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Ex-governador Beto Richa é preso

A polícia prendeu 14 pessoas 
em duas operações reali-
zadas no Paraná. Entre os 

presos estão o ex-governador 
Beto Richa, do PSDB, a mulher, 
o irmão, o primo e o ex-chefe 
de gabinete. Uma das opera-
ções foi do Gaeco, Grupo Espe-
cial de Combate ao Crime Or-
ganizado, e apura se agentes 
públicos receberam propina 
para beneficiar empresários 
em licitações de um programa 
responsável pela manutenção 
de estradas rurais.

Beto Richa e a mulher Fer-
nanda Richa, ex-secretária da 
Família e Desenvolvimento 
Social, foram presos em casa. 
O irmão do ex-governador, Pe-
pe Richa, que foi secretário de 
Infraestrutura e Logística do 
Paraná, o primo Luiz Abi-An-
toun, outros três ex-secretários 
e empresários também foram 
presos temporariamente.

Na decisão, o juiz Fernando 
Fischer afirma que “Beto Richa 

é apontado pelo Ministério Pú-
blico como o chefe da organi-
zação criminosa e principal 
beneficiado com o esquema 
de recebimento de propinas” 
e cita uma suposta conversa 
entre Richa e o empresário e 
delator Tony Garcia, em 2013. 
Segundo as investigações, os 
dois falam sobre um empresá-
rio que atrasou o pagamento 
da propina.

Beto Richa, do PSDB, foi de-
putado estadual, prefeito de 
Curitiba e governador do Para-
ná. Em abril, renunciou ao go-
verno para disputar o Senado e 
perdeu o foro privilegiado.

Ontem, ele também foi alvo 
de uma nova fase da Operação 
Lava Jato. Os procuradores 
acusam pessoas ligadas ao 
ex-governador de beneficiar a 
Odebrecht numa licitação em 
troca de doações ilegais na 
campanha de 2014. O juiz Sér-
gio Moro determinou buscas 
no apartamento de Richa e na 
sede do governo do Paraná.

Moro afirmou que Richa é 
apontado como beneficiário dos 
valores dos crimes e de um es-
quema de lavagem de dinheiro 
e ressalvou que não é possível, 
no presente momento, qualquer 
afirmação conclusiva quanto a 
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ão A assessoria de Joel Malucelli 
afirmou que as acusações são 
injustas, que ele nega qualquer 
irregularidade e que sempre es-
teve à disposição das autorida-
des para esclarecimentos.

Segundo a assessoria, Joel 
Malucelli se desligou, em 2012, 
das atividades e rotinas da em-
presa fundada por ele e que está 
de férias fora do país aguardan-
do orientação dos advogados.

Além de ser proprietário da 
J. Malucelli, Joel Malucelli é dono 
da Band, da BandNews, da CBN 
e do Metro Jornal, em Curitiba.

As empresas Cotrans, Ouro 
Verde e J. Malucelli são investi-
gadas por fraude no programa 
do governo estadual Patrulha 
do Campo.

A defesa de Deonilson Rol-
do informou que ainda não te-
ve acesso às ordens judiciais. O 
advogado Roberto Brzezinski 
disse que considera a prisão 
desnecessária porque o cliente 
sempre coloborou e se colocou 
à disposição da Justiça.

A Ouro Verde disse que Cel-
so Frare, acionista e membro do 
Conselho de Administração da 
compania, prestou serviços de 
locação de máquinas e equi-
pamentos pesados ao governo 
estadual entre abril de 2013 e 

julho de 2015, depois de a em-
presa vencer processo licitatório 
público.

Ainda de acordo com a Ou-
ro Verde, todas as obrigações 
legais no âmbito da contrata-
ção foram cumpridas e que há, 
atualmente, cobrança judicial 
contra o Governo do Paraná 
por valores não pagos, apesar 
dos serviços prestados. A em-
presa negou envolvimento em 
qualquer ato ilícito.

A defesa de Luiz Abi An-
toun afirmou que está acom-
panhando as buscas das equi-
pes do Gaeco e, por enquanto, 
não vai se manifestar.

