
Os tentáculos
da Odebrecht
alastram pela
AméricaLatina

Corrupção Aempresa reconheceu o paga
mento de subornos em dez países da região
e as consequências começam a fazer se sentir

SUSANA SALVADOR

No final de dezembro aconstruto
ra brasileiraOdebrecht assinouum
acordo nos EUA em que admitia o
pagamento de subornos novalor de
735 milhões de dólares emdezpaí
ses latino americanos que se tra
duziu em contratos que renderam
mais de 2 8milmilhões Como pro
cesso ainda em segredo de justiça
noBrasil onde 77 funcionários da
empresa incluindo o presidente
MarceloOdebrecht neto do funda
dor fizeram acordos de delação
premiada os tentáculos do escân
dalo decorrupção alastrampela re
gião ejáameaçam ex presidentes

Foi a investigação à petrolífera
brasileira Petrobras no centro da
Lava Jato que deixouamaiorcons
trutoradaAméricaLatina emxeque
fundada nos anos 1940 emprega

va 128mil pessoas e tinha lucros de
40milmilhõesde dólares Apesar de
Odebrechtter sido detido emjunho

de2015 foi aprisão dasuasecretá
ria MariaLúciaTavares háumano
que permitiu descobrirque a em
presa tinha um departamento de
subornos Através do SetordeOpe
rações Estruturadas terão sido pa
gos subornos apolíticos da região
normalmente dinheiro para as

campanhas eleitorais emtroca de
contratospúblicos com as faturas
inflacionadas Ospaíses nomeados
no processo nos EUA além dos
dez naAmérica Latina houve pa
gamentos emAngola eMoçambi
que estão a investigar o caso

Estas investigações chegamaex
presidentes No Peru porexemplo
a justiça emitiu um mandato de
captura internacional contraAle
jandroToledo no poder de 2001 a
2006 que é suspeito de terrecebido
20milhões de dólares Eoatual pre
sidente PedroPabloKuczynski que
foi primeiro ministro eministro das
Finanças deToledo nega qualquer
ligação ao caso NaColômbia é o
presidenteJuanManuelSantosque

foi acusado de receberdinheiropa
ra a campanhadasua reeleição

No imediato as investigaçõesdo
BancoNacional deDesenvolvimen

to do Brasil através do qual se pro
cessavao financiamento dosproje
tos emtodaaAméricaLatina resul
taram na suspensão de 16 obras
algumasempaíses onde nemhá re
lato do pagamento de subornos
como Cubaou Honduras E países
como Equador Panamáou Repú
blicaDominicana onde hádenún
cias dessespagamentos proibiram
a construtora quejá demitiumais
demetadedos funcionários de li
citarem novas obras

Como acordo nos EUA aempre
sa aceitou pagarumamulta de 3 5
milmilhõesdedólaresaeste país ao
Brasil e àSuíça tendo já aceite em
processos distintos pagar também
ao Panamáe àRepúblicaDomini
cana NoBrasil as revelaçõesda de
lação do fim domundo são espera
das a qualquermomento só falta
levantaro segredo dejustiça

Diário Notícias

26

S/Cor

971 cm
2

56361

Nacional

Informação Geral

Diario

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:13022017

Internacional


