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-1iM1 PETROBRAS 

• 
Docunzento Interno tio SisteiiUI PetrobrtiS- DIP 

Rio de Janeiro, 13/08/2013 

PRESIDENCIA 121/2013 

Para: DFIN, DG&E, DE&P, DINTER, DETM, DC&S 

Assunto: Constituição de Comissão Interna de Apuração 

A Presidente, Maria das Graças Silva Foster, no uso das suas 
atribuições, 

RESOLVE: 

Designar os empregados abaixo para, sob coordenação do primeiro, 
integrarem a Comissão Interna de Apuração, que trabalhará no objetivo 
de averiguar as denúncias veiculadas na Revista Época -edição n° 794, 
de 12.08.2013, sob o título "A sombra do PMDB na Petrobras". 

Coordenado: 
Pedro Aramis de Lima Arruda - Matrícula n° 0210064 - Gerente do 
GAPRE/SE 

Membros: 
Jorge Salles Camargo Neto - Matricula n° 0115097 - Chefe do GAPRE 

Gerson Luiz Gonçalves - Matricula no 0113264 - Gerente Executivo da 
Auditoria 

André Lima Cordeiro - Matrícula no 0323359 - Gerente Executivo da 
INTER-AFE 

PRESIDENCIA 00012112013 - DVN2 - Cópia 004 
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Nilton Antonio de Almeida Maia • Matrícula n° 0156798 - Gerente 
Executivo Jurídico 

A referida Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta data, 
para apresentar Relatório Final dos trabalhos desenvolvidos. 

Fica designada a sala 1 do 5° andar do EDISE (Jurídico) como local de 
condução dos trabalhos da Comissão. 

Atenciosamente, 

Maria das Graças Silva Foster 
Presidente 

C/C. GAPREISE, GAPRE, AUDITORIA, INTER-AFE, JURIDICO 

PRESIOENCIA 000121/2013 - OVN2 - Cópia 004 
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PETR'OSRAS 

Veículo: Revista Epoca - SP 
Estado: SP 
Página: Capa/6; 28 - 34 

Editoria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

INVESTIGAÇÃO 

A· OMBRA· 
DOPMDBNA 
PETROBRAS 

As denúncias de João Augusto Henriques, 
operador do partido na estatal, revelam os 
interesses envolvidos nos negócios que 
misturam política e dinheiro público 

Ofego Escosteguy 

oão Augusto estava em silên
cio. Permanecia inclinado à 
frente, apoiava-se na mesa 
com osantebracos. Batia, sem 

' 
parar, a colherzinha de café na 
borda do pires- c mantinha o 

olhar fi.xo no interlocutor. Parecia alheio à 
balbúrdia das outras mesas no Café Seve
rino, nos fundos da Livraria Argumento 
do Lcblon, no Rio de Janeiro, naquela 
noite de se.>."ta-feira, dia 2 de agosto. A xí-... 
cara dele já esta\'a vazia. O segundo copo 
de água mineral, também. João Augusto 
falaYa ha\·i~ pouco mais de uma hora. Até 

I. 
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Veículo: Revista Época - SP 
Estado: SP 

PETROBRAS Página: Capa/6; 28 - 34 

então, pouco dissera de relevante sobre 
o assunto que o obrigara a estar ali: as 
denúncias de corrupção contra diretores 
ligados ao Pl\'iDB, dentro da Petrobras . .... 
Diante dos doctm1entos e das infor-
n1ações obtidos por EPOCA sobre sua 
p(lrticipaçâo no esquema> João Augusto 
respondia e,·nsiva111ente. Por alguma 
razão incerta, algo n1udara nos ítltimos 
n1jnutos. O sen1blante contrai do sumira. 
Esperei qui? o silêncio dele ternlinasse. 

-O que YOC~ gucr saber?, disse ele. 
- Sobre os negóciosJ respondi. 
Foi então que João Augusto Rezen-

de Henriqucs disset senl. abaixar a voz 
ou olhar para os lados: "Do que eu 
ganh(1sse (no contratos internrediados 
com a P1.>trobras), eu tinha de dar para o 
partido ( PAfDB). Era o con1binado, un1 
percentual que depende do negócio': A 
colherzinha não tilintava Jnais. 