O advogado Gustavo Alberi-
ne Pereira, que defende Dirceu 
Pupo, disse que considera a pri-
são absolutamente ilegal e des-
necessária. “Vamos tomar as 
medidas legais e esperamos que 
a liberdade dele seja prontamen-
te restituída”. A defesa de Pepe 
Richa informou que só vai se 
manifestar nos autos.

responsabilidade de Richa.
Moro mandou prender três 

pessoas, entre elas o ex-chefe 
de Gabinete de Richa, Deonil-
son Roldo. Ele já é réu no pro-
cesso que apura este caso.

Os procuradores da Lava Ja-
to dizem que pediram as pri-
sões porque há indícios de que 
os envolvidos continuavam 
cometendo crimes. “Um deles 
trabalhando de forma oculta 
na campanha, na coordena-
ção da campanha para o Sena-
do Federal do ex-governador, 

e o outro continuando a mo-
vimentar valores expressivos 
em nome de diversas pessoas 
jurídicas”, explicou o procura-
dor Diogo Castor.

RESPOSTAS

Por meio de nota, a J. Ma-
lucelli Equipamentos negou a 
participação em qualquer ir-
regularidade e disse que não 
firmou qualquer contrato com 
o Governo do Paraná relacio-
nado às Patrulhas Rurais.

Antonio Palocci diz que Lula agiu “diretamente” em pedido de propina

Ex-ministro da Fazenda e 
da Casa Civil nos governos 
petistas Antonio Palocci afir-
mou em depoimento que o 
ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva agiu “diretamente” 
em pedido de propina relacio-
nado à compra de caças sue-

cos durante o governo Dilma 
Rousseff. Lula é réu na ação 
por lavagem de dinheiro, trá-
fico de influência e associação 
criminosa. Em depoimento 
no dia 26 de junho passado, 
Palocci menciona um suposto 
acerto envolvendo, inclusive, 
autoridades francesas.

Não é a primeira vez que 
Palocci acusa seu ex-líder. 
Em depoimento ao juiz Sér-
gio Moro, ele atribuiu ao ex-
presidente suposto “pacto de 
sangue” de R$ 300 milhões 
com a empreiteira Odebrecht. 
Palocci fechou acordo de de-
lação premiada com a Polícia 
Federal em Curitiba.

Nesta ação referente à 
compra dos caças, Lula, seu 
filho Luís Cláudio e o casal de 
lobistas Mauro Marcondes e 
Cristina Mautoni respondem 
pela acusação de participa-
rem de “negociações irregu-
lares que levaram à compra 
de 36 caças do modelo Gripen 
pelo governo brasileiro e à 
prorrogação de incentivos fis-
cais destinados a montadoras 
de veículos por meio da Medi-
da Provisória 627”, durante o 
governo Dilma. 

O depoimento de Palocci 
foi marcado para 20 de no-
vembro pelo juiz Vallisney de 
Oliveira, da 10.ª Vara Federal 

do Distrito Federal. Ao mar-
car a audiência, o magistrado 
relata que Palocci prestou de-
poimento no qual mencionou 
que tinha conhecimento de 
fatos em investigação neste 
processo, especialmente “a 
atuação direta do ex-presi-
dente Lula, como dos caças”. 
Para ele, é preciso ouvir Pa-
locci e o ex-ministro da Defe-
sa Nelson Jobim, que também 
deve depor em novembro.

Para o magistrado, ao ser 
ouvido em setembro de 2017, 
Jobim não mencionou que te-
nha havido alguma reunião 
entre ele, Lula e o ex-presiden-
te da França Nicolas Sarkozi, 

“não tendo dito nada sobre 
assinatura de documento ou 
protocolo referente ao caça 
Mirage francês no dia seguin-
te à reunião, cujo documento 
teria ficado de posse de Nico-
las Sarkozi, como afirmara o 
ex-ministro Palocci ao Minis-
tério Público Federal”. 

No entanto, o juiz ponde-
rou que as declarações “su-
cintas e diretas” de Palocci 
“precisam ser contrastadas 
em Juízo com as demais 
provas”. “Essas declarações 
de Antonio Palocci estão em 
manifesta contradição com o 
depoimento da referida teste-
munha Nelson Jobim”, obser-

vou o magistrado. 
Para ele, se Palocci man-

tiver sua versão, Jobim deve 
ser “reperguntado” sobre a 
reunião que teria “durado 
noite adentro”, “e se de fato o 
representante da França saiu 
com uma espécie de contrato 
ou protocolo de compromis-
so da compra dos caças fran-
ceses Mirage, um dos objetos 
deste processo criminal, e 
ainda se houve alguma men-
ção ou negociação de propina 
nessa reunião”. 

