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Ex-prefeito diz que prisão o
‘envergonha’
Em depoimentos, executivos não ligam Paes a pedidos de propina

O ex-prefeito Eduardo Paes (PMDB) afirmou que está “envergonhado” e “decepcionado” com a prisão do
ex-secretário de Obras Alexandre Pinto, detido ontem na Operação Rio 40 Graus, mais um desdobramento da
Lava-Jato no Rio. Paes, que está em Lima, no Peru, a trabalho, disse que a indicação para o cargo foi feita de
maneira técnica, já que o auxiliar se destacava como um servidor de carreira da prefeitura. Ele acrescentou
que nunca desconfiou da conduta de Alexandre.

Afago. Em inauguração do Mergulhão de Madureira, Paes ao lado do então secretário de Obras

— Quem o nomeou fui eu. Fiz questão de fazer indicações técnicas para as secretarias de Obras, Fazenda,
Educação e Saúde. Foram escolhas pessoais, minhas. Alexandre não teve nenhuma tarefa política no governo.
Não era filiado a partido algum.

Paes disse que não suspeitou de nada porque as obras municipais estavam sujeitas aos órgãos de
fiscalização, que nada constataram nos sete anos e meio da gestão de Alexandre Pinto. Além disso, o ex-
prefeito disse que sempre procurava saber junto aos empresários se havia algo de errado nas obras
contratadas pela prefeitura.

— Eu perguntava aos empreiteiros: “E aí, tudo bem? Tem alguém pedindo alguma coisa?
Eduardo Paes disse que conheceu Alexandre Pinto na gestão de Cesar Maia, quando o engenheiro assumiu

a presidência da RioÁguas. Ao vencer a eleição, Paes convidou inicialmente Luiz Antônio Guaraná para a
Secretaria de Obras. Seis meses depois, teve de deslocá-lo para uma função mais política, chamando
Alexandre Pinto para substituí-lo no cargo:

— Alexandre Pinto sempre foi muito trabalhador. Passou sete anos e não teve denúncia contra ele. Tinha
crítica aqui, outra ali. Não tem escândalo, nada.

Sobre os efeitos negativos da prisão para uma eventual candidatura do governo fluminense, Paes foi
cauteloso:
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— Moro fora e viajo muito, quase toda a semana. Minha atuação política é de me defender de eventuais
ataques do atual prefeito. Olhando para o futuro, eu nunca disse que ia abandonar a política. A notícia me
incomoda, me decepciona, me envergonha. Não desconfiava, não fazia ideia. Torço e rezo para que ele possa
esclarecer, que os fatos não sejam verdadeiros.

Em seus depoimentos ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, executivos da Carioca Engenharia e
da OAS afirmaram desconhecer pedidos de propina feitos por Paes. Foram as revelações dos delatores, cujas
empresas atuavam nas obras do BRT Transcarioca e de recuperação ambiental da Bacia de Jacarepaguá, que
levaram Alexandre Pinto à prisão.

Luciana Salles, diretora operacional da Carioca e que fechou acordo de delação premiada, foi questionada
pelo MPF sobre o então prefeito e afirmou “que desconhece exigências de vantagens indevidas por parte do
prefeito". O engenheiro Marcos Bonfim, também da Carioca, afirmou ao final de seu depoimento ao MPF que
“não houve qualquer solicitação de vantagem por parte do prefeito". Já Antonio Cid Campello Rodrigues,
executivo da OAS, foi interrogado ontem pela Polícia Federal. Sobre ex-prefeito, respondeu que “tinha contato
com Eduardo Paes a cada 15 dias no período final da obra, em reuniões com participação de cerca de 20
pessoas; Que nunca recebeu ou presenciou qualquer solicitação de propina por parte do ex-prefeito, e
tampouco ouviu outros servidores insinuarem que repassariam recursos a ele’’.
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