Iniciava-se, ali~ un1 desabafo n1o
tivado pelas denúnciJs que ÉPOCA 
investigava havia cerca de tun n1ês. 
O ('<lSO envolvia a Petrobras - maior 
en1prcsa do país~ 25;. do mundo, con1 
fatur:JJncnto ;!nual de RS 281 bilhões. 
Con1eçara con1 apenas un1a pista: un1 ).-

Editoria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

contrato assinado en12009, en1 Buenos 
Aires, entre o ad,·ogado c cx~dcputado 
Sérgio Tourinho e o argentino Jorge 
Rottemberg. No documento, pre\·ia-se 
que Tourinho receberia USS 1 O mi
lhões de uma en1presa no Urug\lai, 
un1 conhecido paraíso t1scal, caso a 
Petrobras vendesse a rdinarja de San 
Lorenzo, avaliada cn1 US$ 11 O n1i lhõ-es, 
ao en1presário CristóbaJ Lopez, conhe
cido con1o czar do jogo na Argentina e 
i1n1igo da presidente Cristina Kirchner. 
A primeira Yista, o contrato não f~zia 
sentido. Por que un1 lobista de Buenos 
Aires se con1pron1cteria n pagar USS 
10 n1ilhões a um adYogado brasileiro, 
de Brasília~ caso esse ad\·ogado, sem ._. 

e::\-periéncia na área de energia) conse
guisse fechar a venda de un1a r~finaria 
da Petrobras na Argentina? 

ÉPOCA foi buscar a resposta em 
entrevistas com partícipes do ncg6cio, 
pnrlan1entares c funcionários ligados 
ao Plv1DB. O advogado Tourinho era 
sócio dos lobistas do P~\1013, que tra
ba1havan1 en1 parceria com Jorge Zela
da, diretor internacional da Petrobras 
desde 2008 e, segundo Jono AugusLo~ 

apadrinhado do P\-1DB. A operação 
- - - -
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Veículo: Revista Epoca - SP 
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Página: Capa/6; 28 - 34 

San Lorenzo~ diz ele, não era um caso 
isolado. Era mais um dos muitos ne
gócios fechados pelos operadores do 
P?v1DB nn área internacional da Pe
trobras. De acordo com João Augusto, 
todos os contratos na área interna
cional da Pctrobras tinham de passar 
""'O r ele, João Augusto, que .cobrava um 
pedágio dos empresários interessados. 
De acordo com ele, de 60t}'a a 70'?h do 
dinheiro arrecadado dos empresários 
era repassado ao Pl\1DB) sobretudo à 
bancada mineira do partido na Cân1ara~ 

. principal responsável pela indicação de 

.Zelada à Petrobras. De acordo com João 
Augusto, o dinheiro servia para pagar 
can1panhas ou para encher os bolsos 
dos deputados. O restante, diz ele, era 
repartido entre ele próprio e seus opc-

. radores na Petrobras- os responsá\'eis 
do encaininhamcnto dos contratos. 
Segundo João Augusto e outros 

i_uatro lobistas do p;vJDB, o dinhei
-o era distribuído a muita gente em 
~ltasília. A n1aior parte seguia para os 
jez deputados do partido crn 1'v1 i nas~ 

· _.ntre eles o atual n1inistro da Agri.cul-..... 

. ura} Antonio Andrade, e o presidente 

Editaria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

da Comissão de Finanças da Câmara. 
João l\-iagalhães. O dinheiro, de acordo 
com João Augusto, não ficava apenas 
com essa turn1a. Segundo o relato dele 
e dos outros lobistas, o secretário das 
Finanças do PT, João Vaccari, recebeu 
o equivalente a USS 8 milhões duran
te a can1panha presidencial de Diln1a 
Rousseff e1n 201 O. João Augusto diz .... 
que organizou, com Vnccari, o repasse 
para a can1panha de Diln1a. O dinheiro, 
segundo ele, foi pago pela Odebrecht, 
em razão de um contrato bilionário 
fechado na área internacional da Pe
trobras, que dependia de apro\·ação do 
então presidente da estatal, Jost:: Scrgío 
Gabrielli, do PT. À Justiça Eleitoral, a 
campanha de Diln1a declarou ter re
cebido RS 2,4 rnilhões da Odebrecht. 

O coordenador financeiro da campa~ 
nha de Diln1a Rousscff, José de fjlippi 
}úniorl afirn1a. que não conhece João 
Augusto. •'Posso garantir que de não 
participou da arrecadação de recursos 
para a campanha da presidcnta Diln1a 
Rousseff, que toda arrecadação foi feita 
por meio de Transfcréncia Eletrônica 
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Vefculo: Revista Epoca - SP 
Estado: SP 
Página: Capa/6; 28 - 34 

Bancária, e que as contas da campanha 
da presidenta foram aprovadas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral': diz. 

As denúncias de João Augusto são .... 
contestadas pelos acusados. Vaccari diz 
que não era r~sponsável pela tesourarja 
da can1panha de Dil n1a. Afirn1a ainda 
que ''todas as doações ao PT são feitas 
dentro do que determina a legislação 
en1 vjgor e de urna política de transpa
rência do PT". Gabrielli diz, por n1eio 

de nota, não ter conversado sobre o 
contrato da OdebrechL com V~1ccari. 
Zelada afirn1a desconhecer a atuação 
de João Augusto na intcnnediação de 
contratos na Petrobras e nega ter sido 
indicado pelo P!v1DB. A Petrobras in
forn1ou em nota que não con1cntaria 
o assunto. Apesar de todas as con
test3ções, a reportagem de ÉPOCA 
confirmou) por n1eio de entrevistas em 
três. cidades, vários pontos do dcpoi
n1ento de João Augusto. Investigações 
oficia is ainda são necessárias para apu
rar todas as suas dcnüncias. 

