
Projeto Madeira - Pagamentos autorizados pelo colaborador 

Foram identificados os seguintes codinomes, todos relacionados ao Projeto Madeira, o 

qual pela sua grandiosidade e distanciamento geográfico, me levou a ter uma atuação 

muito distanciada de diversos eventos, impedindo, assim, o resgate da totalidade dos 

eventos: 

(a) Advogados - Pagamentos realizados por serviços advocatícios em que os profissionais 

negociaram com o projeto o recebimento sem a correspondente emissão de nota 

fiscal. 

(a) Alemão - Senador Valdir Raupp, contribuição para campanha, em razão de sua 

importância política no Estado de Rondônia. 

(a) Anjo - Assessor de Ivo Cassei, cujo nome não foi resgatado. 

(a) Arabe - Valter Araújo, ex-Presidente da Assembléia Legislativa de Rondônia. 

(d) Ariquenes - Roberto Sobrinho, ex-Prefeito de Porto Velho. Referidos pagamentos eram 

feitos na região sudeste, a Odair Cordeiro, homem de confiança do Prefeito. 

(e) Barbudos - representante da CUT junto ao sindicato dos trabalhadores da construção 

pesada em Porto Velho. 

(f) Bigode - Acredita se tratar do Senador José Sarney. Tais pagamento foram levados à 

conta do empreendimento sem qualquer vinculação ao mesmo. 

(g) Companheiro - Pagamentos regulares efetuados a Diretores do Sindicato, buscando 

que os mesmos não insuflassem os trabalhadores a praticarem atos de vandalismo e 

depredação na obra nas épocas de negociação coletiva, especialmente em virtude do 

histórico de Jirau. Os valores eram depositados diretamente em suas contas correntes. 

Os valores de R$ 5 mil, correspondem aos pagamentos efetuados a Raimundo Enelcio 

Pereira, Altair Donizete de Oliveira e Ademilton Santos Borges. Já os valores de R$ 2,5 

mil se referem aos deposites em favor de Valdeci da Costa Braga e Francisco das Chagas 

Costa. 



(h) Evento (ou também Festa e Pontual) - Reembolsos ao propno Colaborador por 

despesas sem qualquer vinculação a agentes públicos ou atos ilícitos, que 

deliberadamente preferia não debitar à contabilidade oficial da empresa, já que continha 

gastos com bebidas alcoólicas e restaurantes caros, no Brasil e no exterior, incluindo 

despesas de representação e comemorações de eventos (marcos/etapas) em algumas 

obras. 

(i) Graveto - Sindicalista do Sticcero, Raimundo Soares da Costa, vulgo "Toco", com 

mesmo objetivo de evitar vandalismo no canteiro. 

U) Imperatriz - Seria outro codinome para o Senador Edison Lobão, que até então 

conhecia como Esquálido. 

(k) New York - Outro codinome para Ivo Casso!, utilizados especificamente para 

custeio despesas de viagem aos Estados Unidos. 

(1) São Francisco - Valor pago, a pedido de Valdir Raupp, a seu irmão Assis Raupp, ex

vereador. Pagamento em conta-corrente de uma mulher, indicada pelo mesmo. 

(m) Tribo - Valores pagos regularmente através de deposites em conta-corrente de 

lideranças indígenas, sendo em parcelas de R$ 5 mil para Antenor Karitiano (c/c da 

esposa), R$ 2 mil para Orlando Karitiano, R$ 2 mil para a Associação dos Povos 

Karitianos, e R$ 1,5 para pagamento de pequenas solicitações dos mesmos. 

(n) Tropa de Elite - Contratação de segurança privada feitas por policiais ("bico"). 

Outros codinomes, a despeito do auxilio buscado junto à empresa e à minha equipe da 

época, restaram sem qualquer elemento que pudesse propiciar o resgate, ainda que 

parcial, dos personagens e eventos. 

Por outro lado, posso afirmar que todos os eventos relacionados a "Recebiveis Xingó", 

estão alocados indevidamente à rubrica HV, pois tais recebíveis eram vinculados a outro 

LE. 



Igualmente, esclareço que os eventos que mencionam "LE-BJ", embora pertencentes a 

área de energia, referem-se a eventos não vinculados à minha pessoa. 
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