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PGR do Brasil pediu
dados a Portugal so
bre uma conta do San
tander titulada por
um luso brasileiro que
acredita estar envolvi
do numa rede que fa
vorecia empresas gre
gas em contratos com
a Petrobras

O Ministério Público brasileiro
acredita ter desmantelado uma

teia de corrupção em torno da
Petrobras que começou em 2006
e envolvia o um cônsul honorá

rio da Grécia no Brasil um se
nador daRepública que era líder
do partido PMDB um assessor
parlamentar funcionários e um
diretor da petrolífera Petrobras
e diversos armadores gregos
Para Portugal veio uma carta ro
gatória para que fossem envia
das informações sobre uma con
ta do Santander Totta

Na acusação deduzida nos últi
mos dias e a que o SOL teve aces
so é possível ler ser que o grupo é
suspeito de ter facilitado o afreta

mentos de navios por parte da pe
trolífera Petrobras a armadores

gregos foram pelo menos duas
dezenas de contratos Esses negó
cios geraram o pagamento de lu
vas na ordem dos 17 6 milhões de
dólares

Segundo os investigadores
«No início do ano de 2006 Ney
Suassuna então Senador da
República líder do PMDB e do
Bloco daMaioria no Senado e

HenryHoyer ex assessor par
lamentai daquele seu sócio
em diversas empresas e seu
companheiro de diretoria na
ACIBARUA Associação Co
mercial e Industrial da Barra

da Tijuca tomaram conheci
mento de que Konstantinos
Kotronakis então Cônsul Ho
norário da Grécia no Brasil
com o qual possuíam vínculo
de amizade tinha por objetivo

captar negócios para empresas
gregas no país»
E foi assim que tudo começou

com a ajuda do conhecido lobista
Jorge Luz e ainda de Paulo Rober
to Costa entãoDiretor de Abaste
cimento da Petrobras Estes ele

mentos configuraram o núcleo
operacional e os armadores gre
gos o núcleo económico
A ligação a Portugal surge

quando entra nesta história Dai

mo Monteiro um luso brasileiro
que a partir de 2008 passou a ocu
par o cargo de gerente de afreta
mento da Petrobras e tem residên

cia emMirandela Era ele segun
do a acusação quem recebia as
luvas tendo um papel relevante
no branqueamento de capitais
Ao todo concluíram os investi

gadores Dalmo Monteiro «rece
beu ao menos 353 023 84 dó
lares por meio de transferên
cias para as suas contas
bancárias pessoais mantidas
nos bancos Citibank NA Lon

don Reino Unido e Santan
der Totta SA Portugal e para
conta bancária da offshore Bu

sines Arch Limited Hong
Kong Shanghai Banking
Corp Hong Kong realizadas
a partir das contas das offsho
res do núcleo operacional»
Ouvido pela justiça brasileira

o suspeito preferiumanter o silên
cio sobre qual a justificação para
a receção de tais montantes Nes
ta investigação as autoridades da
quele país contaram com a cola
boração de outros países além de
Portugal como é o caso do Luxem
burgo da Suíça dos EUA do Rei
no Unido da Grécia e do Panamá
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