UMA DIRETORlA PARA O PMDB 
En1 janeiro de 2008~ o t:ntao presi

dente, Lula, aceitou entregar a Diretoria 
Internacion3l da Petrobras ao Pl\·1DB. 

Editoria: Tempo 
Data: 11/08/ 2013 

l\·1aís específican1ente, ao grupo que 
con1anda o P}v·1DB da Cámara dos De
putados. Engenheiro de carreira da Pc
t robras, João Augusto fora aprt>sentado 
à política en1 meados dos anos 1990~ 
quando era diretor da BR Distribuido
ra) a empresa de con1bustivcis da Petro
bras. Para fazer qua1quer operação de 
relevo na BR, João Augusto precisava do 
apoio dos den1nis dirdon.:-s.l'\o t.omeço, 
nunca conseguia. •<~ão tinha a n1enor 
idda de con1o as coisas funciona\Tan1': 
diz." l\·fas aí conheci o Benian1in Stein-, 

bruch (dono da CS,~.\'.J, que n1e explicou 
como era preciso tçr apoio político para 
(,ner as coisas. O Stcinbruch ligou para 
o Tasso }ercissati (do PSDB), que ligou 
para o I\·1arcdo.::~1t-ncar (gm-cnnuior do 
Rio de .Janeiro, tatnbém do J>SDB). O 
Alenou avisou o Jocl Rcnnó ( cntiio pre
sidente da Pctrobras ): ·6, o João Augusto ... 
esl~i com a genten: djz João Augusto. E 
ri das len1branças. '~Eu não tinha ideia 
do que (estar con1 a ge-nte' significava ... 
A partir dali) n1udou n1uito. Da água 
para o vinho. Tudo passava. Vocé vai 
Inudando. O n1undo real é outro, e cu 
tinha de n1e adequar a ele.~' En1 pouco 
tempo, João Augusto 1nigrou dos tuca-
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nos para o P!v1DB - segundo ele, por 
obra do então deputado :vfichel Ten1er. 
En1 1999, João Augusto prosperava na 
política e nos negócios. Tinha, segundo 
ele, apoio do P~1DB para v"irar diretor 
da Petrobras. tv1as un1a grave hepatite C 
o impedira. Para sobreviver, foram pre~ 
dsos dois transplantes de fígado e qua
tro meses nun1 hospital em Londres. 

Na volta ao Brasil, João Augusto dei
xou a Petrobras . .uFui fazer negócios': 
diz. Usava~ segundo ele, o conhecimen
to e a rede de contatos acumulados nos 
anos de Petrobras para ajudar en1pre
sários con1 interesses na empresa. Sa
bia que técnicos e diretores procurar, 
dependendo do assunto- e, sobretu
do, que métodos de persuasão aplicar 
a cada un1. ')\ Petrobras tem tres tipos 
de caras: o técnico, o político e o car
"'eirista'~ diz. '"(O técnico não vai 1nudar 
o que ele pensa porque vocé diz.. O que 
ele gosta é de visitar obra, viajar en1 

· helicóptero, se sentir iinportante de 
vez en1 quando. Ele acha que n1erecc. 

· O carreirista faz o que o chefe l11í.lnàar. 
Não quer saber o que é. Nen1 pensa 
duas vezes. Hoje é. cheio de carreirista. 

Editoria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

E o político é o que observa as coisas 
dentro da e1npresa, atende aos amigos, 
ao pessoal da área dele, aos políticos. Se 
você errar a abordagem, confundir u1n 
com o outro, você quebra a cara. Eu sei 
fazer essa abordagem.,, ... 

Cotn todas essas credenciais, João 
Augusto era o non1e favorito do PJ\IDB 
para asstunir a diretoria nn Petrohras 
que Lu]a prometera aos deputados do 
partido, en1 janeiro de 2008. Seu non1e, 
porén1, foi barrado na Casa Civil: João 
Augusto fora condenado pelo Tríbu
nal de Contas da União a pagar un1a 
1nulta de RS 500 n1íl, en1 virtude de 
irregularidades cometidas quando de 
era di reto r da BR Dist ribu ídora. O de
putado Fernando Diniz, que con1an
dava a bancada do P1·1DB de Jvíinas, 
con1unicou-lhe o óbice. E pediu un1 
nome alternativo. João Augusto indi
cou un1 de seus n1elhores amigos na 
empresa, o engenheiro Zelada, que tra 
balhavJ con1 un1 dos diretores petis
tas da estataL Ao nomear Zelada, João 
Augusto se tornou, segundo deputados 
e lobistas, o diretor t'de faton da área 
internacional. "A função do Zelada era 
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obedecer às ordt.:ns de João Augusto ·7
, ... 

