
Os três recibos em papel
com timbre do Grêmio e assina-
dos pelo ex-presidente José Al-
berto Guerreiro tratam dos va-
lores que a ISL teria repassado
diretamente à Bahía Internacio-
nal para o pagamento de Astra-
da, Amato e Paulo Nunes. O va-
lor mais alto refere-se à transa-
ção com Amato, no valor de R$
304.793 (acima). Outros dois
recibos, ambos com quantias de
R$ 125.503, tratam dos negó-
cios com o atacante Paulo Nu-
nes e com o volante Astrada.

Hiltor Mombach e Carlos Corrêa
Anexado ao processo que está na Justiça envol-

vendo o Grêmio e a ISL, está um documento que
pode ser peça-chave na investigação para saber o
destino dos três cheques que somam mais de R$
500 mil, destinados ao pagamento de multas pelas
contratações de Amato, Astrada e Paulo Nunes e
que a direção do clube na época alega nunca ter
passado pelo Grêmio. Trata-se de um comprovante
de que a Bahía Internacional, que agiu como inter-
mediadora dos negócios, recebeu os valores da ISL.
Seria uma evidência de que o Grêmio não tem res-
ponsabilidade no destino da verba, que, oficial-
mente, permanece desconhecido.

Quem assegura a existência do comprovante é o
presidente José Alberto Guerreiro. “Todos no Grê-
mio conhecem esse documento, ele foi mostrado
em uma reunião do Conselho Deliberativo”, afirma,
referindo-se a uma reunião realizada em setembro
do ano passado. O comprovante da Bahía estaria
anexado aos recibos, assinados por Guerreiro, nos
quais o Grêmio comprova à ISL ter feito os paga-
mentos nos valores dos três cheques - dois de R$
125.503 e um de R$ 304.793. Nos recibos, porém,
não constam os destinatários dos valores.

Em outro documento, também assinado por
Guerreiro, o ex-presidente afirma ter obtido suces-
so nas negociações com o Rangers, da Escócia, Ri-
ver Plate, da Argentina, e Palmeiras. Em cada um
dos valores supostamente pedido pelos clubes, o
Grêmio obteve descontos em torno de 50%. Mais

tarde, porém, por meio do síndi-
co da massa falida da ISL, Tho-
mas Bauer, revelou-se que as
equipes não teriam cobrado valor
algum ao Grêmio. Guerreiro in-
forma que o pedido do pagamen-
to, assim como todas as negocia-
ções posteriores com os clubes,
teriam sido feitas por um agente
Fifa, que atuava pela Bahía In-
ternacional. Segundo o ex-presi-
dente, é um procedimento pa-
drão utilizar-se de agentes Fifas
para efetuar transações e nego-
ciações internacionais entre os clubes. 

Sobre a suposta ausência de documentos que
comprovariam os pedidos para o pagamento das
multas de Rangers, River Plate e Palmeiras, Guer-
reiro observa que não foram requisitados porque os
pagamentos seriam efetivados pela ISL Brasil e não
pelo clube. “Como não foi o Grêmio que pagou, não
exigimos documentos”, afirma o ex-presidente.

Na próximo dia 31, o assunto será tratado em
uma reunião no Conselho Deliberativo. Na ocasião, 
deverá ser nomeada uma comissão com cinco no-
mes para investigar o destino dos três cheques
emitidos pela ISL e os autores de dois endossos no
verso dos documentos, não reconhecidos pelo clu-
be. Entre os integrantes da comissão, deverão estar
promotores, delegados de polícia, desembargado-
res e advogados criminais.

Caso ISL: surgem novos documentos
Recibos apontam que o Grêmio tinha conhecimento dos pagamentos. Dinheiro teria sido enviado para a Bahía Internacional

Recibos

O caso dos cheques da ISL emitidos
para pagar multas referentes à contra-
tação de jogadores e que o ex-presi-
dente do Grêmio, José Alberto Guer-
reiro, informara não terem chegado ao
clube, agora é assunto de Polícia. Des-
de ontem, um inquérito sobre o tema
está em desenvolvimento na 2a DP de
Porto Alegre, sob o comando do dele-
gado André Mocciaro. Segundo ele, a
Polícia investiga um possível crime
contra o patrimônio. A abertura do in-
quérito foi motivada, afirma Mocciaro,
por notícias relativas ao caso publica-
das na mídia durante esta semana.

A investigação é uma das primeiras
medidas do delegado, que assumiu a
2a DP na quarta-feira. Ontem, ações
imediatas já foram tomadas, incluindo

o envio de um pedido para o poder Ju-
diciário requisitando uma cópia do
processo envolvendo o Grêmio e a ISL
que corre na Justiça. Mocciaro ressal-
va que o feriado de Páscoa pode atra-
palhar outras medidas em um primei-
ro momento, afirmando em seguida
que as atividades devem ser intensifi-
cadas no início da próxima semana.

Com a cópia do processo em mãos,
a Polícia deve listar uma série de pes-
soas para prestar depoimentos. Moc-
ciaro prefere não adiantar quem serão
os primeiros chamados. “É prematuro
falar em nomes. Mas, teoricamente,
uma dessas pessoas deve ser o repre-
sentante da empresa”, afirma.

Não há previsão para o término da
investigação. Mocciaro lembra que o

prazo para a entrega do inquérito é de
30 dias, mas que o período pode ser
estendido, se necessário. Como uma
das dúvidas envolvendo o caso diz res-
peito ao destino dos valores dos três
cheques (que somam um total de R$
555.799,00), não está descartado um
pedido judicial para quebra de sigilo
bancário dos envolvidos. “Se necessá-
rio, com certeza iremos pedir à Justi-
ça”, afirma o delegado.

De forma oficial, o Grêmio não sabe
em qual conta bancária foram deposi-
tados os três cheques. Nos bastidores,
porém, conselheiros têm conhecimen-
to de que dois cheques foram para a
conta de uma pessoa em Brasília. Ou-
vida pelo CP, esta pessoa disse não ter
conhecimento do assunto.

Polícia quer ouvir os envolvidos
ANTÔNIO SOBRAL

Delegado André Mocciaro irá ouvir os envolvidos no caso dos cheques

O atacante Dario Silva sofreu um
estiramento muscular e não 

enfrentará nem o Chile, amanhã,
nem o Brasil, quarta-feira, pelas 
eliminatórias da Copa. Pouso e

Delgado disputam a vaga.

Uma casa de campo de Maradona
será leiloada porque ele não 

efetuou o pagamento da pensão 
alimentícia do filho italiano que

teve com Cristina Sinagra. Diego
Armando tem hoje 19 anos.

PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2005

UM JORNAL COMPROMETIDO COM OS INTERESSES DO RIO GRANDE HÁ MAIS DE UM SÉCULO


