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Governadores tinham limite só para
caixa 1
dois para aqueles candidatos. Até porque eles se alinhavam de quanto caberia a cada um.
Marcelo ainda revelou uma estratégia para não chamar atenção: fazer doações antes do período eleitoral
porque não aparecia nas declarações de campanha, só apareceria no ano seguinte, nas declarações dos partidos.
— A gente queria menos exposição. CAIXA DOIS PARA PIMENTEL Fora as doações oficiais, o empreiteiro
relatou ter feito doações via caixa dois para a campanha que levou Fernando Pimentel (PT) ao governo de Minas
Gerais em 2014.
Marcelo aproximouse do petista quando ele ocupava o Ministério do Desenvolvimento (Mdic). Ele contou à
forçatarefa que, pela ajuda do ministro em várias frentes de interesse da Odebrecht, a empreiteira teria dado
muito mais do que os R$ 8 milhões pedido pela campanha do petista.
— Se ele tivesse pedido R$ 15 (milhões), eu teria incentivado — afirmou, acrescentando: — Realmente,
Pimentel foi uma pessoa que nos apoiou muito. O pessoal fala muito em crédito a exportação, mas, no Mdic,
apoiou na guerra dos portos, que não era só nossa, mas de todo o setor, apoiava a questão do ReiQ (Regime
Especial da Indústria Química).
Por tanta ajuda, o empresário já se preparava para uma alta fatura:
— Eu lhe disse (para um executivo da empresa): comece a provisionar junto a esses negócios uma
expectativa alta. Eu mesmo estimava alto, uns R$ 15 milhões, R$ 10 milhões, que ele ia pedir. Obviamente não
é caixa um R$ 15 milhões ou R$ 10 milhões. Já estava implícito que uma parte é caixa dois. Não precisava falar.
Marcelo afirmou que não negociou os valores pessoalmente:
— Ele apoiou a gente muito. Foi dada contribuição relevante? Foi. Foi dada uma parte via caixa dois? Foi.
Comigo, ele nunca falou em valores.
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