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Justiça recebe ação contra aliados de Serra
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
O procurador da República Luiz Francisco de Souza protocolou ontem na Justiça Federal
ação contra três aliados do presidenciável José Serra (PSDB-PMDB), sob a acusação de
lesar os cofres do Banco do Brasil em "perdões escandalosos".
Na ação, também assinada pelo procurador Alexandre Camanho, Ricardo Sérgio de
Oliveira (ex-tesoureiro de campanhas de Serra ), Gregorio Marin Preciado (ex-sócio
do tucano e seu contraparente) e Vladimir Rioli (também ex-sócio do presidenciável) são
apontados como os principais responsáveis pelo prejuízo ao BB.
Reportagem da Folha publicada em maio revelou que duas empresas de Preciado , a
Gremafer e a Aceto, foram beneficiadas no Banco do Brasil por uma redução de dívida de
R$ 73,7 milhões. A decisão, tomada pela diretoria colegiada do banco, contou com voto
favorável de Ricardo Sérgio.
No Banespa, a Gremafer também obteve empréstimos quando Rioli ocupava a vicepresidência de operações, cargo que teria obtido graças à influência de Serra , segundo
Luiz Francisco .
Contra o próprio Serra , o procurador disse não ter provas de seu envolvimento nas
irregularidades. "A verdade é que não tenho nada diretamente contra ele. Apenas indícios de
um favorecimento oblíquo. Mas ele poderá virar réu na ação se conseguirmos ampliar esses
indícios", disse.
O procurador espera obter provas contra Serra a partir da quebra dos sigilos bancário e
fiscal, de 1993 a 2002, de: Ricardo Sérgio, Preciado , Rioli, Gremafer, Aceto, Edson
Soares Ferreira (ex-diretor do BB), Ronaldo de Souza (possível procurador de Ricardo
Sérgio) e de quatro empresas. A quebra dos sigilos foi pedida na ação.

Luiz Francisco também relacionou algumas doações recebidas pelo comitê eleitoral de
Serra em 1994 para reforçar as ligações entre o presidenciável e as pessoas e empresas
denunciadas ontem.
O procurador voltou a dizer que não tem a intenção de prejudicar nem de favorecer
candidatos. "E se esperasse o fim da eleição para denunciar, não estaria sendo parcial?",
questionou Luiz Francisco
Ao todo, foram denunciadas 18 pessoas físicas e jurídicas: Ricardo Sérgio de Oliveira,
Gregorio Marin Preciado , Vladimir Antonio Rioli, Gremafer Comercial e Importadora,
Aceto Vidros e Cristais, Paulo César Ximenes, Cláudio Ness Mauch, José Pinto dos Santos
Neto, Edson Soares Ferreira, Luiz Fernando Bonfim, Rivoli Participações, La Fonte
Telecom, Planefin, Consultatum, Antares Participações, Antar Ventures Invesments, 141
Participações e Ronaldo de Souza.
Ferreira afirmou ontem "que não houve decisão individual". Ximenes disse que o
procurador terá uma resposta judicial. "Vamos nos defender na Justiça com a tranquilidade
do dever cumprido." Afirmou que as decisões tomadas pelos dirigentes do BB na época
tiveram o objetivo de assegurar os direitos da instituição. Rioli disse ontem que não
conhecia a ação e por isso não se manifestaria sobre o assunto.
Procurados pela Folha, Gregorio Marin Preciado , Ricardo Sérgio e os demais citados
não foram encontrados ontem à noite.
Tucano diz que Luiz Francisco ajuda o PT
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Tucano diz que Luiz Francisco ajuda o PT
DA SUCURSAL DO RIO
DA REPORTAGEM LOCAL
O candidato tucano à Presidência, José Serra , atacou ontem no Rio o procurador da
República no Distrito Federal Luiz Francisco Fernandes de Souza. Serra afirmou que
ele "é um procurador ligado ao PT" e que "está fazendo uma jogada eleitoral."
