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Cabral cobrou propina pelo Maracanã,
diz Cavendish
Ex-governador estipulou 5% do contrato como condição para Delta entrar no
consórcio da reforma do estádio

O empresário Fernando Cavendish, ex-presidente da Delta, admitiu pela primeira vez, em juízo, ter pago
propina ao exgovernador Sérgio Cabral (PMDB). Em depoimento prestado ontem ao juiz Marcelo Bretas,
Cavendish disse que a condição para a empreiteira participar da reforma do Maracanã, para a Copa do Mundo
de 2014 era o pagamento de 5% do valor do contrato.

O empresário contou que procurou o então governador, com quem tinha proximidade, para falar do
interesse da Delta na obra. Segundo ele, Cabral o informou que havia um acerto para a Odebrecht assumir a
reforma e pagar 5% do contrato, percentual que a Delta também teria de pagar. O empresário disse que
concordou.

— Fui a ele perguntar se minha empresa poderia participar da obra do Maracanã, que vinha sendo
conduzida pela Odebrecht. Nesse momento, o então governador entendeu meu pedido e disse claramente que
tinha acerto de 5% de pagamento de propina — declarou Cavendish. PAGAMENTO NÃO ERA DOAÇÃO A propina
teria sido paga em espécie ao longo da execução da obra. A Delta deixou o consórcio em 2012, em meio ao
escândalo da CPI do Cachoeira. A defesa do ex-governador informou que vai se manifestar após tomar
conhecimento do depoimento completo.

Cavendish afirmou ainda que o pagamento foi intermediado por Carlos Miranda, apontado pelo Ministério
Público Federal como operador de Cabral. O empresário disse que informou a uma pessoa de sua confiança que
ela seria procurada por Miranda, a quem caberia dizer o valor a ser pago.

O empresário confirmou que o dinheiro se tratava de propina e não doação para campanha eleitoral, via
caixa 2. Cabral tem sustentado em seus depoimentos que o dinheiro movimentado era referente a sobras de
campanhas.

— No meu caso, não foi para campanha, até porque 2011 não é um ano de campanha — declarou o
empresário, que está em prisão domiciliar.

Cavendish disse que a reforma do Maracanã foi a única obra em que pagou propina:
— A única obra em que admito (pagamento de propina) é essa. Nas outras, eu desconheço qualquer tipo de

irregularidade.
Cavendish foi preso em junho do ano passado na Operação Saqueador. O bicheiro Carlos Augusto Ramos —

o Carlinhos Cachoeira —e o empresário Adir Assad também estavam entre os alvos. A investigação aponta que
os envolvidos, “associados em quadrilha”, usaram empresas-fantasmas para transferir cerca de R$ 370
milhões, obtidos pela Delta direta ou indiretamente, por meio de crimes praticados contra a administração
pública, para o pagamento de propina a agentes públicos.
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