diz urn lobista do P~·1DB. 
Para garantir que as operações do 

partido cnrrcrian1 con1o esperado, João 
Augusto recrutou técnicos de sua con
fiança na Pctrobras. Distribuiu., pela 
úrea intern~Kional~ seus t:olegas de t ur-... 
ma na l;niYersidadc Federal do Rio de 
]<1ncí ro. Sócrates José \'Í rou chefe de 
~abi nct~ de Zelada. Era o cicerone dos 
'-

parceiros do grupo gue visitavnnl a 
sede da Pctrobrns para fJzer reuniões. 
"Se o projeto fosse bom p~Ha J P("tro
bras~ L-U feyava ~1d ia nte. Fazia isso por 
tHnizadt!)\ diz Súcratcs. Ele tnn1hên1 
tinha con1o n1íssilo rcporL.lr o que via 
c ouYia a João Augusto. 

"' 
)os~ Carlos An1ígo assun1iu a gerên-

cia para :1 :\tnériLa Lntina. Essa gerênci:1. 
segu ndn João Augusto, este\·e t•nvoh-ida 
na contratacão de um na\·io-sonda da . . . 

en1presa Vantage, por US$ 1,6 bilhão 
- un1n operação que, diz ch~; rendeu 
un1a con1íssão de USS 1-l.S n1i1hôcs~ 
CS$ 1 O n1ilhõcs dos quais repassados 
Jo PlvlDB. Clôvis Corrt?a virou diretor 
da P~trobras . .\rgentina, onde a empre~a 
n1antinh<1 a rd1nariJ de San Lorenz.o. 
Dê 3Cordo con1 João Augusto e os ,._ ... 

Editoria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

demais en,~olvidos no negócio, Clóvis 
participava das reuniões em hotéis c re
ceberia un1a parte do usucesso', deUS$ 
10 milhões. Fernando Cunha, o único 
que não estudara con1 os demais, tor
nou-se gerente para nc-gôcios na Áfri
ca. João Augusto diz que de participou 
da compra de un1 carnpo na Narníbia) 
operaç.ão encan1inhada depois dr clt• ter 
fechado coJnissão con1 ~1 empresa que 
detinha o controle desse campo. 

A INCOMPREENSÃO 
DOS DEPUTADOS 

De acordo con1 os en,·olvidos, haYia 
uma incon1prccnsão entre os deputados 
sobre como funcionava a Petrobras e 
quanto era possíYel arrecadar por rnês. 
Dois lobistas do P1v1DB afinnan1 que 
fora estipulada un1a n1eta de RS 150 
nJil por tnés para a bancada. Nun1 
aln1oço na churrascarb Porcão, ntun 
don1jngo de sol no cotncço de 2009, o -
deputado Fernando Diniz, ao lado de 
assessores e de lobistas, reclan1ou da 
"perforn1ance, Jc Zelada. ''O 'Gelada, 
não esd entregando~·~ disse aos anlÜ!OS. 

~ v 

Essa percepção é conf1rmada por João 
Augusto. H:\'un1 prÍlnciro n10111ento, 
eles (os deputados do P~\-tlJB) achaYan1 
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que tinha um n1onte de coisa (na Petro
bras). Não tinha. Os caras não enten
diam. Achavam que estávamos (a dupla 
João Augusto e Zelada) de má vontade. 
Não entendiam que a Petrobras ten1 
uma diretoria, urn Conselho, que não 
dá para fazer o que quiser': diz. 

A cobrança dos deputados exaspe
rava João Augusto. C.(Se você não tiver 
os valores muito enraizados, o cara 

· (político) vcn1 e pega o dinheiro que 
~stá na sua carteira", diz. ('Tein de saber 
lidar. A pior coisa no pedido poJitico 
é você engavetar. Ou você diz: 'Desse 
jeito aqui não dá~ Ou diz: \Posso fazer 
·assin1) (de acordo co111 os interesse.' da 
en1pre.sn )_Não sou vestal. Gosto de ga
nhar di~hciro': diz João Augusto. "Iv1as 
não faço coisa que vai dar prejuízo _à 
Petrobras, con1o Pasadcna (a rcfi11arta 
~ias Estados Unidos na qual a e111presa 

_perdeu dinheiro). De zero a dez, nuJna 
escala de ética, não sou zero. mas tan1-
. bém não sou dez. Bandido eu não sou, 
não. Sou três ou dois. Tenho de serre
conhecido con1o um cara técnicol de 

c. 1) 

negócio, n1as que não 1aço n1 ... 

