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Salvador, terça-feira, 22 de setembro 2020

BAHIA

POR JAIRO COSTA JÚNIOR

Torço por
um nordestino,
que é Ciro
Gomes, e
estranhei as
declarações de
Jaques Wagner.
A candidatura
do PT com o PL
em 2002 foi de
centro-direita?
Respeito Rui
Costa, mas o PT
o lançará? Leo
Prates
Secretário de Saúde de Salvador e
presidente do PDT da capital, ao defender a
candidatura do ex-ministro cearense, após
críticas do senador petista, e afirmar que só
paulistas são presidenciáveis do PT

Circuito
fechado
Documentos e arquivos eletrônicos obtidos pela
Operação Inventário comprovam o envolvimento direto do advogado Marco Aurélio Fortuna Dorea, servidor da Corregedoria-Geral do
Estado escalado justamente para apurar grandes
casosdeirregularidadesnogovernodaBahia,no
esquema de fraudes em processos na 11ª Vara de
Família de Salvador. Na lista de materiais coletados por investigadores do Grupo de Apoio Especial de Combate às Organizações Criminosas
(Gaeco), unidade do Ministério Público do Estado (MP) responsável pela Inventário, constam
mensagens e áudios via WhatsApp, emails e dados bancários que confirmam depósitos de dinheiro ilícito na conta de Dorea.

SIGA O DINHEIRO
Em outubro e novembro de 2017, Dorea recebeu
cerca de R$ 355 mil em transferências feitas por
dois outros alvos da operação, os advogados João
Carlos Novaes e Yuri Rodrigues da Cunha. De
acordo com o Gaeco, os valores estavam retidos
em conta judicial criada para uma ação de inventário e foram liberados mediante fraude.

Os bastidores da política baiana
jairo.junior@redebahia.com.br

@satelite

Passa e repassa

Ponta de lança

O rastreamento do fluxo bancário realizado pela
área de Inteligência Financeira do MP revelou
que parte do dinheiro transferido para a conta
de Marco Dorea era repassada depois a mais
dois integrantes do esquema. Um deles é o servidor da Justiça Carlos Alberto Almeida de Aragão, diretor da Secretaria da 11ª Vara de Família,
que fornecia informações privilegiadas sobre
processos e monitorava o gabinete do juiz titular para garantir o andamento das ações de interesse da organização criminosa. O segundo é
Lucio Flávio Duarte de Souza, apontado pelo
Gaeco como falsificador do esquema.

Antecipada pela coluna desde
setembro de 2019, a candidatura do ex-deputado federal
Irmão Lázaro (PL) a vereador
da capital foi ratificada ontem
pela direção estadual do partido. Ídolo da música gospel e fenômeno de popularidade nas
redes sociais, Lázaro chegou a
figurar entre os cotados para a
vice de Bruno Reis (DEM), mas
a hipótese foi sepultada logo
depois. No entanto, o PL manteve a ideia de ter Lázaro como
puxador de votos para ampliar
a bancada da sigla na Câmara
Municipal, reduzida hoje ao vereador Isnard Araújo.

Rede de informantes
Ainda de acordo com o Gaeco, Lucio Flávio era
quem fornecia informações sobre correntistas
com altas somas em conta corrente sem movimentação. “Há grande possibilidade, por isso, de
envolvimento de funcionários de instituições bancárias ou ainda de profissionais de saúde próximos
aos falecidos”, destaca a investigação. De posse
das informações, os advogados montavam ações
com base em documentos falsos, personagens
fictícios e vínculos de parentesco inexistentes, como revelam diálogos entre Marco Dorea e João
Carlos Novaes, presos desde o último dia 10.

É vendaval...
Candidato do Podemos a prefeito de Salvador, o deputado
federal Bacelar chamou atenção pela lista de bens entregue
ao TSE. Não por causa da soma,
de R$ 427,7 mil, mas pelo tanto
de grana na mão: R$ 180 mil.

