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Notícia anterior Próxima notícia

Moro decreta prisão preventiva de
Bendine
MP apresenta novas provas da ligação do ex-presidente do BB com a Odebrecht

GUSTAVO SCHMITT E CLEIDE CARVALHO opais@oglobo.com.br
-SÃO PAULO- O juiz Sergio Moro decretou a prisão preventiva do ex-presidente da Petrobras e do Banco do

Brasil, Aldemir Bendine, e de André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, da Arcos
Propaganda, apontados pelo Ministério Público Federal como operadores de propina. Os três estavam em
prisão temporária desde a última quinta-feira. O Ministério Público Federal (MPF) apresentou novas evidências
que indicam a ligação entre Bendine e a Odebrecht, o que justificaria sua permanência na prisão, decidiu Moro.

O juiz afirmou que há “boas provas” de que a Odebrecht pagou R$ 3 milhões a Bendine, então presidente
da Petrobras, em junho e julho de 2015, por intermédio de André Gustavo e de seu irmão, Antônio Carlos.

“Especialmente assustador o recebimento da segunda e da terceira parcela da vantagem indevida mesmo
após a efetivação da prisão preventiva do presidente do Grupo Odebrecht”, disse Moro na decisão, referindo-se
à prisão de Marcelo Odebrecht, que ocorreu no dia 19 de junho de 2015, seis dias antes do segundo
pagamento da propina.

Entre os documentos apresentados pela força-tarefa no processo estão ligações entre André Gustavo, a
OAS e a JBS. O publicitário também foi vinculado ao doleiro Lúcio Funaro, preso em Brasília, acusado de atuar
como operador de propinas para Eduardo Cunha. Funaro fez 59 ligações para André, segundo relatório do MPF.

De acordo com o despacho de Moro, foram colhidas também provas de que André Gustavo pagou despesas
de uma viagem a Nova York para a filha de Bendine, no valor de US$ 9.854. A viagem teria ocorrido entre
dezembro de 2015 e janeiro de 2016 e, de acordo com a agência de turismo, as passagens foram pagas em
espécie por André Gustavo.

Na tarde de ontem, os três prestaram depoimento à Polícia Federal. Bendine negou aos agentes qualquer
ligação com as acusações feitas na delação da Odebrecht. O ex-presidente do BB e da Petrobras disse que
nunca pediu ou recebeu propina da empreiteira.

Na residência de Bendine, a Polícia Federal encontrou uma série de anotações em papeis do Banco do Brasil
em que o ex-presidente do banco escreveu sobre assuntos de interesse de Odebrecht, OAS e outras empresas,
como a JBS.

Mais cedo, Bendine também teve R$ 3,4 milhões que guardava em duas contas correntes bloqueados. O
pedido de bloqueio foi aceito por Moro na decretação da prisão de Bendine na última quinta-feira e efetuado
ontem pelo Banco Central. A defesa de Bendine entrou com recurso de apelação pedindo o desbloqueio dos
bens.

IMÓVEIS DE YOUSSEF EM LEILÃO
Em outro processo, Moro também ordenou o leilão de 74 apartamentos do doleiro Alberto Youssef em

Aparecida do Norte, em São Paulo.
Os imóveis foram avaliados em R$ 120 mil cada, e a LavaJato estima arrecadar cerca de R$ 8,8 milhões

com a venda. Youssef abriu mão das propriedades como parte de seu acordo de delação premiada com o
Ministério Público Federal (MPF).

Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis
vigentes.

Notícia anterior Próxima notícia

1 ago 2017 O Globo

javascript:showArticle('f1e6fda6-9506-42ac-b9d1-3c4feee2a82c',4)
javascript:showArticle('066ac974-31b8-42e0-97b3-1c0ca35a2711',4)
javascript:showArticle('f1e6fda6-9506-42ac-b9d1-3c4feee2a82c',4)
javascript:showArticle('066ac974-31b8-42e0-97b3-1c0ca35a2711',4)