Editoria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

João Augusto faz uma pequena pau
sa, pede n1ais uma áf,TUa n1ineral c con
tinua; '(Quando estava na BR1 eu não 
podia parar o trem. Se tentasse, seria 
atropelado. Tinha de entrar no_ trem 
para levar na direção que eu 9msesse. 
Eu vendia álcool quando era d1retor da 
BR. Você não tem ideia. O Brasil inteiro 
n1e procurava. Todo político conhece 
um usineiro que quer comprar (em nie
lhores condições). O que eu fazia? Fazia 
un1a planilha menor, de coisas que a 
BR precisava vender n1esn1o, e dei.\ava 
separado. Sempre que eu tinha de aten
der a un1 pedido político, pegava es~a 
planilha e tentava conciliar o que hav1a 
nela, que era interesse da en1presa) com 
o pedido do político,: 
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O que parece incon1odar João Au
gusto, e takez tenha contribuído para .... 
sêu desabafo, seja o desequilíbrio entre-
os interesses dos políticos, que cobran1 
cada vez n1ajs de operadores con1o ele, 
c os interesses da Petrobrás. ·~A Pctro
brJs sempre teve influência política. 
.;\·'las a decisão era té-cnica. A política se 
adequava à técnjca. Se) por exen1plo, os 
tL>cnicos decidissen1 qu~ era preciso ter 
un1a refinaria no ?\ordcste, os políti 
cos poderian1 brigar parn escolher cn1 
que Estado. l\las a refinaria era ncccs
s~.íria': diz. "De uns ten1pos para cá) isso 
se inverteu. Os políticos decidcn1 que 
haverá un1t1 refinaria no ~vlaranhão ou 
no Ceará, e os ttcnicos ten1 de correr 
atrás." Ele credita <:s:Sa int1exão, co1no 
os den1ais ouvidos nesta reportagem, 
ao ex-presidente Lula. "O PT aparelhou 
den1ais. Gente que não tinha capacida
de subiu rápido." 

Editaria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

O PROJETO ATREU 
A venda da refinaria de San Lorenzo 

era, para o t,rrupo, o começo da venda 
de todos os bens da Pctrobras na Ar
gentina. "Quen1 descobriu a Argentina 
fui ~u': diz João Augusto. Foi sugerjdo 
a d~ que contratasse advogados brasi
leiros. "A gente que vai fazer negócio 
fora, seria bon1 receber por advogado 
aqui. Tudo bonitinho. Topei. Fizcrnos 
o contrato para receber tudo por eles 
(wh·ogados) e c:1da un1 ia receber sua 
parte depois.,. (Por meio de nota, o adYo
gado Sérgio Tourinho afirn1a que foi 
contratado ·'para fazer o acon1panha
n1ento jurídico" na YendJ da rd1naria 

San Lorenzo. ((En1 utn detern1inado 
n1omcnto, me passaram que parte dos 
n1eus honorários deYcria ser repassada 
a terceiros. Claro que não concordei. E~ 
por isso, ti\·e o contrato rescindido.':) 

Se a rd1naria fosse ,·endída a Cris-
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tóbal, o amigo de Cristina Kírchner) 
os lobistas receberian1, segundo João 
Au~sto, US$ 1 O milhões. A divisão do i;) 

· "sucesso,. demonstra a força do P~1DB 
nos negócios da Petrobras lá fora. Pela 
conta dele, dos USS 10 milhões, USS 
6,8 mill1ões estavan1 destinados a João 
·'u<Tusto. «Eu tinha de repassar USS 5 o 
milhões ao Plv1DB. A n1aior parte dis-
so era PivfDB de 1\·Hnas, porque era o 
Fernando (Diniz). A partir daíl não sei 

. quem eles pagavanl> nem quanto. De
putado é f... \locê dá para um e, a partir 
dali, não dá para saber se ele deu para 
um, se ele deu para meia dúzia, se ele 
ficou (cmn a diHhciro) -~. ·• 

Entre eles, a operação, não se sabe 
oor que n1otivol era conhecida como 
"projeto Atreu,,. En1 seten1bro e outu-
1Jro de 2009, os lobistas reuniram-se 

1uitas vezes na sala de reuniões do 
Yotel Hilton) em Buenos Aires} para 
1vancar nas trata.tivas. Un1a das prescn-, 
~as certas} segundo João Augusto, era o 
iiretor Clóvis Correa. {Hoje) Clóvis é 

·1ssessor da Transpetro~ empresa da Pe
robras con1andada pelo P~\1DB, c nega 
er participado das negociações para a 
:enda da refinaria de San Lorcnzo.) "'O 

Editaria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

Clóvis estava conosco em todas as reu
niões. Con1o ele havia sido meu colega 
de faculdade, e eu tinha boas relações 
com ele, fiquei mais tranquild~ diz João 
Augusto. Ele conta que, nas reuniões, 
combinava com outros lobistas paga
nlentos en1 contas no exterior. Uma 
das contas citadas~ segundo um dos 
lobistas~ era identificada con1o Tiger, 
na China- uJna conta usada por do
!eiros para fazer pagamentos a partidos 
con1o PT e PJv1DB, confonne afirn1ou 
a Polícia Federal, en1 2009, na opera· 
ção Castelo de Areia) que investigou 
denúncias de pagan1ento de propina 
a políticos. .. 

