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POLÍTICA

Suspeito se utilizou da
estrutura de gabinetes

CASO BNDES
João Pedro de Moura, acusado pela PF de desvio de empréstimo, usou
telefone de deputados para intermediar financiamento a prefeituras
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H á todo um debate sobre se é ou não importante o
episódio do dossiê palaciano com informações su-
postamente constrangedoras achadas nos registros
das despesas do então presidente Fernando Henri-

que Cardoso e da mulher dele, Ruth. Bem, o jornalismo cuida
do que é notícia. E notícia é algo que tem, obrigatoriamente,
atualidade e interesse geral. E uma coisa que tem interesse
geral deve ser importante, não é? Por outro lado, nem tudo
que é importante tem o mesmo interesse geral.

Mas será que o caso do dossiê tem interesse geral? Como
definir “interesse geral”? Um parâmetro possível são as si-
tuações que poderiam acontecer a qualquer um. A queda de
um avião no interior da Mongólia é tão importante quanto a
queda de um avião na Amazônia brasileira. Mas para nós,
brasileiros, o segundo evento é certamente bem mais notí-
cia, já que é mais provável um leitor de jornal no Brasil estar
— ou conhecer alguém que está — num avião que se aciden-
te nas cercanias de Manaus do que numa aeronave que se
estatele perto de Ulam Bator.

O caso do dossiê tem interesse geral porque a sociedade
brasileira tem o direito e a curiosidade de saber se a manipu-
lação partidariamente orientada de dados reservados em
poder da administração federal, guardiã de informações de
estado, é 1) política de governo ou 2) resultado da ação in-
sensata de algum amalucado (ou amalucados) com crachá
do Palácio do Planalto.

E como a sociedade poderá concluir se é uma coisa ou
outra? Simples. Se os responsáveis forem identificados, fo-
rem desligados de seus cargos de confiança e tiverem que
responder às autoridades policiais e à Justiça o governo po-
derá dizer que nada teve a ver, mesmo que tenha tido. Já se
prevalecer a tática do acobertamento, será legítimo con-
cluir que a ordem para
elaborar as planilhas
com gastos suposta-
mente bizarros da Pre-
sidência tucana partiu
de um patamar mais
acima. E isso, conve-
nhamos, teria um
imenso interesse geral.

O bom no caso do
dossiê é que todas as in-
formações relevantes
vem sendo passadas à
imprensa e à sociedade
pelo próprio governo. O
Palácio do Planalto já
disse que a iminência
da CPI levou-o a ali-
mentar com as infor-
mações do segundo
mandato de FHC o ban-
co de dados oficial das
despesas com supri-
mento de fundos (Su-
prim). Sabe-se também
que os dados das planilhas que acabaram vazando para a
imprensa coincidem com os registros do Suprim. O que per-
mite concluir que foram extraídos do Suprim, ou das fontes
que abastecem o Suprim. O que dá na mesma.

Soube-se, finalmente, que as planilhas deixaram o Palá-
cio do Planalto anexadas num correio eletrônico do domí-
nio planalto.gov.br. Quem afirma é um laudo preliminar
do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI),
autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da
República. Ainda não há o relatório definitivo, mas é tão
provável que essa informação seja falsa quanto é provável
que o pai e a madrasta de Isabella Nardoni nada tenham a
ver com a morte da menina.

Vamos ver como o assunto se desenrola e qual será a con-
clusão. Com a palavra, a Polícia Federal, a Comissão Parla-
mentar de Inquérito, o Ministério Público e a Justiça. Até por-
que mesmo governos bem avaliados e com grande apoio po-
lítico e popular precisam cumprir as leis e agir politicamente
dentro dos limites estabelecidos pelo Estado de direito. Nesse
particular, os governantes sábios fazem bem quando se
acautelam contra os impulsos para que sua ação transborde
as fronteiras da razoabilidade democrática.

O ideal será que todos os personagens do nebuloso episó-
dio sejam convocados à CPI e ouvidos pela PF, e que o tumor
seja removido. O maior interessado é o próprio Luiz Inácio
Lula da Silva. O presidente da República deve evitar o contá-
gio pelo micróbio da soberba, como se escreveu nesta colu-
na na última sexta-feira. 

Ainda que todos — ou quase todos — os ventos lhe sejam
bons, será melhor ainda se no dia em que deixar o Palácio do
Planalto Lula puder olhar nos olhos de seus compatriotas e
dizer que governou democraticamente, que não lançou mão
da força estatal para esmagar os adversários. Você por acaso
conhece muitas coisas que sejam mais importantes ou te-
nham mais interesse geral do que isso? Eu não.
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Em meio a várias despesas
com passagens aéreas para di-
versas pessoas, principalmen-
te garotas de programa, a Polí-
cia Federal descobriu que al-
guns dos envolvidos nos des-
vios de financiamentos do 
BNDES também viajaram à
custa da W.E, a casa noturna
investigada por prostituição.

