitirapossedoapartamen-
to, o que configuraria crime
de lavagemdedinheiro.

A Triplo X, a 22ª fase da
OperaçãoLavaJato, também
tinha entre os alvos transa-
ções envolvendo o imóvel.
Procurada,adefesadoex-

presidente afirmou que ele
aindanão foi intimado,mas
que irá comparecer. Poder a6

ele é inocente até
prova emcontrário,
dizdemétrioMagnoli

Poder a14

Mundo a17

Chanceler da
Venezuela pede
que oBrasil ajude
comércio dopaís

Cotidiano b6

Sindicato de táxis
avisaHaddadque
‘palhaçada’ sobre o
Uber emSPacabou

JuizdeMatoGrosso
autorizamenino
a trocardegênero
O juiz Anderson Candiot-

to, de Sorriso (MT), autori-
zoumeninode11anosamu-
dar o nome e a documenta-
çãoparaogênero feminino,
“como ela sempre se viu”.
Omagistrado, que justifi-

cou a decisão em nome da
“cidadania e dignidade”,
disse não saber de decisão
similar no Brasil. Cotidiano b5

Japãoadota juros
negativos para
animar economia
O Japão, terceiro maior

PIBmundial,adotoupolítica
agressiva de juros negativos
para estimular a economia
local, que, como o resto do
mundo, sofre os efeitos da
turbulência chinesa e da
queda no preço do petróleo.
Amedida animou osmerca-
dos.NoBrasil,EUAeEuropa,
ações subiram.Mercado a21

CIRCULAÇÃO
319.510/dia (impressos + digitais)
AUDIÊNCIA
34.329.797 visitantes únicos/mês

ATmOSFERA Cotidiano b2
Pancadasdechuvaàtarde
Mínima21°c Máxima30°c

COMPRA DE BARCO
Sítio aparece
como endereço de
ex-primeira-dama

Denúncia doMPF
acusaNeymarde
sonegação fiscal
Oatacante Neymar foi de-

nunciadopeloMinistérioPú-
blicoFederal sobaacusação
desonegaçãofiscale falsida-
de ideológica. Ele é acusado
de receber parte dos ganhos
porempresasquesóexistiam
nopapel, a fimdepagarme-
nosimposto.Adefesadizque
não foi notificada. Esporte b9

China procura
novos parceiros
comerciais na
Rota da Seda Pág. 1
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Poder A11Esporte B1

Comcoberturada
crise, Folhabate o
recordedeaudiência
e assinaturadigitais

Histórico deuma
década é aliadodo
Palmeiras contra o
Corinthians, às 16h
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LiderançadoEstado Is-
lâmico, Ahmad Derwish
dizqueafacçãoradicales-
tá em crise. Houve baixas
devido aos bombardeios
dacoalizãoecortesemsa-
lários por causa da queda
nas vendas de petróleo.

Ementrevistaaosenvia-
dosPatriciaCamposMel-
lo e Fabio Braga, ele de-
fendeuosataquesquema-
taram32pessoasnaBélgi-
ca.“Sempreélegítimoma-
tarquemnãosegueasha-
ria[lei islâmica].”mundoA17

editoriais� opinião A2

Leia “Expectativas”, acer-
ca de possível mudan-
ça de rumo na economia,
e “Gambiarra pedagógi-
ca”, sobre problemas na
formação de professores.

Veja como entrar em contato como
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br

FALE COM A FOLHACIRCuLAÇÃO
332.631/dia (impressos + digitais)
AuDIÊNCIA
42.613.885 visitantes únicos/mês

Apostadopartido,
Cruzsepõemaisà
direitaqueTrump

Surtode gripe faz
paulistanousar
máscara emcasa

O Partido Republicano
apostaemTedCruzparabre-
carDonald Trumpnadispu-
taàPresidênciadosEUA.De-
clarações e propostas, po-
rém,colocamCruzmaisàdi-
reita em questões como a is-
raelo-palestina.Trumpsediz
neutro e defende umacordo
depaz; seu rival querque Je-
rusalém seja capital exclusi-
va de Israel.mundo A18

OsurtodeH1N1, queatin-
ge principalmente São Pau-
lo, causa preocupação nos
pais e emquem tem familia-
res idosos. Muitos redobra-
ramoscuidadosepassaram
a usar máscaras e álcool gel
emcasaparaevitarcontami-
nar outras pessoas.
O temor de pegar o vírus

tambémlotouclínicasdeva-
cinaçãodacapital.CotidianoB7

Poder A9

Empreiteira bancou regalias para
presos da Lava Jato, diz testemunha

NemDilmanemTemer
A presidente Dilma Rousseff (PT) perdeu as

condições de governar o país.
Écompesarqueeste jornalchegaaessaconclusão.