Souza disse que apresentaria ontem uma ação por improbidade administrativa contra os
empresários Ricardo Sérgio e Gregorio Marin Preciado . O primeiro arrecadou fundos
para campanhas passadas de Serra . O segundo é casado com uma prima do
presidenciável.
A acusação principal é a de que Preciado teria se beneficiado de uma operação lesiva aos
cofres públicos quando Ricardo Sérgio ocupava um cargo na diretoria do BB (Banco do

Brasil). Segundo Souza, o nome de Serra está citado no texto da ação. O procurador
afirmou também que há indícios de que Serra teria vendido em 1995 um imóvel no
Morumbi (zona oeste de São Paulo) e declarado valor menor à Receita Federal.
"Não há problema algum. Isso é um rumor eleitoral para beneficiar o candidato do PT [Luiz
Inácio Lula da Silva]. Luiz Francisco é militante do PT. Foi durante quatro anos filiado
ao partido. Essa é uma jogada eleitoral. Ele é uma pessoa reconhecidamente parcial no seu
trabalho. Me admiro que se dê credibilidade a isso."
Sobre supostos erros nas suas declarações de Imposto de Renda à Receita, Serra disse
que "não há rigorosamente nada errado".
Dia do Perdão
Ele esteve no Rio pela manhã para participar de duas cerimônias da comunidade judaica,
que ontem celebrou o Yom Kippur (Dia do Perdão), data mais sagrada do calendário
judaico. À tarde em São Paulo o candidato tucano participou de três eventos em
comemoração ao Dia do Perdão.
No clube A Hebraica, Serra fez rápido discurso no qual disse desejar a todos para o
próximo ano: "Trabalho, trabalho, trabalho". Ele havia sido orientado pelos representantes
da comunidade judaica a evitar temas de campanha.
No evento, o tucano se encontrou com a prefeita Marta Suplicy (PT). O candidato do PPB
ao governo paulista, Paulo Maluf, passou pelo local e saiu antes da chegada de Serra . Os
dois não se encontraram.
No início da noite, Serra se encontrou com o rabino Henri Sobel na Congregação
Israelita Paulista. O candidato não quis falar com a imprensa.
(ANTÔNIO GOIS e JOSÉ ALBERTO BOMBIG)
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Tucano diz que o partido municia o procurador Luiz Francisco , que moverá ação contra
empresários ligados a ele
Serra acusa o PT de 'requentar' acusações
RAYMUNDO COSTA

DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
O presidenciável do PSDB, José Serra , culpa o PT por acusações contra ele divulgadas
no fim de semana. Serra acusa o partido de "requentar" casos supostamente já
esclarecidos, com o objetivo de permitir sua utilização no horário eleitoral no rádio e na TV.
Serra diz que pretende discutir programas com o candidato petista Luiz Inácio Lula da
Silva, mas declara que o PT "baixou o nível". Afirma que sua intenção ainda é a mesma,
mas que pode mudar de idéia se a sigla enveredar pelo caminho do denuncismo.
No sábado, a Folha publicou uma reportagem segundo a qual Serra omitiu a propriedade
de uma empresa em suas declarações à Justiça Eleitoral nas eleições de 1994, 1996 e 2002.
O tucano afirma que declarou à Receita Federal, que seria o importante.
Na última sexta-feira, o procurador Luiz Francisco de Souza anunciou que moverá ação
por improbidade administrativa contra dois empresários, Ricardo Sérgio de Oliveira e
Gregorio Marin Preciado . O primeiro já arrecadou fundos para campanhas de José
Serra , e Marin é casado com uma prima do candidato tucano.
Ricardo Sérgio era diretor do Banco do Brasil quando a instituição aprovou "operações
heterodoxas" e "atípicas", nas palavras de documentos internos, que favoreceram empresas
de Marin. O nome de Serra deve ser citado na ação do procurador. O tucano acusa o PT
de instrumentar o procurador, ex-militante filiado à sigla. Luiz Francisco diz que não se
trata de uma ação política.