Em documentos contábeis da
empresa, apreendidos durante
a Operação Santa Tereza, João
Pedro de Moura aparece como
um dos beneficiados.

Os investigadores estão ten-
tando descobrir qual era o des-
tino de Moura, cuja passagem
custou R$ 342. A PF presume
que seja o Rio de Janeiro ou

Brasília, cidades para onde ele
viajava com freqüência para
tratar de financiamentos. Os
documentos contábeis mos-
traram que prefeitos benefi-
ciados com empréstimos pú-
blicos também receberam pas-
sagens aéreas, principalmente
em datas próximas ao recebi-
mento dos recursos.

Foi investigando a prática
de prostituição e tráfico inter-
no e externo de pessoas pela
W.E que a Polícia Federal che-
gou ao esquema de desvios dos
financiamentos do BNDES. A
casa noturna também serviu
de fachada para lavagem e di-
nheiro, segundo denúncia do
Ministério Público. (EL)

Viagens à custa de casa noturna
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S ão Paulo — Investigações
da Polícia Federal desco-
briram que João Pedro de
Moura, um dos presos na

Operação Santa Tereza, utilizou
a estrutura de gabinetes na Câ-
mara para intermediar financia-
mentos para prefeituras. Um
deles foi o do deputado Henri-
que Eduardo Alves (PMDB-RN),
líder do PMDB na Casa, que ne-
ga ter tido qualquer contato com
o lobista. Na ação da PF, que
desvendou um esquema de des-
vios de empréstimos do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
escutas telefônicas mostram o
acusado pedindo, a partir de um
telefone da sala parlamentar de
Alves, relação de cidades a uma
empresa de consultoria envolvi-
da nas irregularidades.

A Polícia Federal tinha grava-
do a movimentação de Moura
dentro da Câmara, quando ele vi-
sitou gabinetes de Alves e de Pau-
lo Pereira da Silva, o Paulinho da
Força Sindical, de quem foi asses-
sor. Porém, a investigação tam-
bém mostra que, durante as visi-
tas, houve contatos, em 26 de fe-
vereiro, com a Progus, empresa
de Marcos Vieira Mantovani, tam-
bém preso na Operação Santa Te-
reza. Conforme denúncia do Mi-
nistério Público Federal em São
Paulo, naquele dia ele pediu para
que fosse enviado, por e-mail,
uma lista de municípios.

Nas buscas e apreensões, a Po-
lícia Federal descobriu um e-mail
com uma relação de vários muni-
cípios, que pode ser a requisitada
por Moura. Investigadores ressal-
tam que, somente após uma pe-
rícia, se poderá detectar de quem
partiu a mensagem, e qual era o

computador de destino. “São ci-
dades onde temos domínio ple-
no”, diz um dos interlocutores na
correspondência eletrônica,
acrescentando: “Começaremos a
maratona de idas e vindas. Esta
listagem é segredo de Estado”. Os
nomes envolvidos na troca de 
e-mails não foram revelados. 

Moura transitava corriqueira-
mente pela Câmara, como a PF
observou em outras ocasiões.
“João Pedro fez algumas viagens
para Brasília, quando esteve no
Congresso Nacional e visitou ga-
binetes de alguns deputados fe-
derais. Os agentes da Polícia Fe-
deral seguiram o investigado, e

captaram imagens dele entran-
do nos gabinetes”, descreve o re-
latório enviado à Justiça. Este
episódio, inclusive, causou um
mal-estar entre o presidente da
Câmara, Arlindo Chinaglia 
(PT-SP) e o Ministério da Justiça.
O deputado reclamou da ação
dos agentes na Casa.

Por meio de sua assessoria, o
líder do PMDB na Câmara afir-
mou que não conhece Moura,
com quem também nunca teve
qualquer contato. O deputado
confirmou que o lobista esteve
em seu gabinete pessoal, mas
conversou apenas com funcioná-
rios. Alves disse que ele deixou

um CD com informações sobre
uma empresa de energia elétrica
e uma carta da Progus. Moura,
que continua preso na PF, só se
pronunciará na Justiça Federal,
onde irá ser interrogado no dia
26, segundo sua defesa. 

No final de semana, o empre-
sário Marcos Mantovani deixou a
carceragem da Polícia Federal,
onde está preso em São Paulo, e
foi internado no Instituto do Co-
ração (Incor) para exames médi-
cos, por ordem do juiz federal
Márcio Ferro Catapani. Até o final
da tarde de ontem ele permane-
cia no hospital, sob escolta de oi-
to agentes. 
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