
No dia 13/04/2018, Roberto liga para pessoa identificada como “RAFA”,
pessoa  que  trabalha  na  empresa  Gradual  Investimentos  e  cuida  da
venda/compra de ações do alvo. No diálogo Roberto, após saber da prisão de
Fernanda  de  Lima,  Presidente  da  empresa  e  Gabriel  Gouvea,  Diretor  de
operações financeiras e marido de Fernanda, pede para Rafa ver seu saldo e
comenta sobre a prisão do casal. Roberto se mostra preocupado em ter suas
ações bloqueadas e diz que tem muito dinheiro investido. Rafa tenta acalmá-lo,
mas Roberto pede a “carta”  para que ele possa realizar  a transferência da
custódia de suas ações.

Na  realidade,  o  casal  responsável  pela  empresa  Gradual
investimentos,  foi  preso  pela  Polícia  Federal  no  âmbito  da  Operação
denominada  ENCILHAMENTO,  deflagrada  no  dia  12/04/2018  objetivando
investigar suspeitas de fraudes contra o sistema de previdências municipais,
conforme matéria extraída do site: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-e-
executivos-da-gradual-foram-presos-na-operacao-encilhamento,70002266812.

Nesse sentido, segue a transcrição do diálogo e a matéria jornalística:

Data / Hora 13/04/2018 / 10:17:36
Alvo / Telefone Roberto Rezinski / (21) 98877-2704
Interlocutor / Telefone Rafa / (21) 33889059

Degravação
ROBERTO PEDE A TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES DA CORRETORA GRADUAL
em razão da prisão da FERNANDA LIMA, Presidente da Gradual Investimentos; 

RAFA DIZ  QUE NÃO SABE O  MOTIVO DA PRISÃO;  QUE NÃO  SABE SE FOI
DESDOBRAMENTO DA OPERAÇÃO PAPEL SUJO

(RAFA provavelmente  se  refere  à  OPERAÇÃO  PAPEL FANTASMA,  QUE  FOI  A
PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO deflagrada no dia 12 de abril de
2018.  ROBERTO  diz  que  a  FERNANDA  foi  presa,  provavelmente  se  refere  à
FERNANDA LIMA,  presidente  da  GRADUAL INVESTIMENTOS,  que  foi  presa  na
OPERAÇÃO ENCILHAMENTO)

RAFA- Gradual!

ROBERTO- Rafa! Qual o meu saldo aí cara! Bom dia! 

RAFA- Deixa eu abrir aqui que eu me atrasei aqui! 

ROBERTO- Ô Rafa! 

RAFA- Oi! 

ROBERTO- Cara! Não tem...cê sabe que prenderam a Fernanda né?

RAFA- É, tô sabendo agora aqui!

ROBERTO- Mas as minhas ações não tem problema aí não né cara! 

RAFA- Não tem não! Tem o UFGC esqueceu? FGC tem duzentos e cinquenta mil! 

ROBERTO- Mas pô! Tem muito mais ação aí cara! 

RAFA- FG...num vem a atrapalhar nada não! porque quando a (ininteligível) quebrou
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também, o pessoal teve que todo mundo ir para outra corretora! 

ROBERTO- Tá mas eu vou fazer...Rafa! Me faz um enorme favor cara! Manda a carta
aqui que eu vou pedir a transferência dessa custódia aí irmão! Me faz isso?

RAFA- Te mando o...o...a...é...cstvm!

ROBERTO- Vamos lá! Como é que tá o meu saldo aí hoje?

RAFA- É...

ROBERTO- Mas ela foi presa porquê? Você sabe cara?

RAFA- Eu não vi!  Acabei  de chegar! O Ian também me perguntou isso! por...pelo
Wathsaap eu falei: Bi! Eu vou perguntar aqui agora! Como eu tava atrasado eu não
falei, eu não tinha nem chegado aqui! Aí chegando aqui, eles me confirmaram! Mas
eu não sei o motivo, o porquê! Eu não sei se é por causa daquela operação papel
sujo que teve no passado aí!  Que foram na casa deles! Pode ser que agora,  vê
desdobrar outra parte! 

ROBERTO- Caralho! Como é que tá? Vamos no financeiro Rafa! 

RAFA- A D Zero tá credor hoje em seis mil, oitocentos e quarenta e um!

