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Cunha vai abrir a boca: Foto: Lula Marques/ AGPT
(01/10/2015)

Em julgamento na tarde desta quarta-feira (15), o STF (Supremo
Tribunal Federal) decidiu negar, por 8 votos a 1, o pedido de liberdade
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do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu em processos da
Operação Lava Jato.
Cunha fica preso agora por tempo indeterminado
Resta a Cunha, agora, apenas delatar. O que ele vai delatar. Vou te
antecipar. Vamos explicar.
O ex-diretor da área Internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, foi
a 12 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de
dinheiro, em fevereiro de 2016
Zelada também foi condenado a pagar uma multa de 123 milhões de
reais por participação no recebimento de 31 milhões de dólares pela
fraude na aquisição da sonda Titanium Explorer da empresa americana
Vantage Drilling ao custo de 1,81 bilhão de dólares.
O ex-diretor faria parte da cota do PMDB no esquema da Petrobras. Na
gravação que levou o senador Delcídio Amaral à cadeia, ele afirma que
o vice-presidente, Michel Temer, estaria preocupado com uma eventual
delação de Zelada.
Zelada foi preso em julho de 2015 passado e teve cerca de 10 milhões
de euros bloqueados em contas bancárias no exterior.
No mesmo fevereiro de 2016 Moro também condenou o lobista João
Augusto Rezende Henriques a seis anos e oito meses de detenção.
Henriques afirmou em depoimento que mandou “um milhão e pouco” de
dólares para uma no exterior que teria como beneficiário final o
presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Zelada e Henriques já haviam sido condenados a quatro anos de prisão
pela justiça federal do Rio de Janeiro por causa de fraudes em uma
licitação envolvendo a construtora Odebrecht.
Outro nome que Cunha pode abarcar: Hamylton Padilha. Sobre ele
escrevi neste blog a 29 de novembro de 2015.
Lembremos: em novembro do ano passado os advogados do expresidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ)
protocolaram um documento no sistema eletrônico da Justiça Federal
do Paraná com 41 perguntas que desejam que sejam respondidas por
escrito pelo presidente Michel Temer (PMDB), que é uma das
testemunhas de defesa do processo em que Cunha responde no
âmbito da Lava Jato.
Moro vetou 9 delas.
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Das perguntas de Cunha a Temer, separei as que envolvem Zelada
e Henriques.
Se Cunha fizer agora delação premiada, vai entregar esses nomes
que constam de suas perguntas. E conta com isso derrubar Temer.
Confira:
Vossa Excelência tem conhecimento se na coordenação de Minas
Gerais, coordenada pelo Sr. Fernando Diniz, coube a indicação do
diretor da área internacional da Petrobrás, tendo sido indicado o Sr.
João Augusto Henriques, vetado pelo Governo, e depois substituído
pelo Sr. Jorge Zelada?
Vossa Excelência tem conhecimento se o Sr. Eduardo Cunha teve
alguma participação na nomeação do Sr. Jorge Zelada para a Diretoria
Internacional da Petrobras?
Quantas vezes Vossa Excelência esteve com o Sr. Jorge Zelada?
Vossa Excelência recebeu o Sr. Jorge Zelada alguma vez na sua
residência em São Paulo/SP, situada à Rua Bennett, 377?
Caso Vossa Excelência o tenha recebido, quais foram os assuntos
tratados?
Vossa Excelência conhece o Sr. João Augusto Henriques?
Caso Vossa Excelência conheça, quantas vezes esteve com ele e
sobre quais assuntos trataram?
Vossa Excelência sabe de alguma contribuição de campanha que tenha
vindo de algum fornecedor da área internacional da Petrobrás?
Vossa Excelência tem conhecimento se houve alguma reunião sua com
fornecedores da área internacional da Petrobrás com vistas à doação
de campanha para as eleições de 2010, no seu escritório político na
Avenida Antônio Batuira, nº 470, em São Paulo/SP, juntamente com o
Sr. João Augusto Henriques?
Pegaram a malandragem de Cunha nas perguntas?
A resposta delas é o que Cunha tem agora nas mangas…
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