Nunca é desejável interromper, ainda quepormeios
legais, um mandato presidencial obtido em eleição
democrática.
Depois de seu partido protagonizar os maiores

escândalosdecorrupçãodequesetemnotícia;depois
de se reeleger à custa de clamoroso estelionato
eleitoral; depois de seu governo provocar a pior
recessão da história, Dilma colhe o quemerece.
Formou-se imensa maioria favorável a seu

impeachment. As maiores manifestações políticas
de que se tem registro no Brasil tomaram as ruas a
exigiraremoçãodapresidente.Sempreoportunistas,
as forçasdominantesnoCongressoocupamovazio
deixado pelo colapso do governo.
Aadministraçãofoipostaaserviçodedoispropósitos:

barraro impedimento,mediantedesbragadacompra
deapoioparlamentar,eprotegeroex-presidenteLula
e companheiros às voltas comproblemas na Justiça.
Mesmo que vença a batalha na Câmara, o que

parece cada vez mais improvável, não se vislumbra
como ela possa voltar a governar. Os fatores que
levaram à falência de sua autoridade persistirão.
Enquanto Dilma Rousseff permanecer no cargo, a

nação seguirá crispada, paralisada. É forçoso
reconhecerqueapresidenteconstituihojeoobstáculo
à recuperação do país.
EstaFolhacontinuaráempenhando-seempublicar

umresumoequilibradodosfatoseumespectroplural
de opiniões, mas passa a se incluir entre os que
preferem a renúncia à deposição constitucional.
Embora existammotivos para o impedimento, até

porquea legislaçãoestabelece fartagamadeopções,
nenhumdeles é irrefutável. Não que faltem indícios
demáconduta; falta, até agora, comprovaçãocabal.
Pedaladasfiscaissãorazãoquestionávelnumacultura
orçamentária ainda permissiva.
Mesmodesmoralizado, o PT tem respaldo de uma

minoriaexpressiva;o impeachment tenderáadeixar
umrastroderessentimento. Jáa renúncia traduziria,
numgesto dedesapego e realismo, a consciência da
mandatária de que condições alheias à sua vontade
a impedemde se desincumbir damissão.
A mesma consciência deveria ter Michel Temer

(PMDB),quetampoucodispõedesuficienteapoiona
sociedade.Dadaagravidadeexcepcionaldestacrise,
seriaumabênçãoqueopoderretornasselogoaopovo
a fim de que ele investisse alguém da legitimidade
requeridaparapromover reformasestruturais e tirar
o país da estagnação.
O Tribunal Superior Eleitoral julgará as contas da

chapaeleita em2014epoderácassá-la. Sejapor essa
saída, seja pela renúncia dupla, a população seria
convocadaaparticipardenovaeleiçãopresidencial,
numprazo de 90 dias.
Imprescindível,antes,queaCâmaradosDeputados

ouoSupremoTribunalFederalafastedevezanefasta
figura de Eduardo Cunha —o próximo na linha de
sucessão—, réu naquela corte e que jamais poderia
dirigir o Brasil nesse intervalo.
Dilma Rousseff deve renunciar já, para poupar o

país do trauma do impeachment e superar tanto o
impasse que o mantém atolado como a calamidade
semprecedentes do atual governo.

editoriaL

CABEÇADE
TERRORISTA

Governo absorve 72%do
crédito do país em2015
Com taxa de juromaior, setor público suga verba que poderia irrigar empresas

Sete de cada dez opera-
çõesdecréditorealizadasno
Brasil em2015 foramutiliza-
daspara financiarogoverno
e as empresas estatais.
O Estado absorveu 72%

dasoperaçõesdedívida,que
incluemempréstimosapes-
soas físicas, empresas e o
lançamentode títulospúbli-
coseprivadosnomercadofi-
nanceiro, de acordo com le-
vantamento do economista
Carlos Rocca, do Ibmec.
Essaporcentagemequiva-

le aR$597bilhõesdeR$829
bilhões que giraram nesse
mercadono anopassado.

É o maior percentual de
apropriaçãoestatal do fluxo
dedívidasdaeconomiabra-
sileira em dez anos. O estu-
do temdados desde 2005.
Rocca atribui o desequilí-

brio ao deficit no Orçamen-
to,estimadoem10%doPIB.
Endividado, o governo su-
gou recursos que deveriam
irrigar o setor produtivo.
“Quando o setor público

disputa como setor privado
essa poupança, oferece ta-
xas de juros mais elevadas
nos seus títulos, o quemata
a demanda por crédito das
empresas”, diz.mercado pág. 1

Fabio Braga/Folhapress

ATmOSFERA Cotidiano B8
Temposecona capital
Mínima19°C Máxima32°C

Mooca e Tatuapé
têm o desafio de
crescer sem perder
a identidade Pág. 1

Em tempo de aperto,
veja como repaginar
a casa sem estourar
o orçamento Pág. 25

Jorge Coli estreia
coluna e discute o
autoritarismo da
modernidade Pág. 2

mercado Pág. 7

Descontentes devem
ser unidos pormaior
eficiência do Estado

SAmUEl PESSÔA
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JAIRO MARQUES

Lego cadeirante
mostra à criança que
há gente diferente,
mas feliz Mercado A22
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RODÍzIO Cotidiano B2

9ou0Não devem circular carros
complacascujo final seja:

Veja como entrar em contato como
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br

FALE COM A FOLHA

editoriais� Opinião A2

Leia “A conta, por favor”,
sobre rombo do Tesouro
Nacional em 2015, e “Além
da adição”, acerca de pro-
blemas na formação do do-
cente dematemática.

