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Em 11 de dezembro passado, o ex-presidente Lula e seu filho Luiz
Cláudio Lula da Silva foram denunciados pelo Ministério Público
Federal de Brasília na Operação Zelotes.

Ela investiga esquema de sonegação de grandes empresas.

 

No caso de Lula, a denuncia estabeleceu suposto esquema de tráfico
de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa em
negociações que levaram à compra de 36 caças sueco modelo Gripen
pelo Governo brasileiro e à prorrogação de incentivos fiscais destinados
a montadoras de veículos por meio da Medida Provisória 627.

São Paulo 10/06/2017 Posse de Luiz Marinho como presidente do PT Estadual SP,
que contou com a presença da Presidenta do PT Nacional Gleisi Hoffmann e do
ex-presidente Lula, na Assembléia Legislativa de São Paulo. Foto Paulo
Pinto/AGPTMais
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O esquema teria sido urdido quando Lula não ocupava mais a
presidência, entre os anos de 2013 e 2015. Além do ex-presidente e do
filho, também foram denunciados Mauro Marcondes e Cristina Mautoni,
sócios da consultoria M&M (Marcondes e Mautoni Empreendimentos e
Diplomacia LTDA).

Os procuradores estabeleceram que o esquema vendia a promessa de
que os clientes da consultoria – MMC (montadora da Mitsubishi no
Brasil), grupo Caoa e SAAB – seriam beneficiados em negociações
com o Governo por meio de interferência de Lula. Em troca da
influência do ex-presidente, Marcondes e Mautoni teriam repassado 2,5
milhões de reais para a LFT Marketing Esportivo, empresa de Luís
Claudio.

No caso dos caças, o MPF afirmou que a empresa sueca SAAB já teria
desistido de participar do edital de compra dos aviões militares, quando,
em 2012, passou a trabalhar diretamente com a consultoria M&M. A
partir daí, Lula teria atuado junto ao Governo para que a SAAB fosse a
escolhida.

Os caças iriam aparecer em público na Copa. Na época, a assessoria
da imprensa da FAB informou que devido ao grande envolvimento da
Força Aérea com a Olimpíada, optou-se em adiar o evento.

 

Nesta quinta-feira o caça foi exibido em público pela primeira vez, na
Suécia.

 

Veja o vôo dessa quinta-feira. É o caça encomendado pelo Brasil, e que
chega aqui em 2019, ao contrário do que previu o MPF:
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Em janeiro passado, Lula foi indagado pela Lava Jato sobre o caça.

 

Lula foi questionado sobre documentos apreendidos na Marcondes e
Mautoni que faziam menção a tratativas com o ex-presidente e o
Instituto Lula para favorecer a Saab. Um deles citava uma “solicitação
da empresa sueca para que o ex-presidente levasse seu apoio à
contratação da Saab para a presidente Dilma (Rousseff)”. O ex-
presidente disse que “nunca recebeu ou levou esse assunto ao
conhecimento da presidente”. Lula frisou que “nunca discutiu com Dilma
sobre a contratação de caças para a indústria brasileira”.

 

Veremos…