A três semanas da eleição, Serra vislumbra o dedo de adversários e inimigos políticos em
ações contra sua campanha. Ele diz ter recolhido indícios suficientes de que sua vida e a de
seus familiares foram investigadas por detetives contratados por esses inimigos.
No horário eleitoral na TV e no site do candidato na internet, um anúncio diz que "está
sendo montada uma farsa em forma de denúncia" contra o tucano, para ser usada no horário
eleitoral e que a campanha tentará impedir "que aventureiros venham a fazer uso eleitoreiro
dessa farsa".
Embora Serra diga que pretende fazer um debate de alto nível com Lula, a campanha do
tucano prepara o "desmonte" do candidato do PT, uma operação parecida com a que foi
desencadeada contra Ciro Gomes (PPS) no horário eleitoral gratuito.
A idéia é mostrar Lula antes e depois, ou seja, alinhar as supostas incoerências do petista.
Uma linha que já é seguida no site do tucano: " Aos sem-terra do MST [Lula] pede calma,
pois tudo tem de ser feito para se ganhar as eleições; e aos criadores de zebu, acalma-os,
assumindo o compromisso de 'segurar o MST'. E assim vai a campanha petista", dizia
ontem.
PFL
Na noite de anteontem, o tucano recebeu o apoio de parte do PFL de Minas, que apoiava
Ciro. Alguns setores do PPS mineiro também ensaiam uma aproximação. Favorito para
ganhar a eleição para o governo do Estado, o deputado federal Aécio Neves (PSDB)
aproveitou a viagem do candidato ao sudoeste mineiro para corrigir uma gafe.
Na semana passada, Aécio havia chamado Lula de "presidente", ato falho que logo tentou
remediar, completando a expressão com um "do PT". Num comício em Passos, Aécio fez
questão de chamar o candidato tucano de "presidente José Serra do Brasil". Fez isso mais
de uma vez.
Em São Sebastião do Paraíso, numa cooperativa de produtos de café, Serra lançou dois
programas de governo: "Leite para todos" e "A nova marcha do café". Segundo o programa,
o leite "passará a fazer parte da política de preços mínimos" do governo federal.

Serra também prometeu uma política de garantia de preços mínimos para a cafeicultura,
fortalecer o Conselho Deliberativo de Política Cafeeira e "partir para o ataque no front
comercial".
Em um comício em Capelinha (MG), ainda ao lado de Serra , Aécio aproveitou para
criticar o PT: "O trabalho dessa gente [do Vale do Jequitinhonha, a região mais pobre do
Estado] demonstra que este não é o vale da miséria, como dizem alguns candidatos. Este é o
vale do trabalho", disse, referindo-se veladamente a Lula.
E Serra completou: "Há um candidato que tem apresentado esta região como o vale da
miséria. Não é vale da miséria, não. É vale do trabalho e da esperança".
Colaborou PAULO PEIXOTO, da Agência Folha, em Capelinha
Serra acusa o PT de 'requentar' acusações
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Tucano diz que o partido municia o procurador Luiz Francisco , que moverá ação contra
empresários ligados a ele
Serra acusa o PT de 'requentar' acusações
RAYMUNDO COSTA
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
O candidato do PSDB ao Planalto, José Serra , culpa o PT por acusações contra ele
divulgadas no fim de semana. Serra acusa o partido de "requentar" casos supostamente já
esclarecidos, com o objetivo de permitir sua utilização no horário eleitoral gratuito no rádio
e na televisão.
Serra diz que pretende discutir programas com candidato Luiz Inácio Lula da Silva, mas
afirma que o PT "baixou o nível". Assegura que sua intenção ainda é a mesma, mas que
pode mudar de idéia se a sigla enveredar pelo caminho do denuncismo, como diz que está
ocorrendo.
No sábado, a Folha publicou uma reportagem segundo a qual Serra omitiu a propriedade
de uma empresa em suas declarações à Justiça Eleitoral nas eleições de 1994, 1996 e 2002.