CIRCULAÇÃO
308.881/dia (impressos + digitais)
AUDIÊNCIA
34.329.797 visitantes únicos/mês

ATmOSFERA Cotidiano B2
Chuvasdiminuemao longododia
Mínima19°C Máxima26°C

Veja cinco rotas
temáticas para
curtir o Carnaval
de São Paulo Pág. 51

OcondomínioSolaris, em
Guarujá (litoral paulista),
ganhou ares de ponto turís-
tico após a Lava Jato decidir
investigar a relação do ex-
presidente Lula com um
apartamento tríplex da em-
preiteira OAS no edifício.
“Tá famoso. O guia de

umaexcursãoatéparoupra
mostrar”, disse funcionário
de prédio vizinho. Poder A8

Empresa nega ter
qualquer elo com
reforma de imóvel
AOdebrechtdissequenão

identificou relação da cons-
trutora com a obra. O Insti-
tuto Lula não quis se mani-
festar. Jonas Suassuna, um
dos sócios do filho de Lula,
informou que sua área no
terrenonãofazpartedosítio.
FernandoBittar,outrosócio,
não foi localizado. Poder A7

ROSELY SAYÃO

Bonecos que celebram
diferenças, como
anovaBarbie, são
bem-vindos Mercado A22

Zika avançade
formaexplosiva
nasAméricas,
alerta aOMS
A Organização Mundial

da Saúde afirmou que o ví-
rus zika, transmitido pelo
mosquitoAedesaegypti, po-
de atingir até 4 milhões de
pessoas nas Américas, sen-
do 1,5milhão no Brasil.
MargarethChan,diretora

da OMS, disse que a epide-
mia se alastra “de maneira
explosiva”. “Onível dealer-
ta é extremamente alto.”
A entidade realizará reu-

nião de emergência na se-
gunda-feira (1º). Cotidiano B1

Lava Jatodeixoude
gravarpelomenos
trêsdepoimentos
Aosmenostrêsdepoimen-

tosdedelatoresdaLava Jato
sobreaparticipaçãodepolí-
ticos no petrolão não foram
gravados emáudioouvídeo
por procuradores —as falas
foram resumidas em texto.
A lei não impõe a grava-

ção,masoCódigodeProces-
so Penal estipula que o re-
curso deve ser usado “sem-
pre que possível”. Poder A9

TRÍPLEX

Dei algumapoio, pouca
coisa, estava de férias
O sr. trabalhou a serviço da
Odebrechtemobrasnosítio?
Prestei serviço para uma

empresacontratadapelopro-
prietário, mas não tem nada
a ver com a empresa [Ode-
brecht].Deialgumapoio,mas
poucacoisa.Estavadeférias.

Masparaqualempresaentão
o sr. trabalhou?
Vocêstêmquepegarocon-

trato com o proprietário [do
sítio]eaítiramasconclusões.
Sinceramente dei um apoio
muito rápido e final para o
caraquemepediu. Poder A5

Governo anuncia R$ 83 bi
para reativar a economia
Para reativar a economia,

ogovernoanunciounoCon-
selhão, diante de represen-
tantes de vários segmentos
dasociedade,a liberaçãode
atéR$83bilhõesemcrédito.
Entre os setores que terão

acesso à verba, procedente
de bancos públicos e de re-
cursos do FGTS, estão habi-
tação, infraestrutura e pe-
quenas emédias empresas.

Há a possibilidade de o
trabalhador usar o FGTS co-
mo garantia para conseguir
crédito consignado —com
desconto na folha salarial.
A medida foi tomada em

um dia de notícias negati-
vas:ogovernoencerrou2015
comdeficitdeR$115bilhões
e a rendamédia do brasilei-
ro caiupelaprimeira vez em
11 anos. Mercado A15, A17 e A19

Frederico BarBosa
EngEnhEirodaodEbrEcht

C PREMIÈRE Sessãodeestreiaemshoppingpaulistanode“OsDezMandamentos”, filme
que teve recordedepré-vendanopaís (3,2milhões); algumassalasnão lotaram CotidianoB5

Marcus Leoni/Folhapress

Odebrecht bancou reformade sítio
usadoporLula, dizemfornecedores
Ementrevista àFolha, ex-donade lojademateriais afirmaqueengenheiroda empreiteira faziapagamentos emdinheiro vivo

AlvodaOperaçãoLava Ja-
to, a empreiteira Odebrecht
pagouamaiorpartedarefor-
ma de um sítio usado pelo
ex-presidenteLula e seus fa-
miliares, relataram à Folha
aex-donadeumalojadema-
teriais de construção e um
prestador de serviço.
As obras na propriedade

de173milm²emAtibaia (SP)
começaram em outubro de
2010, quando Lula ainda es-
tava no segundo mandato,
informaFlávio Ferreira.

A empreiteira pagou em
dinheirovivocercadeR$500
mil só em materiais, diz Pa-
trícia Nunes, à época dona
doDepósitoDias, que forne-
ceuprodutosparaareforma.
Eladizqueotrabalhoteve

a participação do engenhei-
ro da Odebrecht Frederico
Barbosa,responsávelporou-
tra obra da empresa, o está-
dio Itaquerão. Ele confirma.
O engenheiro carregava

envelopes com dinheiro em
malas, relataaempresária.

Frequentadoquasesema-
nalmenteporLula e familia-
res, o sítio está em nome de
dois sócios de Fábio Luís da
Silva, filhodoex-presidente.
Desde o ano passado, Lu-

la é alvo de investigação to-
cadapeloMinistérioPúblico
doDistritoFederalparaapu-
rar suposto tráfico de in-
fluência junto a políticos de
outrospaísesparaconseguir
contratos comaOdebrecht.
Ele negou à Justiça qual-

quer irregularidade. Poder A4

Joel Silva/Folhapress

Entrada do sítio usado por Lula e parentes, no interior de SP

SP

São Paulo
Atibaia

TURÍSTICO
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Veja como entrar em contato como
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br

FALE COM A FOLHAeditoriais opinião a2

Leia “Mimos incômo-
dos”, sobre relação en-
tre Lula e empreiteiras, e
“Força centrípeta”, acer-
ca de prévias da eleição
presidencial americana.

