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RIO - A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira quatro vigilantes do terminal portuário 

Bric Log (ex-Poliporto) suspeitos de envolvimento no recente furto de quatro laptops da 

Petrobras que teriam dados sigilosos sobre os megacampos de Júpiter, na Bacia de Santos, e 

estavam armazenados em duas caixas e um contêiner na zona portuária do Rio. Foram detidos 

Alexandro de Araújo Maia, Éder Rodrigues da Costa, Michel Mello da Costa e Cristiano da Silva 

Tavares. Míriam Leitão comenta: a grande questão é o porquê da Petrobras tratar de forma 

tão descuidada informações preciosas. 

O sumiço dos computadores em questão foi descoberto em 31 de janeiro. Além dos laptops, 

foram levados dois discos rígidos e dois pentes de memória. Os equipamentos furtados 

estavam em duas caixas e em um contêiner. 

O superintendente da Polícia Federal no Rio, Valdinho Jacinto Caetano, que anunciou no final 

da manhã a elucidação das investigações, garantiu que o furto foi crime comum e não 

espionagem industrial e informou a recuperação de grande parte do equipamento. 

- Está totalmente descartada a hipótese de ter sido um crime de espionagem industrial - disse 

ele ao explicar que as investigações continuam para tentar identificar o envolvimento de 

outras pessoas no furto. 

A notícia do roubo na Petrobras levantou uma grande polêmica no governo, com informações 

desencontradas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a dizer que as informações eram 

segredo de Estado. Executivos e especialistas, no entanto, já tinham dito que as características 

do roubo não eram de espionagem industrial por causa do aparente amadorismo (veja 

reportagem no Globo Digital). 

Segundo as investigações, a quadrilha agia desde setembro do ano passado fazendo pequenos 

furtos que não eram percebidos pela estatal. A PF procura ainda os interceptadores desses 

equipamentos roubados. 

Ladrões não tinham a menor ideia da importância do que roubaram 

Ao prender os quatro vigilantes da Bric Log hoje pela manhã, a PF apreendeu os seguintes 

equipamentos: quatro notebooks, um monitor, uma impressora, uma mochila para carregar 

notebook, e uma caixa com ferramentas. Segundo o superintendente da PF, um dos dois HDs 

(disco rígido contendo informações) roubados foi recuperado e o outro teria sido destruído. 

 



Valdinho Jacinto disse que os ladrões não tinham a menor ideia do que estavam roubando. 

Alguns dos equipamentos foram usados nos computadores deles mesmos, outros foram 

repassados para parentes ou vendidos por R$ 1.500. Um dos suspeitos, ao ver as notícias do 

roubo, teria destruído os equipamentos que tinha em casa. Parte dos equipamentos roubados, 

incluindo laptops, foi apreendida em Parada de Lucas, São Gonçalo e Vila Cosmos, no estado 

do Rio. 

O superintendente da PF disse que somente ao final das investigações eles terão condições de 

fazer a lista de todos os equipamentos apreendidos e quais teriam sido destruídos ou 

repassados a terceiros. 

A Petrobras também está fazendo uma investigação interna há três semanas para apurar se 

houve envolvimento de seus funcionários no furto. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) tem 

colaborado com a PF enviando informações sobre os campos, as reservas e as licitações feitas 

no país. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro está acompanhando externamente o 

caso, mas ainda não está colaborando com as investigações. 
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