ROBERTO- Tá! 

RAFA- Segunda feira vai entrar um crédito de seiscentos e dezessete! 

ROBERTO- Tá! 

RAFA- É...D dois entrou outro crédito de setenta mil, duzentos e oitenta e dois, 

ROBERTO- Hum hum! 

RAFA-  E  D  três  não  tem  (ininteligível).  Aí  total  de  setenta  e  sete,  setecentos  e
quarenta e um.

ROBERTO- É...cara! Manda o...manda tudo pra...pro (ininteligível) por favor! 

RAFA- (ininteligível) mando a de hoje! 

ROBERTO- Tá? Valeu! 

RAFA- Vamos nos falando! Qualquer coisa eu te mantenho informado aí. tá?

ROBERTO- Valeu! Valeu! 

RAFA- Falou! Um abraço! 
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Presidente e executivos da 
Gradual foram presos na 
Operação Encilhamento

Operação Encilhamento é a segunda fase da Papel Fantasma, que 
apura fraudes envolvendo a aplicação de recursos de 
institutos de previdência municipais em fundos de 
investimento

Fernanda Guimarães e Silvia Araújo, O Estado de S.Paulo

13 Abril 2018 | 10h08

A presidente da Gradual Investimentos, Fernanda Lima, assim como 

outros executivos da corretora foram presos ontem pela Polícia Federal

no âmbito da Operação Encilhamento, por suspeita de envolvimento 

em esquema de fraudes de R$ 1,3 bilhão contra sistemas de previdên-

cia de pelo menos 28 municípios em sete Estados. Outro executivo pre-

so da corretora foi Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior.

Uma lista com todos os nomes envolvidos na Operação Encilhamento 

começou a circular desde a noite de ontem no mercado A Polícia Fede-

ral não chegou a divulgar os envolvidos presos nessa operação, mas in-

formou que ao todo foram 20 mandados de prisão temporária.

+     PF põe operação Encilhamento contra fraudes de R$ 1,3 bilhão na Previdên-

cia de 28 prefeituras

A Operação Encilhamento é a segunda fase da Papel Fantasma, que 

apura fraudes envolvendo a aplicação de recursos de institutos de pre-

vidência municipais em fundos de investimento. Também são alvo des-
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sa operação Arthur Machado e Patricia Iriarte, que foram presos pela 

Operação Rizoma, também deflagrada ontem pela PF.

Os investigados responderão, na medida de suas participações, por cri-

mes contra o Sistema Financeiro Nacional, fraude à licitação, corrup-

ção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, com penas de dois a 12 anos 

de prisão.

Procurada, a Gradual informou que os executivos da empresa estão co-

laborando com a Polícia Federal em decorrência da operação Encilha-

mento". Além disso, "reitera que segue contribuindo com as investiga-

ções de forma transparente para esclarecer o que for necessário às au-

toridades e provará suas alegações e os reais responsáveis".

Logo  após  falar  com  Rafa,  Roberto  liga  para  seu  irmão  Marcelo
Rezinski  e  este  orienta  como  ele  deve  proceder  para  retirar  seu  dinheiro
investido em ações da empresa Gradual. Marcelo fala para Roberto entrar no
site e fazer o resgate por lá. Roberto tranquiliza Marcelo e diz que teria pouco
dinheiro  na  empresa,  cerca  de  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais).  Marcelo  o
repreende e diz que mesmo assim, “é dinheiro”

Data / Hora 13/04/2018 / 10:29:25
Alvo / Telefone Roberto Rezinski / (21) 98877-2704
Interlocutor / Telefone Marcelo Rezinski/ (21) 35288600

Degravação
ROBERTO DIZ QUE TEM UMA MERDA DE 15 MIL P RECEBER;

ROBERTO- Alô! 

MARCELO-Beto! 

ROBERTO- Oi! 

MARCELO-Aí! Entra no site da Gradual que é a melhor maneira de você abrir a conta
aqui, cê abre num segundo!

ROBERTO- Na Gradual?

MARCELO- (ininteligível) desculpa! 

ROBERTO- Tá.

MARCELO-Tá? Agora assim cara! Recebe a lista de...de ação tá tranquilo! Ninguém
mexe nas suas ações! Tá tranquilo! 
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ROBERTO- Não né?

