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Marcelo diz que Lula pediu auxílio para
‘Carta Capital’
Revista recebeu R$ 3 milhões após solicitação de expresidente
O expresidente do Grupo Odebrecht Marcelo Odebrecht afirmou à ProcuradoriaGeral da República (PGR) que
o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à empresa que emprestasse dinheiro para a Revista “Carta
Capital”. A solicitação foi feita a Emílio Odebrecht, pai de Marcelo e executivo da companhia.
A empresa, então, repassou R$ 3 milhões. O valor foi compensado com espaços publicitários. As revelações
foram feitas pelo “Jornal Nacional”. Em dezembro, O GLOBO mostrou que o expresidente da Odebrecht Transport
Paulo Cesena afirmara, em delação premiada, que o exministro Guido Mantega havia pedido ajuda financeira
para a revista.
O delator tratou o caso como um “exemplo” dos pedidos feitos pelo governo petista. À PGR, Marcelo
Odebrecht lembrou a solicitação de Mantega.
“Houve, no passado, um pedido do Guido para apoiar a ‘Carta Capital,’ que estava em dificuldades. A ‘Carta
Capital’ faz uma linha interessante para o governo, e eu atendi esse pedido. A gente usou nossa área de
Operações Estruturadas (departamento de propina) para fazer um fundo, que fazia um investimento”.
Segundo o depoimento, o objetivo era contribuir com a gestão da empresa, modelo que foi revisto após um
“desgaste”.
“A gente ia contribuir com a gestão da revista, para ter um retorno desse dinheiro. Depois de algum tempo, o
pessoal veio me procurar e (disse) ‘Marcelo, só vai ter desgaste, porque a gente fica contribuindo numa gestão
profissional e parece que a mídia é muito confusa nesse aspecto’. Trocamos por publicidade, mas o uso de
publicidade demora. Então a gente ficou com crédito”.
A “Carta Capital” afirmou que a operação com a Odebrecht seguiu as regras do mercado, sem favorecer a
revista.
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