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Empresa foi mencionada como depositante de um cheque de R$ 280 mil à Nayara 
Vaccari 
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Reprodução 

* 
Flávia Demartine 
flavia@tribunadeindaia.com.br 

Veiculou  na  imprensa  nacional,  durante  a  semana  passada,  um  possível  envolvimento  da  empresa 
Viena  de  Indaiatuba  Incorporadora  SPE  Ltda.  com  Nayara  Vaccari,  filha  de  João  Vaccari  Neto,  ex- 
tesoureiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  (PT).  Em  entrevista  exclusiva  à  Tribuna  a  advogada  da 
empresa explicou que tudo não passa de um engano e que já tomou algumas providências a repeito. 

A notícia se espalhou depois da prisão do ex-tesoureiro na quarta-feira, dia 15, segundo a advogada 
Dra.  Christiane  Vieira  Ferreira,  os  empresários  souberam  do  caso  através  da  mídia  e  foram 
surpreendidos com a menção da empresa. A possível ligação seria um depósito de R$ 280 mil no dia 9 
de outubro de 2013 na conta da filha de Vaccari. 

Segundo a advogada tudo não passa de um equívoco  que feito na divulgação para a mídia quando 
apareceu  o  nome  da  Arena  de  Indaiatuba  Incorporadora  Ltda.  como  a  depositante,  no  trecho  da 
petição  de  investigação  do  sigilo  bancário  de  Nayara,  e  a  Viena  acabou  figurando  como  o  “nome 
correto”  (conforme  trecho  grifado  na  imagem  ao  lado).  Como  não  há  conhecimento  de  qualquer 
negócio entre a investigada e a empresa, não haveria justificativa para depósito. 

Em viagem à Procuradoria da República em Curitiba na quinta-feira à noite, a advogada afirma ter 
levado documentos da empresa, entre eles os extratos bancários desde a fundação da mesma, em 
2012,  quando  foi  criada  a  sociedade  exclusivamente  para  administrar  o  empreendimento  Jardim 
Viena-  prática  comum  no  ramo  imobiliário.  “Já  encaminhei  todos  os  nossos  extratos  bancários  à 
Procuradoria  da  República.  Nas  nossas  contas  não  há  nenhuma  saída  nesse  valor  na  data  citada, 
muito menos à Nayara” assegura Christiane. 

A advogada esclarece também que a empresa não é  investigada da Operação Lava Jato da Polícia 
Federal e que aguarda a chegada de documentos do Ministério Público Federal. “Nossa expectativa 
está nos documentos que já entregamos à Procuradoria, pois ali está bem claro que não fizemos tal 
depósito. Nós não somos investigados nem acusados de nada, apenas houve um equívoco e isso será 
comprovado”. 

Sobre  a  situação  dos  empresários  em  relação  às  investigações,  a  advogada  esclarece  que  não  há 
preocupações.  “Estamos  tranquilos  sobre  isso,  os  empresários  continuam  trabalhando  e  vamos 
esclarecer  esse  engano,  pois  nem  conhecemos  a  Arena”,  afirma  Christiane  que  avisa  sobre  uma 
possível entrevista coletiva à imprensa. “Ainda estamos definindo o dia e local, mas será aqui mesmo 
em  Indaiatuba,  provavelmente  na  sede  da  Viena,  e  os  quatro  sócios  devem  estar  presentes  para 
esclarecer qualquer dúvida”, finaliza a advogada. 
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