MARCELO-A pica, é dinheiro em conta! Mas manda pro banco direto cara! 

ROBERTO- Ô cara! Eu vou tentar mandar né cara! Vão ver

MARCELO- Liga lá e (ininteligível) entendeu?

ROBERTO- Eu já mandei! Mas é merda! Sabe quanto eu tenho pra receber?

MARCELO- Hã.

ROBERTO- É merda! Eu reenvesti quinze mil Marcelo! Entre hoje...

MARCELO- Mas é dinheiro Roberto! 

ROBERTO- Pois é, entendeu cara! É foda! 

MARCELO- Não! Vai...vai receber! Acho que ela vai...vai...

ROBERTO- Não! Também acho que não! Porque é dinheiro...é dinheiro de cliente né
cara! É de liquidação! (ininteligível) pois é! Vão dar uma olhadinha aqui! 

MARCELO- Tá?

ROBERTO- Tá bom! 

MARCELO- Valeu! Mas abre aí que você consegue! Depois cê me liga aqui que eu
falo com você na linha aqui da melhor maneira! Tá? Beijo!

Cerca de quinze minutos após a primeira ligação, Marcelo liga para
Roberto e este diz que ainda não entrou no site porque estaria numa reunião
com  Márcio  mas  teria  solicitado  o  resgate  e  receberia  hoje  cerca  de  R$
6.000,00 (seis mil reais) e na segunda feira o restante, cerca de R$ 7.000,00
(sete mil reais).

No final do diálogo, Marcelo comenta que além de Fernanda, teria sido
preso também o Gabriel.

Segue a transcrição do diálogo:

Data / Hora 13/04/2018 / 10:46:49
Alvo / Telefone Roberto Rezinski / (21) 98877-2704
Interlocutor / Telefone Marcelo Rezinski / (21) 35288600

Degravação
ROBERTO FALA QUE PRENDERAM ELA E O GABRIEL

ROBERTO- Oi bro!

MARCELO- Conseguiu?

ROBERTO- Não cara! Eu vou...tô acabando uma reunião com o Márcio eu vou...eu
vou entrar agora! Mas o...mas eu liguei lá pra eles, Cara! Tá todo...é tudo série C, não
tem....não tem risco de 

MARCELO- De (ininteligível)  sim mas de...de dinheiro na conta, não vai tirar! 

ROBERTO- Não! Eu já tirei! Eu é...seis mil hoje! E amanhã...e segunda feira sete! Eu
já mandei passar o (ininteligível) vamos ver! Acho que vão! Acho que vão! Vamos ver!

MARCELO- Merda! Prenderam...prenderam ela e o Gabriel! 

ROBERTO- Pois é negócio de...de (ininteligível) que coisa esquisita né Marcelo! Ela
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tava metido nisso Marcelo! 

MARCELO- Pô! Nem fala! (ininteligível) Roberto! 

ROBERTO- Tô vendo Marcelo! Graças a Deus! 

MARCELO- É? Tá bom.

ROBERTO- Tá bom?

MARCELO- Valeu! 

ROBERTO- Beijo!

Na ligação seguinte, Marcelo conversa com sua esposa Cinthia e fala a
respeito  da  prisão  de  Fernanda  e  Gabriel.  Marcelo  também  comenta  que
prenderam o “OLABER”. Cinthia pergunta se ele não estaria em Miami porque
Juliana estaria naquela localidade. Marcelo diz que ele teria sido preso por ter
envolvimento no “esquema do Machado, junto com o Zeca Oliveira Careca”.
Por fim, Marcelo diz que “Dadá” também estaria preso.

Data / Hora 13/04/2018 / 11:31:27
Alvo / Telefone CINTHIA / (21) 97236-8021
Interlocutor / Telefone Marcelo Rezinski / (21) 35288600

Degravação
MARCELO FALA QUE PRENDERAM A FERNANDA E GABRIEL DA GRADUAL E
OLABER. CINTHIA QUESTIONA SE ELE ESTÁ EM MIAMI E MARCELO REAFIRMA
QUE  ELE  FOI  PRESO  ONTEM,  COM  ENVOLVIMENTO  NO  ESQUEMA  DO
MACHADO  JUNTO  COM  O  ZECA OLIVEIRA CARECA.  MARCELO  DIZ  QUE  O
DADÁ TAMBÉM VAI FICAR UM TEMPO PRESO.