Nota fiscal de barco reforça
elo de Lula comsítio emSP
DocumentoobtidopelaFolhaapontaqueex-primeira-damacomprouembarcaçãoentregueno local

Umanota fiscalobtidape-
laFolha reforçaa ligaçãodo
ex-presidenteLulae familia-
res com um sítio em Atibaia
(SP) registrado em nome de
dois sócios de umdos filhos
dopetista, Fábio Luís.
O documento aponta que

um barco foi adquirido pela
ex-primeira-damaMarisaLe-
tícia em setembro de 2013 a
serentreguenapropriedade,
informaFlávio Ferreira.
Ao entregar o barco, que

custou R$ 4.126, o caminho-
neiro José dos Reis pergun-
tou se o nome na nota fiscal
era odamulher deLula.

“É,masnãopode falarpa-
ra ninguém. Não comente
com ninguém”, diz ter ouvi-
dode funcionáriodo sítio.
Na sexta (29), aFolhapu-

blicouque,segundofornece-
dores, a empreiteira Ode-
brechtbancoupartedarefor-
ma da propriedade. A Lava
Jato passou a apurar a parti-
cipaçãodaempresanaobra.
Em nota, o ex-presidente

admitiu que frequenta o sí-
tio,negouqualquer irregula-
ridade, mas não respondeu
os questionamentos da re-
portagemsobreaentregada
embarcaçãonolocal.Poder a4

SÉrGio aLPEndrE

Jacques Rivette,
gigante do nível de
Godard e Truffaut,
morre aos 87 C3

ESPORTE
Paulista começa
neste sábado com
partidas de Santos
e São Paulo b10

FOLHINHA
Parkour, com
salto e obstáculo,
vira brincadeira
de criança Pág. 1

Recife registra
caso inédito no
país ligado ao
Aedes aegypti
Um hospital no Recife di-

vulgou ocorrência demiosi-
teaguda,doençaqueparali-
samúsculos,causadasupos-
tamente pelo vírus da chi-
kungunya—apacientemor-
reu.Ocasoé inéditonopaís.
Como a dengue e a zika, a

febre chikungunya é trans-
mitida peloAedes aegypti.
A presidente Dilma re-

cuou e disse que o Brasil es-
tá “perdendo a luta contra o
mosquito”. Por telefone, ela
tratou com o colega Obama
deaçõesconjuntas.Cotidianob1

C cercado PresoemcuritibasobacusaçãoderelaçãocomesquemadepropinanaPetrobras, ex-ministro Josédirceu(PT)
prestouoprimeirodepoimentoao juizSergioMoro;eleadmitiuqueumlobistapagouareformadeseuapartamento Podera12

Paulo Lisboa/Brazil Photo Press

LeIa MaIS LULA NA MIRA

Planalto prevê que
ex-presidente terá
a vida devassada

Para oposição, cerco
a petista se fecha;
tucanos queremCPi

Casos podemser a
pá de cal para oPt,
escreve igorGielow

Poder a5

Poder a6

opinião a2

Falta de arquivo
deve dificultar ação
contra umdos filhos

Poder a7

Ex-presidenteé intimadoadeporsobre tríplex
O ex-presidente Lula e a

mulher, Marisa Letícia, fo-
ramintimadospeloMinisté-
rio Público de São Paulo a
depor sobre o tríplex em
Guarujá (SP). É a primeira
vez que são chamados na
condição de investigados.

Também foram convoca-
dos nomes ligados à OAS,
responsável pelo empreen-
dimento: Léo Pinheiro, ex-
presidenteecondenadoa16
anos na Lava Jato, e o enge-
nheiro IgorPontes,que teria
atuado na reforma do local.

Lula e Marisa devem ser
ouvidosem17defevereiro.O
pedido partiu do promotor
Cássio Conserino, que diz
haverindíciosdetentativade
omitirapossedoapartamen-
to, o que configuraria crime
de lavagemdedinheiro.

A Triplo X, a 22ª fase da
OperaçãoLavaJato, também
tinha entre os alvos transa-
ções envolvendo o imóvel.
Procurada,adefesadoex-

presidente afirmou que ele
aindanão foi intimado,mas
que irá comparecer. Poder a6

ele é inocente até
prova emcontrário,
dizdemétrioMagnoli

Poder a14

Mundo a17

Chanceler da
Venezuela pede
que oBrasil ajude
comércio dopaís

Cotidiano b6

Sindicato de táxis
avisaHaddadque
‘palhaçada’ sobre o
Uber emSPacabou

JuizdeMatoGrosso
autorizamenino
a trocardegênero
O juiz Anderson Candiot-

to, de Sorriso (MT), autori-
zoumeninode11anosamu-
dar o nome e a documenta-
çãoparaogênero feminino,
“como ela sempre se viu”.
Omagistrado, que justifi-

cou a decisão em nome da
“cidadania e dignidade”,
disse não saber de decisão
similar no Brasil. Cotidiano b5

Japãoadota juros
negativos para
animar economia
O Japão, terceiro maior

PIBmundial,adotoupolítica
agressiva de juros negativos
para estimular a economia
local, que, como o resto do
mundo, sofre os efeitos da
turbulência chinesa e da
queda no preço do petróleo.
Amedida animou osmerca-
dos.NoBrasil,EUAeEuropa,
ações subiram.Mercado a21
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ATmOSFERA Cotidiano b2
Pancadasdechuvaàtarde
Mínima21°c Máxima30°c

