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TRT leiloa mais de 80 itens de

O Tribunal Regional do Trabalho 
da 8ª Região realiza hoje o 3º Leilão 
Unificado de Belém e Ananindeua, 
intitulado Leilão dos Namorados, 
alusivo à data que se comemora no 
dia 12 de junho. Na oportunidade 
estarão disponíveis cerca de 80 bens 
penhorados em processos que tra-
mitam nas Varas do Trabalho de 
Belém e Ananindeua. O leilão ocorre 
no Auditório do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8ª Região, que fica loca-
lizado na travessa Dom Pedro I, em 
frente à Praça Brasil.

Os bens disponíveis para ar-
remate variam entre os de me-
nor valor, como uma impressora 
laser avaliada em R$ 300,00, e os 
de maior valor, como um terreno 

edi� cado na rua Doutor Malcher, 
medindo 10,06x28,60, avaliado 
em R$ 200 mil. Os interessados 
também poderão adquirir mó-
veis, máquinas copiadoras, mo-
nitores, computadores, aparelhos 
de ar condicionado, televisores, 
armações de óculos, além de veí-
culos de diversos modelos.

Entre os automóveis disponíveis 
no leilão, estará um motociclo avalia-
do em R$ 5 mil; três ônibus Mercedes 
Bens, um avaliado em R$ 40 mil e os 
dois avaliados em R$ 80 mil; um Gol 
1.0, modelo 2012, avaliado em R$ 20 
mil; um Ecosport 1.6, modelo 2012, 
avaliado em R$ 38 mil; cinco cami-
nhões com avaliações que variam 
de R$ 40 mil a R$ 120 mil. 

penhoras trabalhistas

Mulher de Cunha torrou
dinheiro público em sapatos, diz denúncia do MPF

Os procuradores da Repú-
blica Diogo Castor de Mattos 
e Deltan Dallagnol explica-
ram ontem, em entrevista 
coletiva, em Curitiba, que as 
investigações do Ministério 
Público Federal (MPF) con-
cluíram que Cláudia Cruz 
ocultou dinheiro de propina 
recebida pelo marido, o presi-
dente afastado da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB/RJ), além de  omitir 
do Banco Central e da Receita 
Federal uma conta aberta por 
ela no exterior, que usou para 

transformar dinheiro público 
em sapatos e roupas de grife.

O juiz federal Sérgio Moro 
recebeu a denúncia oferecida 
pelos procuradores da força-
tarefa da Operação Lava Jato 
contra Cláudia, pelos crimes 
de lavagem de dinheiro e eva-
são de divisas com dinheiro 
desviado da Petrobras, e des-
sa forma ela se tornou um dos 
réus no processo. Segundo o 
procurador “dinheiro públi-
co foi convertido em sapatos 
e roupas de griffe”.

O procurador Deltan Dallag-
nol explicou que Cláudia abriu 
uma conta no exterior e a usou 

para esconder mais de US$ 1 
milhão. Esse dinheiro, segundo 
o MPF, é fruto de propina paga 
a Cunha pelo empresário por-
tuguês Idalécio Oliveira para 
convencer a Petrobras a com-
prar um campo de petróleo em 
Benin, na África.

“Para que a Petrobras com-
prasse, ele pagou propina. Ela 
foi paga para Jorge Zelada e 
Eduardo Cunha, via operador 
� nanceiro. Essa propina foi re-
cebida por Cunha em uma con-
ta no exterior e foi passada para 
outra conta que era escondida 
no exterior por Cláudia Cruz.”, 
disse Dallagnol.
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