ïìZXZSæâì EâASSïI Z êYñ ESVâZI ê Eæê )'
ÞSêñ Z ISSæÙYñ )êìï' )ïìZVYñ ZIZæìfASñ A ööÒùÒöÒö'
Q O£ÓÏªÓÉ£ª Õª ¬É×Î¨Éª ÕÓ Jûª ÉÏÓÁ Õï ïï · Çïg ª£¬ï ¨ëÁÉ×ª ¨ï£ï ×ª¬ÌÓ×É®Ó¬ª
Õª É¬Ó£Ó ïÕª ¦Ó $ 8[Ì"[[®É¬ Õª ÕÉï [6 ÕÓ ªë£ª ÕÓ 6[6[g ï £ÓïÁÉïÚûª Ó ÆÁÏï®Ó¬ª
Õª O£ÓÏûª ÁÓ£¬É×ª É [[6^6[6[dJLOa Q ÕÉïÁ Ó Ó ï¬Óª ¨ªÕÓ£ûª Ó£ ªëÉÕª ï£ï×
Õª ÉÓ " aÉ×ÉïÚÓ dÓa×ª®aë£g ï ïëÓ££ï Õª O£ÓÏûª ÁÓ£¬É×ª É [[6^6[6[dJLO ¬É ¬ª
Çï¬×ª Õª Ç£ï ÉÁ '4-688g O£ª×Ó ª ÊÕ®É¬É £ïÉª ¬É *0-^6[6[ ¦Ó Ó® ×ª®ª ªëÆÓª ï
ï¦É ÉÚûª ¨ï£×ÓÁïÕï ÕÓ ®ïÓ£ÉïÉ ÕÓ ÁÉ®¨Óï Ó ÌÉÏÉÓ¬Ó ¨ï£ï ïÓ¬ÕÓ£ ÕÓ®ï¬Õï Õï
JÓ×£Óï£Éï ¬É×É¨ïÉ ÕÓ Jûª ÉÏÓÁ Õï ïï dÇÊg ®ÓÕÉï¬Ó JÉ Ó®ï ÕÓ LÓÏÉ £ª ÕÓ
O£ÓÚª g ®ÓÕÉï¬Ó JÉ Ó®ï ÕÓ LÓÏÉ £ª ÕÓ O£ÓÚª g ×ª¬Ñª£®Ó É¬Ñª£®ïÚÓ ×ª¬ ï¬Ó Õª ÕÉïÁ
Ó Ó ï¬Óª a ¬Ñª£®ïÚÓ g ª ÕÉïÁ Ó Ó ï¬Óª ¨ªÕÓ£ûª Ó£ ªëÉÕª ï£ï× Õª ÉÓ "
aÁÉ×Éï×ªÓ dÓa×ª®aë£g Ì¨"^^a ïª®ÉÏÓÁÕï ®ïï aëïaÏªaë£
Q É¬Ó£Ó ïÕª ¨ªÕÓ£ûª Ó¬£ï£ Ó® ×ª¬ïª ï£ï× Õª Ó®ïÉÁ ÁÉ×Éï6[8'a8ÍÌª®ïÉÁa×ª®g
ÓÁÓÑª¬Ó n*0l 4-*-d6828 ^ 6420 ª ¨£Ó Ó¬×ÉïÁ®Ó¬Óg ÕÓ ÓÏ¬Õï ï Óï ÑÓÉ£ï Õï '"[[Ì $
82"[[Ìa
\ êm_T® ê®obme · ïhmhm ñ®ü