COMPRA DE BARCO
Sítio aparece
como endereço de
ex-primeira-dama

Denúncia doMPF
acusaNeymarde
sonegação fiscal
Oatacante Neymar foi de-

nunciadopeloMinistérioPú-
blicoFederal sobaacusação
desonegaçãofiscale falsida-
de ideológica. Ele é acusado
de receber parte dos ganhos
porempresasquesóexistiam
nopapel, a fimdepagarme-
nosimposto.Adefesadizque
não foi notificada. Esporte b9

China procura
novos parceiros
comerciais na
Rota da Seda Pág. 1
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Cristina Cesar
Serafina pág.34
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capas relevantes
desde 2011 Ilustrada C1

esporte B3

NadiaComaneci encantavao
mundoedistribuía chicletes

★ Domin Ç

Edição especial traz número recorde
de páginas e estabelecimentos

624
restaurantes, bares,
cafés, docerias, empórios,
sorveterias e rotisserias
mais em

folha.com/restaurantes-e-bares

Estreia edição
Cozinha, com 35
produtos eleitos
pelos paulistanos,

segundo o
Datafolha

SóciodaOASrelatapropinaa
tesoureiro informaldeAécio
LéoPinheirodiz terpagoR$3miporobradocentroadministrativodeMG; tucanonegaacusação

Oempreiteiro Léo Pinhei-
ro, sócio e ex-presidente da
OAS, vai relatar à Lava Jato
que pagou R$ 3 milhões em
propina aumdosprincipais
auxiliaresdoentãogoverna-
dorAécioNeves (PSDB-MG),
informamMarioCesarCar-
valho eBelaMegale.
Pinheiro negocia delação

premiadaedizterprovasdos
repasses durante a constru-
ção da Cidade Administrati-
va, emBeloHorizonte.

Trata-sedamaiorobradas
gestões deAécio, entre 2002
e 2010. Estimado emR$ 500
milhões, o custo do centro
projetado por Oscar Nie-
meyeratingiuR$1,26bilhão.
Léo Pinheiro diz ter pago

3%sobreovalor de seu con-
trato (R$102,1milhões)aOs-
waldoBorgesdaCostaFilho,
tidopor tucanoseopositores
como tesoureiro informal
dascampanhaseleitoraisde
AécioNeves de 2002 a 2014.

O auxiliar é casado com
umafilhadopadrastodose-
nador tucano e foi indicado
pelopolíticoparaaempresa
públicaquecuidouda licita-
ção e da obra do centro ad-
ministrativo.Elenãofoi loca-
lizadopela reportagem.
AécioNevesdisseconside-

rar“falsaseabsurdas”asde-
clarações de Léo Pinheiro.
Afirmouaindaqueaobra foi
conduzida em seu governo
com transparência. Poder A4

Comembate entre
gerações, Espanha
elege parlamento
AEspanhafazhojenasur-

nas segunda tentativa de
eleger um governo. O con-
servador PP reúne eleitores
commais de 60 anos e lide-
ra as pesquisas (29%). O es-
querdista Podemos (26%) é
preferido dos jovens. Na
eleição anterior, não houve
maioria absoluta. mundo A14
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Veja como entrar em contato como
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br

FALE COM A FOLHA

Sentimento de exclusão
impulsionou saída daUE
AdecisãodoReinoUnido

de deixar a União Europeia
evidenciou a existência de
umgrupoque se sente cada
vez mais excluído e insatis-
feito com a globalização.
A campanha pela saída

mobilizou essas pessoas,
em geral mais pobres, com
mensagens de apelo direto.

Nosúltimosanos,oReino
Unido não conseguiu redu-
zir a desigualdade social
nem apresentar uma pers-
pectiva promissora à popu-
laçãomais jovem.
Neste sábado (25), França

eAlemanhapediramqueos
britânicos aceleremsua saí-
da do bloco. mundo A15

ilustrada C8

‘GameofThrones’
fazhistória com
guinadadeheroínas

luCiAnA CoElho
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RODÍzIO Cotidiano B2

7ou8Não devem circular carros
complacascujo final seja:

Veja como entrar em contato como
serviço ao assinante, as editorias e a
ombudsman fale.folha.com.br

FALE COM A FOLHA

editoriais opinião a2

Leia “É o fim”, acerca de
nomeação de Lula e agra-
vamento da crise política,
e “Números da zika”, a
respeito de relação entre a
doença e a microcefalia.

Presidenteatuouparaevitar a
prisãodeLula, indicagravação
★diLma diz que grampo ‘afronta direitos da presidência’★ para juiz sergio moro,
interesse púbLico justifica divuLgação★manifestantes e oposição pedem renúncia

apresidentedilmarousseff (pt), emconversa tele-
fônica interceptada nesta quarta (16) pela Lava jato,
afirmou ao ex-presidente Lula que enviaria a ele um
“termodeposse”deministropara serusado“emcaso
denecessidade”.parainvestigadores,apresidenteagiu
para evitar queLula fosse preso antes de ser nomeado
chefe da casa civil, cargo com foro privilegiado.
o sigilo da gravação do diálogo entre Lula e dilma,

ocorrido às 13h32, foi retirado pelo juiz sergiomoro às
16h19. a nomeação do petista foi oficializada emuma
ediçãoextrado“diáriooficial”dauniãoàs19h,minu-
tos depois da divulgação dos áudios pela imprensa.
emoutrosdiálogos,Lulaafirmouàpresidentequeas

cúpulasdospoderes judiciárioeLegislativoestão“aco-
vardadas”. aoministro jaquesWagner pediu a interfe-
rência do governo em ação de seu interesse no supre-
mo. especialistas ouvidospelaFolhadizemquedilma
podetercometidocrimederesponsabilidadeaoobstruir
ajustiça.outrosquestionamalegalidadedasgravações.
Houvepedidoemcoropelarenúnciadapresidenteno

plenáriodacâmara, gerandobate-bocaentreoposicio-
nistas e governistas, que falam em “golpe”. protestos
ocorreramemfrenteaopaláciodoplanalto,naavenida
paulista e em outras cidades. o carro que levava o ex-
presidente foi atacadoao sair do instituto Lula, emsp.
aentradadeLulanogoverno foi consideradaaúlti-

macartadaparabarrar o impeachmentdapresidente.
comdecisãodostfsobreoritodoprocessocontradil-
ma, o pedido volta a tramitar na câmara. Poder a4 a a16