Enquanto a venda da refinaria a,.·an
çava) o grupo oficializava a união para 
organizar os futuros negócios na Pe
trobras. Chegaran1 a assinar urn ins
trumento particular de parceria, en1 
que se con1prometiarn a dividir os 
contratos que cada um obtivesse. A 
união durou pouco. Era n1uito dinhei
ro e pouca confiança entre eles. João 
Auousto exigiu aos dernais subir sua 

b '-' 

participação deUS$ 6,8 rnilhõcs para 
US$ 8,8 nlilhões, por causa da pres-
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são do P~·fDB. nEle diss~ que o PI\1DB 
predsava fazer caixa para a can1panha 
de 2010'\ diz tl m dos lobistas. HouYe 
briga entre eles, mas o advogado 1bu
rinho aceitou assinar un1 aditivo ao 
contrato principal de sucesso~ reduzin
do a participação dele e dos demais a 
US$ 1,2 milhão. 

João Augusto quis fazer um contrato 
em separado com os argentinos. Conta 
que foi até Buenos Aires tentar persua
dir Rottcmberg, o operador do negócio 
pdo lado argentino, enc;1rrcgado pelo 
amigo de Cristina Kirchner de pagar 
os brasileiros. Temendo que seus par
ceiros no Ptv!DB não confi~lssern enl 
sua pal::tvra, João Augusto leYou un1a 
testemunha: Felipe Diniz, filho do de
put<ldo Fernando Diniz, que morrera 
recentemente. Aquela altura. a pressão 
do PJ\'1DR por resultados era imensa. 
"Usei o nome do P.l\·1DB, até p&~ra ·todo 

n1undo saber que não cst::tva dando 
calote cn1 mín1) estava dando calote 
no partida·: diz João Augusto. O novo 
contrato, ele afirma) não deu certo. Em 
maio d~ 201 O, a Petrobr~lS anunciou a 
YCnda da refinaria. por CSS 11 O mi
lhões, ao cmpres:irio Cristóbal Lopez. 

«O negócio saiu, mas não recebi nada. 
Eks (os outros lobistas) receberam. E 
o cara em quem eu ;Jch;:wa que podia 
confiar, o Clóvis, foi" o que recebeu 1nais. 
Eu tinha compromissos c fiz papel de 
idiota. A única Jtitude que pude tomar 
foi mandar o Zelada tirar o Clóvis da 
Pesa (Pctrabras Argcntúwf' 

Editaria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

URAPAZ!I ELES ESTÃO 
SEMPRE EM CAMPANHAs NÉ?" 

Nen1 todas as operações eram tão 
difíceis quanto a venda da refinaria de 
San Lorenzo. }Jo In esmo período, João 
Augusto diz que fechou um contrato 
de USS I ,6 bilhão para que a Pctro
bras alugasse o navio-sonda Titanium .... 
Explorer, da empresa \'nntage. O con-
trato rendeu uma co1nissão de t.:SS 
14,5 milhões, que deveria ser paga em 
três parcel;Js. Segundo João Augusto, a 
primeira foi paga ainda no começo de 
2009; a se!"!undn. em seguida. A terceiral 

L' .._ 

diz cle, não (oi paga, e1n razão de uma 
briga societária na Vnntage. O sócio que 

~ ~ . 
o contratara é hoje processado pelos 
demais sob a acusação de ter dcs,-iado 
dinheiro da empresa. "Repassei CSS ) O 
milhões ao P~lDB,: diz.. ~esse caso, não 
especificou nomes.·~-\ quctn de direito 
no partido. É a regra.'• Era dinheiro para 
campanha? ''Rapaz) eles t.!stão sempre 
em tan1panha, né?': diz. 

"(O repns5e) era rnaior do que 50~.1:1. 
Podia ~er 60~:t1 ou í0'1ó. Dependia do 
negócio.( ... ) Na árc~ internacional (da 
Pctrobms), se eu fizer algum;l coisa, tem 
de ajudar o partido. Porque foi o parti
do quem indicou o Zelnda. O mundo é 
assu11. E é assim em qualquer ]ugar.n Em 
seguida~ a6rma: "Se eu fizesse negócio 
cn1 outra diretoria) não tinha fcc (fo
missii(}} para o partido. E eu falava para 
eles: aqui não de\'O nada': João .-\ugusto 
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· pareci; genuinamente magoado-con1 
os parceiros no P\·1DB. u.Depois que 
vocé conhece os bastidores~ não dorme 
n1ais tranquilo. Pensa que é fácil nego 
te ligando? 'A can1panha tá ai ... ~ Nego 
xingando o Zelada porque não vinha 
dinheiro:' Ao n1esmo tcn1po) ele parecia 
sentir-se culpndo por não corresponder 
às altas expectativas dos deputados: "Os 
caras me acolheran1 tão ben1 .. . Você 
·:!nte que ten1 de ajudar o grupo". 

