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ANEXO10 

CAMPANHAS NO EXTERIOR- VENEZUELA 

O EMBAIXADOR DA VENEZUELA NO BRASIL, MAXIMILIANO 

ARVELARZ, FOI O PRINCIPAL ARTICULADOR E FIADOR DA 

CAMPANHA DE HUGO CHÁVEZ EM 2012. ELE TINHA EXCELENTE 

TRÂNSITO ENTRE DIRIGENTES DE GRANDES EMPRESAS 

BRASILEIRAS QUE TINHAM NEGÓCIOS NA VENEZUELA - COMO A 

ANDRADE GUTIERREZ E A ODEBRECHT - ALÉM DE RELAÇÕES 

PRÓXIMAS COM A CÚPULA DO PT, NO BRASIL. 

A prática de utilização de pagamentos por fora, oriundos de propinas 

recebidas pelos políticos, não era exclusividade das campanhas realizadas 

no Brasil. 

O embaixador MAXIMILIANO ARVELARZ demonstrava intimidade com 

a ANDRADE GUTIERREZ que, inclusive, disponibilizava jatinhos para 

viagens. Em pelo menos três voos, viajavam juntos JOAO SANTANA, 

MONICA MOURA, FRANKLIN MARTINS e JOSE DIRCEU, no trecho São 

Paulo - Caracas. 

JOSE DIRCEU participou das primeiras reuniões políticas em Caracas, 

fazendo, a pedido do embaixador, um elo de ligação da equipe de estratégia 

política da POLIS com o comando estratégico da campanha de CHA VEZ. 

FRANKLIN MARTINS, foi contratado, juntamente com sua equipe, para 

elaboração da parte de internet da campanha, pelo partido venezuelano. 

Nessas viagens iniciais, todos ficavam em hotel pago, em Caracas, pelo 

escritório local da ANDRADE GUTIERREZ. Em uma das viagens, foi 

também um dos filhos do dono da construtora. 



O então chanceler NICOLAS MADURO - que viria a se tornar presidente 

depois da morte de Chávez -, exigiu que MONICA MOURA recebesse 

quase todos os valores pagos pela campanha de reeleição do Presidente 

Chaves (2012) por fora, através de pagamentos realizados pelas 

empreiteiras ODEBRECHT e ANDRADE GUTIERREZ. 

Parte desse valor não contabilizado foi pago em espécie, entregue em 

Caracas diretamente a MONICA MOURA pelo Chanceler NICOLAS 

MADURO, na própria sede da Chancelaria. 

Maduro recebia Mônica em seu próprio gabinete, entregava-lhe pastas 

com dinheiro e providenciava escolta para lhe dar segurança no percurso 

da Chancelaria à produtora. 

Destaca-se, que parte do valor recebido por MONICA MOURA, em espécie, 

era repassado para MÔNICA MONTEIRO (mulher do FRANKLIN 

MARTINS), pois eles eram os responsáveis pela parte de internet da 

campanha. Importante frisar, que FRANKLIN e sua equipe foram 

contratados pelo partido venezuelano, também sem contrato formal, 

igualmente sem vínculo com a PÓLIS. 

NICOLAS MADURO era sempre muito desconfiado, não queria entregar 

dinheiro em espécie para mais de uma pessoa, pelo risco da negociação, por 

isso, entregava todo valor a MONICA MOURA que repassava para mulher 

do FRANKLIN MARTINS. 

A parte paga pelas empreiteiras ODEBRECHT e ANDRADE GUTIERREZ 

também foi negociada por NICOLAS MADURO, homem de extrema 

confiança de HUGO CHÁ VEZ. Orientada por eles, MONICA MOURA 

acertou os pagamentos diretamente com os executivos da ANDRADE 



GUTIERREZ em Caracas, LUIS CLAUDIO (CLAUDIO LUIS?) e o executivo 

da empresa ODEBRECHT, EUZENANDO AZEVEDO. 

Valores: A empresa ODEBRECHT arcou com cerca de U$D7.000.000,00 (sete 

milhões de dólares), valor referente ao trabalho executado pela Polis Caribe, 

e a ANDRADE GUTIERREZ pagou U$D2.000.000,00 (dois milhões de 

dólares), através de depósito na Suíça, na conta da SHELBILL, referente ao 

valor do projeto político de campanha cobrado por JOÃO SANTANA, como 

pessoa física. 

Em Caracas MONICA MOURA recebeu em espécie na própria sede da 

chancelaria U$Dl 1.000.000,00 ( onze milhões de dólares americanos) de 

NICOLAS MADURO, e restou uma dívida de U$Dl5.000.000,00 (quinze 

milhões de dólares americanos) nunca saldada. 