MARCELO- Oi Tuca! 

CINTHIA- E aí?

MARCELO- Pô! Prenderam a Fernanda lá da GRADUAL! Ela e o Gabriel! 

CINTHIA- Sério?

MARCELO- Hum hum

CINTHIA- Que merda hein!

MARCELO- Sabe também quem prenderam também?

CINTHIA- Quem?

MARCELO- Olaber! 

CINTHIA- Sério?

MARCELO- Hum hum! Seríssimo! 

CINTHIA- Ué, mas ele não tá em Miami? A Julana tá em MIami! 

MARCELO- Tá...tá...não! Ele tá preso! Foi preso! 

CINTHIA- Nossa! Que horror! Quando?

MARCELO- Ontem! Tava envolvido naquele esquema lá daquele Artur Machado lá
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da...junto com aquele Zeca Oliveira Careca! Tá indo todo mundo preso! 

CINTHIA- Nossa! 

MARCELO- Hum! 

CINTHIA- Daqui a pouco amor, juro! Vai acabar tudo em pizza! Todo mundo vai ser
solto! Só pra fazer...papelão! 

MARCELO- Será?

CINTHIA- Sei lá cara! Do jeito que tá aí! 

MARCELO- Tá...

CINTHIA- (ininteligível)

MARCELO- Mas tá assando a batatinha dele! 

CINTHIA- Mas eu sou leal amor! Tem muita prova em cima dele! Sei lá! 

MARCELO- (ininteligível) também?

CINTHIA- Hum! 

MARCELO- Sabe quem também vai ficar um tempinho preso?

CINTHIA- Quem?

MARCELO- O Dadá! 

CINTHIA- Tá mas de novo?

MARCELO- De novo não ele nunca foi né cara! 

CINTHIA- Ah não! Quem foi foi a Rô!

MARCELO- Hum hum! 

CINTHIA- Que merda cara! 

MARCELO- É cara! Falei com ele de manhã! 

CINTHIA- Ai amor! Em fim! 

MARCELO- Né?

CINTHIA- Né? É complicado né! 

MARCELO- Vamo lá a gente então! Tem que buscar o mineiro...

CINTHIA- Ô! Ficou...cê viu o valor? Que bom né? Ficou mais barato né! 

MARCELO- É! Ficou! Show! Tà bom! 

CINTHIA- Cê vai pegar lá amor? Eu...

MARCELO- Pode deixar! Deixa tudo comigo! 

CINTHIA- Eu vou falar pra ele! Cê vai falar...quer o telefone dele? (Ininteligível)

MARCELO- Quero, claro! 

CINTHIA- Eute passo por wathsaap! 

MARCELO- Hum hum! Outra coisa também que eu queria te falar! É...

CINTHIA- Hum! 

MARCELO- Ah! Falei pra Ritinha que o...o Fabiano vai aí pra consertar o som lá em
cima, por favor! 

CINTHIA- É. Tà. (ininteligível) que ele não veio ontem! 
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MARCELO- Quem?

CINTHIA- O (ininteligível)

MARCELO- Também não né! 

CINTHIA- É, porque é foda! Porque eles não tão ganhando nada né! Aí fica esse
negócio. É foda cara! 

MARCELO- (ininteligível) e foi bom (ininteligível) ontem lá? Foi divertido?

CINTHIA- Foi amor! 

MARCELO- Foi?

CINTHIA- Foi super divertido! 

MARCELO- Que horas tu chegou? Nem vi!

CINTHIA- Cara! Eu cheguei meia noite mas eu fiquei no banheiro! Não! Cheguei meia
noite não! Cheguei um pouquinho antes da meia noite! Umas onze e quarenta! 

MARCELO- Chegou cedo então! 

CINTHIA- É! Aí eu fui no quarto do Pedro falei com a Ritinha, aí fiquei lá no quarto do
Pedro que a Vanessa tava me passando umas fotos pra eu aprovar. Aí depois eu
entrei aqui e fiquei no banheiro! 

MARCELO- Entendi! 

CINTHIA-Aí fui deitar tipo quase uma! 

MARCELO- Entendi! 

CINTHIA-Hum! 