O tucano afirma que declarou à Receita Federal, que seria o importante.
Na última sexta-feira, o procurador Luiz Francisco de Souza anunciou que moverá ação

por improbidade administrativa contra dois empresários, Ricardo Sérgio de Oliveira e
Gregorio Marin Preciado . O primeiro já arrecadou fundos para campanhas Serra .
Marin é casado com uma prima do candidato tucano.
Ricardo Sérgio era diretor do Banco do Brasil quando a instituição aprovou "operações
heterodoxas" e "atípicas", nas palavras de documentos internos, que favoreceram empresas
de Marin. O nome de Serra deve ser citado na ação do procurador.
O tucano acusa o PT de instrumentar o procurador, ex-militante filiado à sigla e um dos
nomes mais controvertidos do Ministério Público Federal. Luiz Francisco diz que não se
trata de uma ação política.
A três semanas da eleição, Serra vislumbra o dedo de adversários e inimigos políticos em
ações contra sua campanha. Ele diz ter recolhido indícios suficientes de que sua vida e a de
familiares foi investigada por detetives contratados por esses inimigos.
No horário eleitoral de sábado na TV e no site do candidato na internet, um anúncio diz que
"está sendo montada uma farsa em forma de denúncia" contra o tucano, para ser usada no
horário eleitoral. A campanha de Serra deve tentar impedir "que aventureiros venham a
fazer uso eleitoreiro dessa farsa" na Justiça, conforme diz o texto.
Embora Serra diga que pretende fazer um debate de alto nível com Lula, a campanha do
tucano prepara o "desmonte" do candidato do PT, uma operação parecida com a que foi
desencadeada contra Ciro Gomes (PPS) no horário eleitoral gratuito.
A idéia é mostrar Lula antes e depois, ou seja, alinhar as supostas incoerências do petista.
Uma linha que já é seguida no site do tucano: " Aos sem-terra do MST [Lula] pede calma,
pois tudo tem de ser feito para se ganhar as eleições; e aos criadores de zebu, acalma-os,
assumindo o compromisso de 'segurar o MST'. E assim vai a campanha petista", dizia
ontem.
"Presidente do Brasil"
Enquanto tenta se consolidar na segunda posição, polarizar com o PT e sugerir que, atacado,
pode contra-atacar no mesmo nível, Serra começa a atrair o apoio de políticos que
estiveram com Ciro antes de sua queda nas pesquisas.
Na noite de anteontem, o tucano recebeu o apoio de parte do PFL de Minas. Alguns setores
do PPS mineiro também ensaiam uma aproximação. Favorito para ganhar a eleição para o
governo do Estado, o deputado Aécio Neves (PSDB) aproveitou a viagem do candidato ao
sudoeste mineiro para corrigir uma gafe.
Na semana passada, Aécio havia chamado Lula de "presidente", ato falho que logo se deu
conta para completar: "do PT". Num comício em Passos, Aécio fez questão de chamar o
candidato tucano de "presidente José Serra do Brasil". Fez isso mais de uma vez.
Em São Sebastião do Paraíso, numa cooperativa de produtos de café, Serra lançou dois
programas de governo: "Leite para todos" e "A nova marcha do café". Segundo o programa,
o leite "passará a fazer parte da política de preços mínimos" do governo e terá uma política
de crédito federal.
Serra também prometeu uma política de garantia de preços mínimos para a cafeicultura,
fortalecer o Conselho Deliberativo de Política Cafeeira e "partir para o ataque no front
comercial _o produtor nacional não ficará desamparado na guerra comercial com os demais
produtores".
PAINEL
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Guerra e ódio
O comitê de José Serra considera que acabou a fase de "paz e amor" com Lula depois
que o procurador da República Luiz Francisco preparou ação judicial contra Gregorio
Preciado (ex-sócio do presidenciável tucano) e Ricardo Sérgio (ex-caixa de campanha
de Serra ).