_]\[]© ~[|¦_© ¤ ^[| [

T$c TØ íé8äÛÞ8áÞë5222í;ëä
£ñgý& n i&X&\&k£÷w& ù&X££ n $!n÷&ý T¹8 22Þ5ë2ë2
vð!'¬!- £¬ p-_-c-r¬æ\-C - +zª¨ª t ôª ¦t ¦ÆnÆ®Ætª ¬ª r wI  qw ¬ª wqÆw Ætz F
Âq ¯iªw ª¦Æ wI ª ®q z ªt Æ cª C çCííí@äôI ª ÆtªzÆ¯iªwI tzÆ fÂ ®Æ Æ p-_-c-r¬F
æ\- ¬Æ  ® tÆ¯Ð Æ ¬Æ ¬Æ¬ª !-_¬£¬ £v +'væ-% [C ==ç@ö=ö=I +z®ªww ¬¬  wtzÆt n
 =íç@ö=ö=I ¬ t  _v[-' +'væ- rc-©¬cI  }qÆ tª z Âªt Æ ®tzÆtÆ¯Ð ¬ª ª zªwÆ
ªwª® Æ eÆ¬Æ ª ª¦ª£Æz Æ ÆzÆ ®wtzq¯Ð ¬ª ®ÆwÆw n wÆ¬ ª£z Æw £ÆÂ tÆ® Æ w ÆzÆ
 ®tzª ¬Æ ¬ª¯Æ ¬ª ®£Æ¦Æw  _q ®£  ¬ª )q  ¦qªF©¬I ª¬ Ætª  zª¦ ª ª zª tÆ¬Æ
z zª¯ ¦ÂÆI ®¨z ª ªwª® ù®Æ¯iªw ®wtÆtªw  zªt ªfª®qt nI }qª tªnª ®  nªF
®ª¬zÆ Æ ª zªwÆ jCtCvC v_+'vv[£n_v[!-% v ¦-[%!'ûæZv% c!£¬I ® nÆz ¦ÂÆ ¬ª
'½ð==C=çêIôöP}q £ªtw I  tªtÆ ª wªtª zªÆ w ª tz tÆ ª ¬ w ®ªtÆnwNC ôª ¦t ¦ÆnÆ®Ætª
¬ª r w F +zª¨ª t _q ® Æ
+û©cn¦¬æ\- [- _û'¬c
¬n wÆ }qª wª zªÆ eq Æ %ÆÆ ¬Æ ¦-+vc Æ  ® tÆ¯Ð ==ç@ö=ö= Æ ¬Æ ¬Æ¬ª !-_¬£¬ £v
+'væ-C £ÆtÆ ¬Æ 'ªq Ðá =í@=ç@ö=ö=I Æw ø=£ô= C )q  ¦qª S ©Æ =í@=ç@ö=ö=C ôª ¦t ¦ÆnÆF
®Ætª ¬ª r w F +zª¨ª t _q ® Æ
£ñgý& n £cõg£÷w& ù&X££ n $!n÷&ý T¹ 22Þ5ë2ë2
vð!'¬!- £v ¬£jû£n¦¬æ\-C +z®ªww ¬¬  wtzÆt n  =íç@ö=ö=C - +zª¨ª t ¬ª )q  ¦qªI
©Æ£ ÆI  qw ¬ª wqÆw Ætz Âq ¯iªw ª ª ®¨z ¬Æ¬ª ® Æ cª  çCííí@äô ª ÆtªzÆ¯iªw wF
tªz zªw ª Æ ¬ÆI ª ÂwªznÕ® Æ Æ ¬ wwt  z®ªww  ® tÆtrz   ==ç@ö=ö= Æ ¬Æ ¬Æ¬ª
! Æ¬Æ ¬ª +zª¯wI tª¬ ª n wtÆ w zª¯w ª ®¬ ¯iªw ¨ªzª® ¬Æw ¬ª Æ®z¬ ® v¬ tÆI ÂªF
¬ª® ¬Æw Øw ªf ¦¨® Æw ª¦Æ w ª zª¦qÆ ªtÆ¬ÆwI ¬Û ®  ª¦Æ  zªwªtª z®ªww ª ¬ª® ¬ª
Æ¬q¬ ®Æz Æ ®tzÆtÆ¯Ð ¬ª ª zªwÆ ªwª® Æ eÆ¬Æ ª ª¦ª£Æz Æ ÆzÆ ®wtzq¯Ð ¬ª ®ÆwÆw n F
