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MP recolhe documentos na prefeitura
de Campos
Empresa é acusada de ter firmado contrato fraudulento com município durante
gestão de Rosinha Garotinho

Representantes do Ministério Público estadual recolheram ontem, na sede da prefeitura de Campos dos
Goytacazes, no Norte Fluminense, documentos referentes a uma empresa suspeita de firmar um contrato
fraudulento com a administração municipal em 2009, quando a cidade era comandada por Rosinha Garotinho
(PR). Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na casa onde vivem a exprefeita e seu
marido, o ex-governador Anthony Garotinho (PR), mas nenhum documento foi apreendido.

A operação, batizada de CaçaFantasma, tinha como foco o empresário Fernando Trabach Gomes, que foi
preso preventivamente. Acusado de montar um esquema de fraude em licitações, ele criou um personagem
fictício — um fantasma — chamado George Augusto Pereira da Silva, com direito a CPF e identidades falsas. O
fantasma era dono de imóveis, motos e estava à frente de empresas que assinaram contratos com órgãos
públicos, como as prefeituras de Campos e Caxias, a Polícia Civil e a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj),
segundo o MP. PROCESSO TEM 11 RÉUS A Justiça aceitou a denúncia do MP contra 11 pessoas, que vão
responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Os
advogados Marcos José Laporte de Souza e Geraldo Menezes de Almeida, acusados de integrarem o esquema,
também foram presos.

A empresa GAP — iniciais do fantasma — recebeu R$ 17,3 milhões do governo Rosinha para o aluguel de
ambulâncias. O contrato foi rompido em 2013, após a Revista “Época” revelar a existência do fantasma. Na
ocasião, a reportagem mostrou também que Garotinho, quando deputado federal, usou verba de seu gabinete
na Câmara dos Deputados para alugar veículos da firma suspeita.

"As provas constantes nos autos, inclusive documentais, demonstram que o município de Campos dos
Goytacazes contratou algumas vezes o fantasma George Augusto Pereira da Silva para locar ambulâncias com
motorista, sem combustível, por valores que chegaram a R$ 17.364.500", escreveram os promotores do Grupo
de Atuação Especial de Combate à Corrupção (Gaecc).

Trabach envolveu a mãe, a mulher, a ex-mulher, o filho e o irmão no esquema. De acordo com o MP,
quando a apuração já estava em andamento, ele tirou o fantasma da sociedade da GAP e colocou a mãe como
“laranja”.

Em nota, Garotinho e Rosinha, que não são réus no processo, afirmaram que "a prefeitura de Campos foi
vítima”. O casal classificou o cumprimento do mandado de busca e apreensão de "perseguição política". O
advogado de Trabach, Márcio Delambert, afirmou que o empresário “sempre esteve à disposição das
autoridades para qualquer esclarecimento”. Os outros citados não foram localizados.
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