
Trecho de telefonemas e e-mails gravados durante a Operação Influenza, 
da Polícia Federal:

1º/4/2008, às 11h25min, ligação entre Chico Ramos e Décio Lima:
Ramos - Esse assunto, estamos com aquele documento pendente na Receita 
Federal para a gente poder se qualificar e vender biodiesel no leilão, tô apavorado.
Décio - Da agência ainda?
Ramos - Da Receita Federal, tenho que ter o certificado da Receita Federal para 
poder depois conseguir o selo definitivo no MDA.
Décio - Manda alguém passar um e-mail para mim hoje para eu entender direitinho 
com quem tenho que falar.
Ramos - O Jefferson tá cuidando de tudo para mim aí, tá tudo com ele.
Décio - Eu vou atrás do Jefferson, pode deixar.

18/12/2007, às 15h42min, ligação entre Chico Ramos e Marcelo Sato
Ramos - Preciso de um favor, conseguimos as licenças ambientais, tudo que 
precisava para entregar na ANP para conseguir autorização para rodar a fábrica de 
biodiesel depois de amanhã. Hoje vai ter reunião no RJ para apreciar as licenças. 
Nosso processo está na área jurídica da ANP, preciso que você fale com diretor 
jurídico ou presidente para jogar para apreciação.
Sato - Não tá na pauta?
Ramos - Não. Faz pedido especial.
Sato - Estou ligando agora.

25/3/2008, e-mail de Jefferson Reichel a funcionária da Agrenco:
Assunto: RPA
Bom dia, Ana!
Tem alguma notícia do meu pagamento, até hoje não apareceu.
Abraço, Jefferson

19/12/2007, às 11h08min, conversam um homem identificado como Jean e 
Chico Ramos. A transcrição deste diálogo foi feita de forma indireta pelos 
policiais federais
Ramos - Quer saber se o Fernando mandou comprar dois computadores, um para o 
Décio, outro para o Sato.
Jean - Diz que mandou uma solicitação de adiantamento na conta do Carlinhos, 
foi feito ontem. Fala que vai ser feito na quinta-feira, porque o Sergio Okogawa não 
autorizou.
Ramos - Diz que é pra avisar que pediu para fazer imediatamente. Se ele tiver dúvida 
que ligue, é pra fazer hoje. Chico comenta que “o cara me põe na frente do presidente, 
do ministro, ele vem com essa indireta... Sou obrigado a comprar.”

24/12/2007, Às 11h13min, Ramos conversa com um homem identificado como 
Carlos
Ramos - Chegou o computador do nosso amigo Décio?
Carlos - Não, vou ver agora.

17/4/2008 - Às 11h18min, Marcelo Sato pergunta em gravação telefônica a Chico 
Ramos se pode deixar “um hotel reservado para nós”. Documento da Polícia 
Federal aponta que foram reservadas duas vagas em hotel para Marcelo Sato, 
mas não especifica em que cidade é a hospedagem.

26/10/2007 - O relatório da Polícia Federal reproduz a troca de e-mails entre 
as secretárias da Agrenco e do gabinete de Décio Lima informando horários 
de vôos e locais de embarque e desembarque do deputado, em avião fretado, 
de Navegantes a Brasília. A Agrenco diz como serão os detalhes vôo, com a 
observação: “Avião fica esperando sr. Décio Lima terminar compromisso”. 
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