d " ,.,. ó E quem coor enava o grupo , ap s a 
n1orte de I~ernando Diniz? "Un1n hora.,.. 

foi o (deputado) ~·-fnuro Lopes> outra foi 
o (deputado) João ~·1agalhães.'' (lvtauro 
Lopes afirn1a conhecer João Augusto 
há mais de 20 anos e diz que sugeriu 
seu non1e para ocupar a Diretoria ln
ternacional da Petrobras ao então líder 
da bancada peen1edebista de ?\·finas Ge
rais, Fernando Diniz. E nega ter sido 
benet1ciado com repasses de dinhei-
·o.) "'Não sei como era a divisão: par3 
quem eles davmn, se da\•an1 certo ... Só 

· mandava:~ João Augusto desce aos de-.... 
·talhes das transações: (lNornlahnente, 
(os deputados) me davam (a conta no 
e.·aerior) e eu mandava via dolejro.,, Ele 
~onta que sen1pre recebia rcdan1ações. 
HEra n1uita gente (para receber). Dn1a 
operação de üSS 5Inilhões parece boa. 
mas ( ... } eran1 dez~ 12 pessoas. ~o fin1, 
(os deputados) achavatn uma nl._." 

Editoria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

UMA CPI PARA CÁ, 
UM CONTRATO PARA LÁ 

Ao cabo de duas horas de revela
ções, João Augusto parece pronto para 
contar sua maior proeza, de acordo 
com os outros lobistas do P!v1DB: o 
contrato de quase lJS$ I bilhão entre 
a Área Internacional da Petrobras e 
a empreiteira Odcbrecht) fechado às 
vésperas do segundo turno da eleição 
de 2010. Pelo contrato, a Odebrecht 
cuidaria da segura11ça ambiental da 
Petrobras e1n dez países. 

-E a Odebrecht? 
- Odebrecht? Eu montei tudo. 
João Augusto diz que.~ no auge da CPI 

da Petrobras no Senado, no segundo se
mestre de 2009, o relator da comissão, 
senador Romero Jucá, do Plv1DB, que 
também era líder do goyerno, convo
cou-o para un1a reunião en1 Brasília. 
Disse que fizera un1 acordo corn o en
tão presidente da Petrobra.s, GabrieiJi: 
o Pl\1DB ajudaria a enterrar a CPil que 
já estava morna, e, en1 troca) Gahrielli 
não criaria dificuldades à aprovação, 
pela diretoria executiva da Pctrobras, 
do ~tprojeto,) Odebrecht. H~1anda o João 
apresentae~ disse Gabrielli a Iucá, se
gundo o relato de João Augusto. Logo 
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depois) em deze1nbro de ~2009, Ju~3 
apresentou seu rdatórjo fina] que iscn
taYa a Petrobras de irregularidades. A .... 
CPI morria con forn1e o previsto. ( Jucá 
nega ter chamado João .t\ugusto aBra
sília para tratar do contrato entre Pctro-

bras e Odebrecht. \l~3o houYe nenhwn 
tipo de con\'trsa coin o GabrielJi sobre 
qualquer contrnto em troca de CPI. Até 
porque eu era lide r do gon:rno, eu esla
va tratando con1 scr1ed~~de.1'>) 

Pnra fazer o contraro. Jono .-\ugus-. .. 
to diz que fez ''un1 grupo de trab~lho, 
técnicol sério·~ "Trabalhnn1os un1 ano 
nisso. A Pet robr~1s precisavn n1e.srno 
consolidar essas operações de meio 
ar11hientc lá fora. A en1presa não sa
bía o tamanho do passivo, qu~rn cui
dava do que. Era preciso centralizar': 
diz ]oão Augusto. Por que não fazer 
un1a licitacão? "A Odebrccht tinha de . 
ganhar. Foi até iJcia n1inha. Pdo tJ-... 
manho dela. Pelo padrão'~ diz. A Pe-

Editaria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

trobras convidou forn1almente outras 
en1preiteiras. Todas declinaram. Deu 
Odebrecht. Ouvida a respeito do caso, 
a Odebrecht nega ter feito contrato 

'-' 

con1 Jo::io Augusto Henriqu(·s. E afinnal 
em nota: "A aj1 rmação que a Odebre('ht 
pagou o equivolentc a LiSS S n1ilhõcs 
para a Gnnpanha de 201 O d3. presi
dente Dihna RtnlssefL por intern1édio 
do secret~i.rio de Finanças do PT, ]o5o 
Vaccari., n5o procede. A Odcbrçocht faz 
suas doações dentro de um:1 Yisâo re
publicana e en1 prol da democracia e 
do desenvoh·irnento cconôrnico c so
cial do país, respeitand0 rigorosan1rnte 
o.s lin1itcs e condiçôes in1postas pda 
Ie~islacão eleitor31': .... . 