wÆ¬ ª£z Æw £ÆÂ tÆ® Æ w ÆzÆ  ®tzª ¬Æ ¬ª¯Æ ¬ª ®£Æ¦Æw  _q ®£  ¬ª )q  ¦qªF
F©¬I tª¬ ®  nª®ª¬zÆ Æ ª zªwÆá jCtCvC v_+'vv[£n_v[!-% v ¦-[%!'ûæZv% c!£¬I
¦[+j ö=CðððCôôê@===øFêöI ® nÆz ¦ÂÆ ¬ª '½ð==C=çêIôöP}q £ªtw I  tªtÆ ª wªtª zªÆ w
ª tz tÆ ª ¬ w ®ªtÆnwNC )q  ¦qª@©¬I =í@=ç@ö=ö= F ôª ¦t ¦ÆnÆ®Ætª ¬ª r w F +zª¨ª tC
+û©cn¦¬æ\- [- _û'¬c
¬n wÆ }qª wª zªÆ eq Æ %ÆÆ ¬Æ ¦-+vc Æ  ® tÆ¯Ð ==ç@ö=ö= Æ ¬Æ ¬Æ¬ª !-_¬£¬ £v
+'væ-C £ÆtÆ ¬Æ 'ªq Ðá =í@=ç@ö=ö=I Æw ø=£ô= C )q  ¦qª S ©Æ =í@=ç@ö=ö=C ôª ¦t ¦ÆnÆF
®Ætª ¬ª r w F +zª¨ª t _q ® Æ
nêù!£ù& & &Tù!£ù& ù&X££ n $!÷&ý T¹8 22Þ5ë2ë28
+z®ªww ¬¬  wtzÆt ná =íç@ö=ö=C ¦tzÆt á =çö@ö=ö=C ¦tzÆtÆtªá +zª¨ª tqzÆ _q ® Æ ¬ª
)q  ¦qªF ©¬C ¦tzÆtÆ¬Æá ª zªwÆ jCtCvC v_+'vv[£n_v[!-% v ¦-[%!'ûæZv% c!£¬I
¦[+j ö=CðððCôôê@===øFêöI -Âªtá ®tzÆtÆ¯Ð ¬ª ª zªwÆ ªwª® Æ eÆ¬Æ ª ª¦ª£Æz Æ ÆzÆ
®wtzq¯Ð ¬ª ®ÆwÆw n wÆ¬ ª£z Æw £ÆÂ tÆ® Æ w ÆzÆ  ®tzª ¬Æ ¬ª¯Æ ¬ª ®£Æ¦Æw 
_q ®£  ¬ª )q  ¦qªF©¬I ª¬ Ætª  zª¦ ª ª zª tÆ¬Æ z zª¯ ¦ÂÆI ®¨z ª ªwª® ù®ÆF
¯iªw ®wtÆtªw  +zªt vfª®qt n ®  nÆz rc-©¬c '½ð==C=çêIôöP}q £ªtw I  tªtÆ
ª wªtª zªÆ w ª tz tÆ ª ¬ w ®ªtÆnwNI ez¦Ðá =êC=ø F %ª®zªtÆz Æ ¬ª n¨zÆªwtzqtqzÆ ª %ªzn ¯w +fÂ F
®wI +zªt Æt n ¬Æ¬ªá ø=öö F ÆtÆ¯Ð ¬ª ª£z Æw £ÆÂ tÆ® Æ w ÆzÆ ®tzª ¬Æ ¬ª¯Æ ¬ª
®£Æ¦ÆwI vª ªt ¬ª ¬ªwªwÆá òòä=ðø== F ÂzÆw ª wtÆÆ¯iªwI ttªá öòC ¬z t ¦ ®ªz %Ætw
¬ ª ¬Æ F +zªw ¬ªtª ¬Æ ¦+c
+û©cn¦¬æ\- [- _û'¬c
¬n wÆ }qª wª zªÆ eq Æ %ÆÆ ¬Æ ¦-+vc Æ  ® tÆ¯Ð ==ç@ö=ö= Æ ¬Æ ¬Æ¬ª !-_¬£¬ £v
+'væ-C £ÆtÆ ¬Æ 'ªq Ðá =í@=ç@ö=ö=I Æw ø=£ô= C )q  ¦qª S ©Æ =í@=ç@ö=ö=C ôª ¦t ¦ÆnÆF
®Ætª ¬ª r w F +zª¨ª t _q ® Æ