MARCELO- Entendeu?

CINTHIA- Entendeu?

MARCELO- Acordei cinco e meia hoje, puta que pariu! 

CINTHIA- Nem vi você! Graças a Deus...

MARCELO- (ininteligível)

CINTHIA- Não! Acho que eu vi você saindo! Eu escutei! 

MARCELO- Hã hã! 

CINTHIA- Entendeu?

MARCELO- Ta bom! 

CINTHIA- Amor! Então eu vou te passar o telefone do...

MARCELO- Passa lá que eu pego lá, resolvo...

CINTHIA- Da Mineira! E a pasta lá da documentação do futebol do Pedro eu te falei?
Tava lá também! Graças a Deus! 

MARCELO- Tá! Outra coisa...

CINTHIA- (ininteligível) não...

MARCELO- Pode deixar! 

CINTHIA- Não deixa no carro da sua mãe! 

MARCELO- Organiza também o negócio por favor do...do...da tua...a nota fiscal do
carro pra emplacar o carro (ininteligível)
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CINTHIA- Ué! Tá...deixa eu te falar uma coisa amor! Todos os documentos tá aqui
separado aqui pro cara vim duas horas da tarde.

MARCELO- Tá bom! 

CINTHIA- Entendeu?

MARCELO- Avisa que o Fabinho vai aí mexer no som tá bom?

CINTHIA- Tà bom! Fechado! 

MARCELO- Então valeu! 

CINTHIA- Beijo! 

MARCELO- Beijo tchau! 

CINTHIA- Beijo amor! Tchau!

Roberto liga novamente para rafa e pergunta se a TED já teria sido
enviado para sua conta. Rafa diz que ainda não o que deixa Roberto receoso
por ter uma grande quantia de dinheiro investida. Ainda no diálogo com Rafa,
Roberto diz que gosta muito do casal.

Data / Hora 13/04/2018 / 11:50:21
Alvo / Telefone Roberto Rezinski / (21) 98877-2704
Interlocutor / Telefone Rafa / (21) 33889059

Degravação
ROBERTO DIZ QUE TEM UMA GRANA DA GRADUAL; QUE GOSTA MUITO DELES
(FERNANDA E GABRIEL DONOS DA GRADUAL INVESTIMENTOS)

RAFA- Gradual!

ROBERTO- E aí Rafa! 

RAFA- Eu pedi aquele resgate pra você! 

ROBERTO- Já pediu? Saiu já?

RAFA- Deixa eu ver...não, não saiu...não! TED...essa aqui foi de ontem! Não. Ainda
não! 

ROBERTO- Não né! 

RAFA- Ainda não! 

ROBERTO- Será que vai...vai dar problema (ininteligível)

RAFA- Não! Não! Não! Problema nenhuma! Pode ficar despreocupado, entendeu?

ROBERTO- É né! 

RAFA- Tudo funciona normal! 

ROBERTO- Que pô cara! Eu tenho uma grana em ação aí o Rafa! 

RAFA- É mas eu acho que não vai chegar a afetar os clientes não o Roberto! Acho
que não precisa ficar preocupado de imediato não! 

ROBERTO- Que que essa mulher...que que essa mulher foi se meter hein cara! 

RAFA- Não sei né cara! 
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ROBERTO- Pô! Eles são tão maneiros cara! Gosto tanto deles cara! Porra! 

RAFA-  Gente  boa  pra  caramba  mas...muitas  pessoas  ao  redor  ali  né!  Acaba
envolvendo  eles...até  for  colocado  tudo  em  pratos  limpos,  vai  ficar  assim  por
enquanto! 

ROBERTO- Entendi! Me fala aí tá Rafa! 

RAFA- Tá!Te aviso! 

ROBERTO- Valeu! 

RAFA- Qualquer novidade aí! 

ROBERTO- Valeu! Valeu! 

RAFA- Falou! Um abraço!

Na ligação seguinte, Rafa confirma para Roberto que teria sido feito a
TED no valor de R$ 6.841,00 (seis mil, oitocentos e quarenta e um reais), na
segunda iria entrar um valor de R$ 617,00 (seiscentos e dezessete reais) e na
terça feira R$ 70.282,00 (setenta mil, duzentos e oitenta e dois reais), valor
bem superior que o informado para Marcelo nas ligações anteriores.