A reportagem entrou em 
contato com a defesa do ex-
presidente Lula, que não se 
manifestou.

Procuradora-geral Raquel Dodge arquiva inquérito contra Aécio Neves
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Agência estado
são Paulo e Brasília possibilidade de revisão em 

caso de surgimento de novos 
elementos.”

O inquérito foi aberto para 
apurar se Aécio e outros polí-
ticos teriam praticado crime 
durante os trabalhos da CP-
MI dos Correios e se teria ha-
vido conivência do então pre-
sidente da Comissão, o então 
senador Delcídio Amaral, “de 
modo a beneficiar Aécio Ne-
ves e Clésio de Andrade, go-
vernador e vice-governador 
de Minas, respectivamente, 
à época”.

A investigação teve base 
na delação premiada de Del-
cídio na Operação Lava Jato. 
Ele afirmou que o Banco Ru-
ral “operaria relações finan-
ceiras ilícitas entre Marcos 
Valério e a Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais”. Aécio 
e Clésio, segundo Delcídio, 
temiam que tais informações 
fossem repassadas para a CP-
MI dos Correios.

Delcídio afirmou, ainda, 
que, durante a CPMI dos Cor-
reios, “foi procurado por Edu-
ardo Paes, então secretário-ge-
ral do PSDB, que, na condição 

de emissário de Aécio Neves, 
solicitou-lhe a prorrogação 
do prazo concedido ao Banco 
Rural para que este modifi-
casse as informações bancá-
rias encaminhadas à CPMI de 
modo a impedir a vinculação 
de empréstimos fraudulentos 
realizados pelas empresas de 
Marcos Valério”.

Ao arquivar o inquérito, a 
procuradora-geral enfatizou 
“ausência de justa causa para 
ação penal e inexistência de 
outras diligências úteis”.

“O inquérito não coligiu 
provas da autoria e da mate-
rialidade dos crimes investi-
gados. A autoridade policial 
delineia, no relatório final, 
suspeitas de ilicitude durante 
os trabalhos da CPMI dos Cor-
reios. Todavia, a autoridade 
policial não recolheu provas 
ou elementos de convicção 
suficientes para corroborar 
as declarações do colaborador 
(Delcídio) e permitir a instau-
ração da ação penal.”

No relatório final, a Polícia 
Federal afirma que, em mea-
dos de 2005, durante os tra-
balhos da CPMI dos Correios, 

Aécio e Clésio, via “pessoa não 
plenamente identificada”, ofe-
receram ou prometeram, ain-
da que tacitamente, indevida e 
futura vantagem política para 
que Delcídio, na condição de 
presidente da CPMI, “praticas-
se ato de oficio contrário a seu 
dever legal, para evitar que 
autoridades públicas e a socie-
dade civil tivessem ciência e 
acesso aos indícios presentes”.

“A autoridade policial apon-
tou que não há mais diligên-
cias investigatórias possíveis 
de serem feitas”, assinala Ra-
quel. “Apurou fatos que não 
caracterizam crime de corrup-
ção, mas poderia amoldar-se 
ao delito do artigo 317, §2º, 
cuja pena máxima cominada 
é de um ano e, por isso, já está 
prescrito.”

Segundo a procuradora, a 
PF “não conseguiu identificar 
e comprovar a atuação desse 
‘emissário’ de Aécio e Clésio”. 
“Por isso, não se pode, livre de 
dúvidas, afirmar que a pro-
messa de vantagem indevida 
ocorreu da forma como narra-
da pelo colaborador Delcídio”, 
adverte Raquel. 

Para MP, Richa 
é o principal 
beneficiado com 
o recebimento 
de propinas

A procuradora-geral Raquel 
Dodge arquivou inquérito no 
qual o senador Aécio Neves 
(PSDB) era investigado por su-
postamente enviar registros 
bancários falsos à CPMI dos 
Correios, em 2005 e 2006. 
“Considerando que não há, no 
momento, suporte fático e ju-
rídico para dar continuidade 
à investigação, ante a falta de 
elementos mínimos de mate-
rialidade e de autoria delitiva, 
com base no artigo 231-§4º do 
Regimento Interno do Supre-
mo, promovo o arquivamento 
deste inquérito, ressalvando a 
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