Planalto afirma queMoro
violou lei com vazamento
ogovernodilmarepudiou

a divulgação do áudio feita
pelo juizsergiomoro,decu-
ritiba. em nota, diz ter sido
uma “afronta aos direitos e
garantias” da presidência.
segundo o texto, o envio

dotermodeposseteriacomo
objetivo colher a assinatura
deLula, já que suapresença
na cerimônia não era certa.
“medidas judiciais serão

adotadas para a reparação
da violação da lei cometida
pelo juiz”, informa anota.

cristiano zanin martins,
advogado de Lula, acusou
moro de estimular uma
“convulsão social” e decla-
rouqueo instituto Lula ava-
lia quaismedidas tomar.
aretiradadosigilodagra-

vação dividiu especialistas
porenvolverdilma,que tem
foro privilegiado. alguns
afirmam que o caso deveria
tersidoenviadoaostf,eou-
tros, que a ação foi legal.
moro alegou “interesse

público”emseuato. Poder a7

opinião a2

Mercado a24

Ogovernoataca,mas
estragopolíticodas
conversasé inegável

Revolta deságuanas
ruas como colapso
da legitimidade

BernarDo MeLLo FranCo

ViniCiuS torreS Freire

LULA: Temos uma
Suprema Corte total-
mente acovardada, um
Superior Tribunal de
Justiça acovardado, um
Parlamento acovardado.
(...) Temos um presi-
dente da Câmara fo-
dido, um presidente
do Senado fodido. (...)
Eu tô assustado com a
República de Curitiba.

Lula e Jaques Wagner

LULA: Ô, Wagner, eu
queria que você visse
agora, falar com ela
[Dilma], falar o negócio
da Rosa Weber [ministra
do Supremo que poderia
interceder a favor de
Lula nas investigações].

Dilma e Lula

Lula e Dilma

g o v e r n o S i T i a d o

DILMA: Alô.

LULA: Alô.

DILMA: Lula, deixa eu te
falar uma coisa.

LULA: Fala, querida.

DILMA: Seguinte, eu
tô mandando o Messias
junto com o papel pra
gente ter ele, e só usa em
caso de necessidade,
que é o termo de posse.

LULA: A-hã.

DILMA: Tá?

LULA: Tá bom,
tá bom.

Poder a4

Celular utilizado
por Lula estava em
nomedeum laranja

PaineL

Poder a14

Nãohámaiscondições
políticasparapetista
assumiraCasaCivil

igor gieLow

Mundo a19

Iniciativa deDilma
é clara tentativa de
obstrução da Justiça

CLÓViS roSSi

opinião a2

Nomeação para o
governo é escárnio
como Judiciário

rogÉrio gentiLe

GRAMPOS TELEFÔNICOS

Dilma durante
entrevista em
que falou sobre
Lula ministro
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Ricardo Botelho/Brazil Photo Press/Folhapress

Manifestação anti-Dilma em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, ontem à noite
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Ricardo Pessoa, da
UTC Engenharia, relata os
pedidos de doação eleitoral
feitos por Edinho, tesoureiro
da campanha eleitoral
de Dilma em 2014

Pessoa:
Essas coisas são feitas de
uma forma bastante sutil.
Evidentemente estava implícito,
ali, que se eu não contribuísse
com a campanha do jeito que ele
[Edinho] estava precisando, ele
ia ficar me cobrando

[Imita Edinho falando] ‘O senhor
tem obras no governo e na
Petrobras. Então o senhor tem
que contribuir. O senhor quer
continuar tendo?’

O que eu senti é que a nossa
vida na Petrobras passava
também por uma contribuição
para a campanha presidencial.
[...] Agora, não posso lhe dizer
que fui achacado. Nemme senti
ameaçado.

Procurador:
O senhor não associou a
realização dessas doações à
manutenção dos seus contratos
com a Petrobras?

Pessoa:
Àmanutenção, não. Mas às
portas abertas, sim. Se não fosse
assim, eu não teria contribuído
para outros partidos também.

luzes, câmeras,

delação
Vídeos� inéditos obtidospela Folhamostramdetalhesdosdepoimentos
dedelatores daLava Jato, emquediversospolíticos� sãoacusados

Baiano explica a parceria com
Cunha para receber propina
atrasada de operador Julio Camargo

Baiano:
Então, na verdade, o Eduardo Cunha
entrou nomomento em que eu estava
desde 2007 tentando receber do Julio
Camargo e ele não pagava. [...] Aí eu
vim conhecer Cunha em 2009 e, no
final de 2010, começo de 2011, a
gente conversando sobre eleições,
não sei o quê: ‘Tô, precisando de
arrumar dinheiro para a campanha’.
[...] Eu digo: ‘Eduardo, eu tenho um
assunto que se vocême ajudar a
resolver, eu ajudo na campanha’.
[...] Aí ele disse: ‘Eu vou ver como
a gente pode pressionar’.