Retaliação
Os serristas acusam o PT de estar por trás da ação do procurador Luiz Francisco ,
segundo a qual uma dívida teria sido renegociado pelo Banco do Brasil para beneficiar
Preciado . Os tucanos dizem que vão passar a rezar para "Santo André".
Procurador prepara ação contra ex-diretor do BB
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Procurador prepara ação contra ex-diretor do BB
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
O procurador da República no Distrito Federal Luiz Francisco Fernandes de Souza deve
apresentar na segunda-feira uma ação por improbidade administrativa contra o empresário
Ricardo Sérgio de Oliveira e Gregorio Marin Preciado , entre outros.
Ricardo Sérgio arrecadou fundos para campanhas passadas de tucanos, inclusive do
candidato a presidente pelo PSDB, José Serra . Marin Preciado é casado com uma
prima em primeiro grau do tucano, Vicencia.
A razão principal da ação são empréstimos contraídos por empresas de Marin Preciado
no Banco do Brasil. Os valores foram crescendo por falta de pagamento e Preciado

acabou recebendo um desconto para quitar a dívida.
À época em que os empréstimos de Marin Preciado foram renegociados pelo BB,
Ricardo Sérgio ocupava um cargo na diretoria da instituição. O argumento do Ministério
Público é que a operação teria sido lesiva aos cofres públicos _há também uma operação que
envolveu o Banespa, quando esse banco ainda pertencia ao governo paulista.
Luiz Francisco é um dos mais controvertidos procuradores da República. Ex-militante
filiado ao PT, foi o responsável pela gravação de conversa de Antonio Carlos Magalhães a
respeito da violação do painel eletrônico do Senado que resultou na renúncia de ACM.
Ontem, o procurador disse que finalizava o texto da ação. "Não se trata de uma ação
política, mas apenas com fatos graves ocorridos dentro do âmbito da administração pública",
disse.
Ao longo do texto preliminar, o nome de Serra é mencionado algumas dezenas de vezes.
Isso ocorre por causa da ligação do tucano com os acusados.
Segundo documentos do próprio BB, a renegociação de dívida de Marin contou com
"operações heterodoxas" e "atípicas" de empréstimo e de redução de dívidas.
O BB concedeu a Marin uma redução de dívida de, pelo menos, R$ 73,719 milhões
resultantes de juros e encargos acumulados sobre empréstimos. Esse benefício foi dado a
duas firmas de Marin Preciado , a Gremafer e a Aceto, que estavam em situação de
inadimplência crônica com o banco.
O negócio da Gremafer e da Aceto com o BB começou em 93. O primeiro empréstimo foi
equivalente a US$ 2,5 milhões. O segundo empréstimo saiu no final de 95. Foi equivalente a
US$ 2,8 milhões. No total, as empresas receberam em reais valor correspondente a US$ 5,3
milhões.
A dívida disparou por causa dos juros altos e da falta de pagamento. Chegou a passar de R$
61 milhões em novembro de 98, quando o BB finalmente desistiu de ajudar as empresas
_uma data que coincide com a saída de Ricardo Sérgio da instituição.
Apesar de lhe faltar dinheiro para pagar em dia o BB, Marin encontrou fundos para fazer
doações de campanha a Serra em 94. A Gremafer e a Aceto doaram mais de R$ 85 mil,
segundo a prestação de contas do tucano.
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Munição para rivais
O procurador da República Luiz Francisco prepara ação judicial contra o ex-sócio de
José Serra (PSDB) Gregorio Preciado e o ex-caixa de campanha do tucano,
Ricardo Sérgio de Oliveira. Motivo: renegociação de dívida no Banco do Brasil que teria
beneficiado Preciado .

A conferir
Na época em que a Folha revelou o empréstimo, em maio, Serra disse que nada tinha a
ver com a operação no BB. Preciado afirmou que a dívida de suas empresas com o banco
foi negociada segundo normas bancárias vigentes. Luiz Francisco deve fazer a denúncia
hoje.