No n1on1ento en1 que Gahridli de
Ycria cumprir sua pnrte do Jcordo coJn. 
Jucá, o P1v1DB foi traído) diz Jo~io Au
gusto. '=Quando ela (a Odchrt.;"cllt ) ga
nhou, GJbrie11i fez de tudo para derru
bar na diretoria. A CPJ, claro, j;:í tinha 
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passado. Quis f. .. o negócio. O contrato 
entrava na pauta da diretoria, n1as eles 
enrolavam." Com sua experiência po
lítica, João Augusto sabia o que fazer. 
Conta que conYersou prixneiro con1 seus 
parceiros na Odebrccht. En1 seguida, 
procurou Vaccari, tnn1bém tido como 
homen1 do PT na Petrobrns. ~1\Yisei a 
ele: a Odebrecht vai a}udar \'Ocês na 
:an1panha. Vai ]á e acerta com e1es': diz 
João Augusto. Qual o valor acertado? 
"Dcran1, 1nais ou 1ncnos, o equivalente 
a USS 8 n1ilhões para. o Vaccari': afirma. 

As dificuldades na diretoria prosse
guiran1 por n1ais algumas semanas. En1 
26 de outubro de 2010, a cinco dias do 
segundo turno entre Dílma e José Serra, 

. do PSDB, a diretoria da Petrobras apro
vou o contrato. "Todo n1undo recebeu. 
O partido. cu e as pessoas que a,iudan1 . 

. Quem ajuda, ganhn'~ diz João Augus
to. E quem recebeu? Ele nfio respon
de. "Pessoas de dentro (da Petrobras) 

. que eu pago.=] Quanto o P~vlDB rece
beu? ... Foran1 USS I O milhões ou USS 
11 1nilhões. Não n1e:xo con1 dinheiro 
dos outros. A Odebrecht te1n os canais 
dela con1 os partidos': diz ele. E como se 
dava o pagamento? "A parte deles (PTe 

· P1\1J)B) eu não sei. A n1inha foi lá fora': 
disse. ({Todos os contratos são assi1n.), 

Editaria: Tempo 
Data: 11/08/2.013 

O contrato da Odebrecht parece 
ter sido a últin1a grande operação da 
turma de João Augusto. Logo depois, 
no governo Diln1a, o aparelhan1ento 
diminuiu. Saíram muitos dos direto
res ligados ao PT. Zelada foi perdendo 
poder e pediu demissão em ju1ho do 
ano passado. João Augusto, porén1, 
continua à cata de negócios na Pe
trobras. Recentemente, participou da 

· venda da sociedade que a Perrobras 
tern nun1a distribuidora de energia 
na Argentina. uVocê não vai acreditar, 
mas não preciso de políticos para ga
nhar dinheiro. Ganho n1ais sen1 eles': 
diz João Augusto, antes de se levantar 
e ir en1bora. Paguei a conta. + 

Com Flávia Tarares, Afarcelo RoclwJ 
,\1uri1o RaÚ1o5 e Lfandro Lorola 
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Editoria: Tempo 
Data: 11/0812013 

''Depois que 
você conhece 
os bastidores, 
não dorme mais 
tranquilo '' 
João Augusto Hcnriques 
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O CASO DA REFINARIA 
o OUE ACONTECEU 

Editoria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

Segundo João AuguSto, a venda da 
~finaria de San Lorenzo, na Argentina 
(abaix.o). ao empresãnoOtístóbal Lopgz 
(~oima.. ~e-sq. ao lado do ce.sal Kirohner 
e amigos) foi intermediada por propína 
Ela foi cfiSfarçada em "taxa de sucesso~. 
de acordo com o oonrrato ao !a do 

O PAGAMENTO AO PMOB, 
SEGUNPO .JOÃO AUGUSTO 

US$ 5 MILHÕES 
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OCASO DO 

Editoria: Tempo 
Data: 11/08/2013 

CAIXA DE CAMPANHA 
O QUE ACONTECEU 
Segundo João Augusto. um contrato 
de US$ 860 n1ilhões da Odebrecht 
com a Petrobras só foi fechado 
quando a empreiteira deu uma 
contribuicão a João Vaccari (ao fado). . . 

para a campanha de Dilma Rousseff 
(acin1a) nas eleições de 2010 

O PAGA.MENTO AO PTj 
SEGUNDO JOÃO AUGUSTO 

US$ 8 MILHÕES 
Continua 
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O CASO DO NAVIO
SONDA 
O OUE ACONTECEU 
Segundo João Augusta, um oonlrato 
de aluguel do navio-sonda Trtanium 
Explore r (no a/lo) por US$1.6 bilhão 
em oito anos - acertado durante o 
periodo em que Jorge Zelada {acJiJ1a) 
era diretor da Área Internacional 
da Petrobras - envolveu propina 

O PAGAMENTO AO PMDB, 
SEGUNDO .JOÃO AUGUSTO 

US$10 MILHÕES 
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