Baiano descreve o empréstimo
entre o banco Schahin e Bumlai,
que teria sido quitado através de
um negócio com a Petrobras

Baiano:
Ele [Bumlai] sempre falava:
quando a coisa complicava, ele
sempre dizia: deixa que vou falar
com Barba. [...] Ele se referia ao
presidente Lula como o Barba.

A pendência [da Schahin] consistia
em obter contrato junto à área de
exploração. [...] E ele me explicou
que essa pendência se devia a um
empréstimo do PT e que ele constava
como avalista desse empréstimo. Esse
contrato seria forma de ressarcir o
banco Schahin desse empréstimo. [...]
O empréstimo não seria pago.

Baiano fala sobre o papel de
Dilma na compra da refinaria
de Pasadena, nos EUA, negócio
considerado lesivo e que foi
cercado por pagamento de
propinas. Dilma era presidente
do Conselho de Administração
da Petrobras na época

Baiano:
Como a Dilma não sabia de nada?
[...] E pela relação que sempre tive
comNestor [Cerveró, ex-diretor
da Petrobras], ele sempre dizia:
‘Fernando, não existe isso. Tudo
o que foi feito tem que ser
apresentado para os conselheiros e
assessores com todo omaterial’. [...]
Se alguém disse que não teve acesso
é porque não leu o que foi entregue
ou se deu o trabalho de ler o
resumo, que o resumo não tem tudo.

Que ela [Dilma] soubesse
de irregularidade disso ou
daquilo, eu nunca ouvi falar.

AS
DECLARAÇÕES
DOOPERADOR
CARLOS
ALEXANDRE
ROCHA,
O CEARÁ

José Carlos
Bumlai
pecuarista

Dilma
Rousseff (PT)
presidente
da República

Edinho Silva
ministro da
Comunicação
Social

rubens valente
márcio falcão
aguirre talento
de brasília

OlobistaFernandoSoares,
o Baiano, afirmou ter ouvido
do presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ):
“Tô precisando de arrumar
dinheiro para a campanha”.
A conversa, que teria ocorri-
do entre 2010 e 2011, levou à
ideia de “pressionar” o exe-
cutivo Julio Camargo, o que
resultounopagamentodepe-
lo menos R$ 5 milhões em
propina para Cunha.
As declarações de Baiano

constam de uma série de ví-
deo inéditos comdepoimen-
tos de alguns dos principais
delatores da Operação Lava
Jato, comoBaiano, o emprei-
teiro Ricardo Pessoa e os en-
tregadores de valores Carlos
Alexandre de Souza Rocha e
RafaelAngulo, que trabalha-
vam para o doleiro Alberto
Youssef.Elesdãodetalhesso-
breasacusaçõesque fizeram
a diversos políticos com foro
privilegiado no STF.
São as primeiras imagens

quevêmapúblicodessesde-
latores. São 108horasdegra-
vação, em 288 vídeos.
Baiano contou que Cunha

aceitou pressionar Camargo
para que ele pagasse propi-
nas em atraso em torno da
comprapelaPetrobrasdena-
vios-sondas para a estatal.
“Nessemomentoeuaté fa-

lei para ele: ‘Eduardo, o que
eu conseguir receber, eu te
dou 50%’”, contou Baiano,
segundo o vídeo. Cunha res-
pondeu,deacordocomode-
lator, “que ele tinha tomado
a decisão de fazer um reque-
rimento [...] para pressionar
o Julio”. Segundo denúncia

da PGR (Procuradoria Geral
daRepública), o requerimen-
to foi elaborado por Cunha e
subscrito pela deputada So-
lange Almeida (PMDB-RJ).
Nas eleições de 2012, se-

gundoBaiano,Cunhavoltou
a dizer que precisava de di-
nheiro e passou a pressioná-
lo para que “conseguisse re-
ceberdoJuliooqueestavaem
atraso”. “Ele [Cunha] dizia:
‘Pô, como é que tá o paga-
mento lá? Ano de campanha
você sabe que qualquer di-
nheiro é importante’”.
A essa altura, segundo

Baiano,Camargo jáhaviapa-
go ao parlamentar “alguma
coisa em torno de uns R$ 4
milhões”. O total, segundo o
delator, foi de R$ 5milhões.
Baiano também aparece,

em outro vídeo, ironizando
as explicações de Dilma de
que nada sabia sobre os pro-
blemas que cercavama com-
pra da refinaria em Pasade-
na (EUA). Na época, ela pre-
sidiaoconselhodaPetrobras.
Baiano contou ter falado

sobre o assunto com o ex-di-
retordaárea internacionalda
Petrobras Nestor Cerveró.
“Eleme falouqueessema-

terial foi entregue a todos os
conselheiros. Se alguém dis-
se que não teve acesso é por-
que não leu o que foi entre-
gue ou se deu o trabalho de
ler [só] o resumo, que o resu-
mo não tem tudo”, disse.

