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● No dia em que o ministro do
Esporte, Orlando Silva, perdeu o
cargo, o seu acusador desistiu de
fazer as denúncias contra ele na
Câmara. “Considero que os últi-
mos acontecimentos referentes
à crise no referido ministério es-
vaziaram o propósito de meu
comparecimento”, afirmou João
Dias Ferreira em carta enviada
ao presidente da comissão, depu-
tado Sérgio Brito (PSC-BA).

A ausência do delator provo-
cou reação do PC do B. “O acusa-
dor mostra que não tem provas”,
disse Osmar Júnior (PI). A oposi-
ção também se mostrou decep-
cionada. Deputados do PSDB e
do DEM passaram até a chamá-
lo de “bandido”, como o ex-minis-
tro. / EDUARDO BRESCIANI e

VANNILDO MENDES

TROCA NA ESPLANADA. O delator e o acusado
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Orlando liberou
material esportivo
para João Dias
Dois ofícios assinados pelo ex-ministro, em 2006, beneficiaram a
entidade mantida pelo PM e delator do esquema de desvios de verbas

Delator do
esquema desiste
de ir à Câmara

Ofício. Orlando Silva: ‘É com grande satisfação que autorizo...’

Silêncio. Segundo Dias, ex-ministro Orlando Silva propôs um acordo para que ele se calasse

Leandro Colon
Felipe Recondo / BRASÍLIA

Agora ex-ministro, Orlando
Silva enviou pessoalmente e
assinou de próprio punho no
fim de 2006 dois ofícios ende-
reçados diretamente ao poli-
cial militar João Dias Ferreira,
delator de esquema de corrup-
ção no Ministério do Esporte.
Ao assinar o documento, obti-
do pelo Estado, Orlando Silva
liberou material esportivo pa-
ra a ONG do policial que até en-
tão tocava o programa Segun-
do Tempo no Distrito Federal.

“É com grande satisfação que
autorizo o encaminhamento à
Vossa Senhoria de materiais es-
portivos confeccionados em pe-
nitenciárias brasileiras e em co-
munidades reconhecidamente
carentes”, disse Orlando no ofí-
cio 3099 de 30 de outubro de
2006. Hoje, ele classifica João
Dias de “bandido”, “farsante” e
“criminoso”.

O assunto da carta é “libera-
ção de material esportivo”. Na-
quele dia, foram liberados 5 mil

calções, 5 mil camisetas, 5 mil bo-
nés, centenas de bolas e redes pa-
ra a ONG de quem hoje acusa
Orlando Silva de participar de
um esquema de desvios de recur-
sos no Esporte.

No dia 13 de dezembro do mes-
mo ano, um outro ofício, de nú-
mero 3373/2006, também assina-
do por Orlando, reitera o ante-
rior e acrescenta a liberação de
mais 100 camisetas para o pro-
grama Segundo Tempo.

Os dois ofícios mencionam o
nome de João Dias e a Associa-
ção João Dias de Kung Fu-Des-
porto e Fitness, com sede no Dis-
trito Federal.

O ministro e sua equipe no mi-
nistério acusam Dias de fraudar
a execução e a prestação de con-
tas do projeto. Na época dos ofí-
cios, o policial militar tinha con-
trato para aplicar o Segundo
Tempo no Distrito Federal. O
convênio mencionado nos docu-
mentos recebeu o montante de
R$ 922 mil.

Dias tem dito que, naquele
ano de 2006, o dinheiro do seu
convênio também foi parar no

pagamento de despesas da cam-
panha eleitoral do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que
concorria a reeleição.

O Ministério do Esporte diz
que o PM desviou pelo menos R$
3 milhões dos cofres do governo
por meio de dois convênios en-
tre 2005 e 2007. Dias nega as acu-
sações e alega que sofre retalia-
ção do ministério porque não
quis pagar uma suposta propina
de 20% que o PC do B, partido
que comanda a pasta desde
2003, cobraria entre os partici-
pantes do programa Segundo
Tempo.

Encontro. Em sua defesa, Or-
lando alegou que só encontrou
Dias uma vez, ainda na gestão an-
terior a sua, quando o ministro
era Agnelo Queiroz, hoje gover-
nador do Distrito Federal que
trocou o PC do B pelo PT. Já o
policial militar tem declarado
que teve uma reunião informal
com o comunista em março de
2008 para discutir a cobrança
que o ministério fazia contra ele.

Segundo Dias, Orlando teria
proposto a ele um acordo para
que o esquema de corrupção não
fosse denunciado. O delator ain-
da afirma que soube de uma en-
trega de dinheiro do esquema pa-
ra Orlando na garagem do pró-

prio ministério. O seu funcioná-
rio Célio Soares Pereira teria da-
do a ele uma caixa cheia de notas
de R$ 100. O ex-ministro nega a
acusação.

Dias foi preso no ano passado
na Operação Shaolin, que inves-

tigou seus dois convênios coma
pasta. O Estado procurou a as-
sessoria do Ministério do Espor-
te e pediu uma explicação sobre
os motivos desses ofícios, mas
não houve retorno até o fecha-
mento desta reportagem.

Em 1951 um grupo de profissionais criou a Escola de Propaganda do MASP.
Para quem só queria fazer uma boa escola de propaganda e marketing, fomos bem longe.

www.espm.br

A década de 50 foi única na história do país. Única 

em criatividade e efervescência econômica, social e 

cultural. Uma década onde os sonhos pareciam não 

ter limites. Foi nesse ambiente que em 27 de outubro 

de 1951, um grupo de publicitários, profissionais de 

veículos de comunicação e anunciantes, reunidos em 

torno de uma ideia, criaram a Escola de Propaganda 

do Museu de Arte de São Paulo, que viria a se 

transformar na melhor escola de comunicação, 

marketing e gestão do Brasil: a ESPM. Uma escola 

que abriu caminho para o talento de várias gerações 

de profissionais. Hoje, a ESPM é uma referência 

em inovação e criatividade, oferecendo cursos de 

graduação e pós-graduação, mestrado, extensão e 

educação executiva. Sempre fiel a seus princípios 

de excelência e sua visão de futuro. ESPM: sempre 

criativa, sempre inovadora, sempre competente, 

sempre sonhadora, sempre responsável.   

Em pé, da esquerda para a direita: Antonio A. Nogueira, Linneu Schützer, 
Renato Castelo Branco, Geraldo Santos, Fritz Lessin e João Carillo. Sentados: 
Ruy de Barros Chalmers, Gerhard Wilda, Murillo Mendes, Salvador Cosi 
Pintaudi, Rodolfo Lima Martensen e Arnaldo da Rocha e Silva.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 Out. 2011, Primeiro Caderno, p. A8.