Nesse sentido, segue a transcrição do diálogo:

Data / Hora 13/04/2018 / 12:37:24
Alvo / Telefone Roberto Rezinski / (21) 98877-2704
Interlocutor / Telefone RAFA / (21) 33889059

Degravação
RAFA DIZ QUE ESTÁ TUDO NORMAL (NA GRADUAL INVESTIMENTOS APESAR
DA  PRISÃO  DA  FERNANDA  LIMA);  QUE  O  RESGATE  FOI  FEITO  6841,00,
SEGUNDA 617,00 E TERCA FEIRA 70.282,00

ROBERTO DIZ QUE NÃO ACREDITA QUE ELES SE METERAM EM MERDA; RAFA
DIZ QUE LÁ ATRÁS TINHAM UM FUNDO DE PENSÃO QUE TIVERAM UM ROLO.

RAFA- Gradual! 

ROBERTO- E aí Rafa! 

RAFA- Hã vamo lá! Deixa eu ver se fizeram a TED pra você! 

ROBERTO- Porra tô preocupado cara! Acredita?

RAFA-  Eu  tô  vendo!  Aqui  não...ninguém comunicou  nada  pra  gente  até  então  tá
Roberto? Até então...tudo normal nada mudou...oh! O resgate foi feito 

ROBERTO- Já foi feito?

RAFA- Foi! Seis mil. oitocentos e quarenta e um! 

ROBERTO- Tá! Como é que é segunda? Segunda é quanto?

RAFA- Segunda vai entrar um crédito de seiscentos e dezessete reais...

ROBERTO- Tá terça?

RAFA- E terça setenta mil. duzentos e oitenta e dois! 

ROBERTO- Tá bom Rafa! Valeu! 
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RAFA- Tá bem? Então tá! Até já aí! Um abraço! 

ROBERTO- Puta que merda cara! Coitada! Não sei o que...cara! Agora assim! Eu
nçao acredito que ele tenha se metido em merda cara! Eu acho que foi alguma porra!
Eu não tô..não pode ser cara! 

RAFA- Cara eu acho que é alguma coisa que...

ROBERTO- Eu convivi com eles diariamente cara! 

RAFA- Lembra do fundo que ele tiveram roubo lá que...

ROBERTO- Lá atrás eu lembro! Eu lembro! Mas daí pra certeza que roubaram cara!

RAFA- Não! Mas eles acertaram aquele e não fizeram mais nada! É a respeito daquilo
ainda né?

ROBERTO- Meu Deus do céu! Tá bom Rafa ! Valeu cara! 

RAFA- Tá! Até já Roberto! 

ROBERTO- Tchau! 

RAFA- Tchau!

2) Diálogos relevantes  dos  alvos    Wu Yu Sheng e  Diego Renzo
Candolo

No  período  investigado,  foi  verificado  que  os  alvos  não  estão
utilizando as linhas monitoras

3) Sugestões:

Diante do apurado até o momento, sugerimos pela prorrogação dos
TMC´s, conforme tabela abaixo:

Terminal Detalhes
(21) 98461-8021  Terminal utilizado por MARCELO REZINSKI

(21) 97236-2026
 Terminal utilizado por CINTHIA DOS SANTOS 
MONNERAT REZINSKI

(21) 98877-2704  Terminal utilizado por ROBERTO REZINSKI

Sugerimos também, pela descontinuidade da interceptação dos
seguintes TMC´s:

(21) 98808-9999  Terminal não utilizado pelo alvo
(21) 99419-8292  Terminal não apresentou áudios
(21) 98168-7766 Terminal não apresentou áudios
(21) 98157-0299 Terminal não apresentou áudios

Terminal Detalhes
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(11) 98037-8045 Terminal não utilizado pelo alvo
(11) 98670-6666 Terminal não apresentou áudios

Terminal Detalhes
(11) 98158-9110 Terminal não utilizado pelo alvo
(11) 98670-6666 Terminal não apresentou áudios
(11) 97027-6509 Terminal não apresentou áudios
(11) 99942-5649 Terminal não apresentou áudios
(11) 99654-2032 Terminal não apresentou áudios

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2018.

 

Grupo de Análise DELECOR/DPF/SR/RJ
Lava Jato
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