OUTRO LADO
Eduardo Cunha negou di-

versas vezes recebimento de
propina relativa à Petrobras.
Em nota de março de 2014,
Dilma diz que o negócio de
Pasadena foi fechadoporque
oconselhodeadministração
da Petrobras recebeu infor-
mações “incompletas”.

de brasília

OentregadordevaloresCar-
losAlexandredeSouzaRocha
disse, na gravação em vídeo
de sua delação premiada, ter
ouvido que o senador Aécio
Neves (PSDB-MG)era“omais
chato” na cobrança de propi-
na junto à empreiteira UTC.
AFolharevelouemdezem-

bro que “Ceará”, como é co-
nhecido,afirmaraemsuade-
lação ter levadoR$ 300mil a
umdiretor daUTCnoRio, de
sobrenomeMiranda, que se-
riam destinados a Aécio.
Rocha era um dos trans-

portadoresdevalorescontra-
tados pelo doleiro Alberto
Youssef.
No vídeo ao qual a repor-

tagemteveacesso,Rochadis-
se que o episódio lhe “mar-
cou muito”. Contou que Mi-
randa estava ansioso pela
“encomenda” e teria lhe fa-
lado: “Esse dinheiro tá me
sendomuito cobrado”.
Questionado por “Ceará”,

odiretordaUTC teria respon-
dido que se tratava de Aécio
o destinatário do dinheiro.
“[Miranda] ainda falou que

eraomaischatoquetinhapa-
ra cobrar”, contou Rocha.
Quandoperguntadoseodi-

nheirotinhasidoencaminha-
do para Aécio, Rocha disse:
“Sim, senhor. Ele [Miranda]
falou bem claro pra mim em
alto e bom som”.
“Ceará” disse que o diretor

fezum“desabafo”:“Euseique
elefezessecomentário,queera
quemcobrava, enchia o saco,
ele tavadesacocheiode tanta
cobrançadessedinheiro”.
Em sua delação, “Ceará”

também acusou o senador
RandolfeRodrigues(Rede-AP)
de ter recebidopropina.
Nestecaso,porém,ominis-

tro do STF (SupremoTribunal
Federal) Teori Zavascki deter-
minou o arquivamento da in-
vestigaçãodepoisdeumacon-
tradiçãocomodepoimentode
outrodelator.

OUTRO LADO
A assessoria de Aécio res-

pondeu, em dezembro, que
considerava“absurdae irres-
ponsável” a citação ao sena-
dorsemcomprovação.AUTC
negouterentreguevaloresao
senador tucano. (RV, MF E AT)

DelatorDizterouviDoDeDiretorDa
utcsobresupostapropinaaaécio

Eduardo Cunha
(PMDB-RJ)
presidente da
Câmara dos
Deputados

Aécio Neves
presidente do
PSDB e senador

Ceará foi entregador de
dinheiro do doleiro Alberto
Youssef para diversos políticos

Ceará:
“E esse dinheiro era R$ 300mil,
eu me lembromuito bem disso.
[...] Aí [Antonio Carlos D’Agosto
Miranda, diretor financeiro da
UTC] voltou e disse: ‘Putz, rapaz,
esse cara... Esse dinheiro tá me
sendomuito cobrado’. E eu assim,
inocentemente, perguntei: ‘Por
quem, doutor?’ Aí ele fez: ‘Aécio
Neves’. Aí eu [disse]: ‘Oxente, vocês
dão dinheiro aqui para a oposição?
Aí ele fez: ‘Ceará, a gente aqui dá
dinheiro para todomundo’. [...]
Ainda falou que era omais chato
que tinha para cobrar.”

de brasília

Apontadocomoochefedo
clube das empreiteiras que
atuounoesquemadecorrup-
ção da Petrobras, o dono da
UTC,RicardoPessoa,afirmou
aos investigadoresdaLavaJa-
toque foipressionadodema-
neira “sutil” pelo ministro
Edinho Silva (Comunicação
Social) a fazer doações para
a campanha à reeleição da
presidente Dilma Rousseff.
Ovídeodadelaçãopremia-

dado empresário, obtidope-
la Folha, mostra que Pessoa
hesitouemacusardiretamen-
te Edinho, que foi tesoureiro
da campanha em 2014.
“Essas coisas são feitas de

uma forma bastante sutil. O
Edinhosempre foimuito ele-
gante no que ele falava, está
certo?Quandoele falavadis-
so, falava no sentido da per-
suasão”, contou Pessoa.
“Evidentementeestava im-

plícito,ali,queseeunãocon-
tribuíssecomacampanhado
jeito que ele estava precisan-
do, ele ia ficar me cobrando,
ia ficaralegandoqueeutinha
obras coma Petrobras. É isso

aí.Elesemprevaidizerassim:
‘Vocêprecisacontribuirmais,
cara, você é umcara que está
aqui conosco.Vocêéumcara
que temummonte de obra’”,
narrou Pessoa.
Ao mesmo tempo, o dono

daUTCafirmouque“emmo-
mento algum” se sentiu
“achacadoouameaçado”pe-
loministro. “Oque eu senti é
queanossavidanaPetrobras
passava também por uma
contribuição para a campa-
nha presidencial”.
O PT pediu R$ 20 milhões

da UTC, mas os valores para
a campanha de Dilma foram
acertados emR$ 10milhões,
sendo que R$ 7,5 milhões fo-
rampagoseorestantenãofoi
depositado porque o empre-
sário acabou preso em no-
vembro de 2014.

OUTRO LADO
À Polícia Federal, Edinho

negou que tenha pressiona-
doaUTCa fazerdoações. Em
nota divulgada na época das
acusações de Pessoa, o mi-
nistroafirmou ter “a tranqui-
lidade de quem agiu dentro
da legalidade”. (RV, MF E AT)

‘vocêprecisacontribuirmais’,teria
afirmaDoministroaexecutivoDautc

‘tôprecisanDoarrumarDinheiro’,
teriaDitoeDuarDocunhaalobista

Assista aos vídeos
com depoimentos dos
delatores da Lava Jato
folha.com/videosdelacoes
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