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Notícia anterior Próxima notícia

Empenho para nomear aliados na
Caixa e Petrobras
Ex-deputado pressionava o governo por cargos estratégicos

O relatório da PF também conta como Eduardo Cunha influenciava a nomeação de aliados em cargos
públicos. “Informações levantadas ao longo de análises desenvolvem a hipótese de Eduardo Cunha fazer uso
da função parlamentar para viabilizar esquemas ilícitos que o favoreciam. Para manter esquemas utilizando a
função política, o ex-deputado se empenhava em controlar cargos estratégicos através de indicação política.
Para tal finalidade, exercia pressões no governo em conjunto com sua base de aliados”, dizem os
investigadores

Em troca de mensagens com o senador Romero Jucá (PMDB-RR), Cunha reclama de nomeações recentes e
diz que não saiu a da Caixa Econômica Federal. “Saiu no DO já a nomeação do BNDES e não nosso nome. Saiu
Conab também e nada de CEF”, reclamou Cunha. “Vamos falar com Palocci. Saiu o q na Conab?”, indagou
Jucá. “PTB. Não é nosso. Nosso não sai nada, é incrível”, disse Cunha. E Jucá: “Vamos agir”.

Em outra conversa, Cunha pergunta se Jucá esteve com Edison Lobão, que, na época, era ministro de
Minas e Energia. Jucá confirma que estava com ele naquele momento, e Cunha lembrou: “Não esquece
internacional e biodiesel”. Jucá respondeu: “Conversamos. Ficou de cobrar as indicações com Palocci”. A PF
afirma que, “quando se referiu a ‘internacional e biodiesel,’ acredita-se que Eduardo Cunha fazia menção à
Diretoria Internacional da Petrobras e à empresa subsidiária Petrobras Combustível. Essa conclusão advém do
contexto de que a Petrobras e suas subsidiárias são vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, no qual
Edison Lobão ocupava cargo máximo”.

Segundo o relatório da PF, a Diretoria Internacional da Petrobras era cargo indicado da cota do PMDB, e
Jorge Zelada o exerceu de 2008 a 2012. (Carolina

Brígido e Catarina Alencastro)
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