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Ex-governador 
do Paraná é preso
MP APONTA IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES

O ex-governador do Paraná 
Beto Richa (PSDB) foi preso on-
tem, em Curitiba, numa operação 
do Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), do Ministério Públi-
co estadual, ao lado da mulher, 
Fernanda, e de seu irmão, Pepe 
Richa. Segundo colocado nas 
pesquisas ao Senado no Para-
ná, Richa é investigado em duas 
frentes. O MP apura irregularida-
des em licitações num programa 
de estradas rurais. Já na Lava Jato 
o juiz Sergio Moro aceitou pedido 
do Ministério Público Federal 
e mandou prender preventiva-
mente o ex-chefe de gabinete do 
tucano Deonilson Roldo e o em-
presário Jorge Atherino, citados 
na delação da Odebrecht.

Escuta telefônica mostrou 
que Roldo atuava na campanha 
de Richa. Numa gravação, ele 
diz que não pode aparecer por-
que está “de quarentena”. Para 
a PF, devido às investigações 
baseadas na delação de execu-
tivos da Odebrecht. Atherino, 
por sua vez, teria acumulado 
dinheiro de ilícito, que poderia 
ser usado na atual campanha.

Em outra gravação, Richa 
trata do recebimento de propina 
com o ex-deputado Tony Garcia, 
um dos delatores das supostas 
fraudes que levaram o tucano à 
prisão. No diálogo, Richa confir-
ma o recebimento de uma das 
parcelas da propina paga pelo 
empresário Celso Frare, que tam-
bém teve a prisão decretada.

BETO RICHA

Um grupo de diplomatas 
da União Europeia (UE) visita 
Belém e Santarém a partir de 
hoje para tratar sobre diversos 
projetos já existentes entre os 
países e também fortalecer 
a relação de comércio. Com 
agenda dos dias 12 a 15 em 
Belém e Santarém, os chefes 
adjuntos de missão vão par-
ticipar de encontro com o go-
vernador do Pará, Simão Jate-
ne, e com o prefeito de Belém, 
Zenaldo Coutinho, além de 
reunião com representantes 
da Federação das Indústrias 
do Estado do Pará (Fiepa). Eles 
também participam de um se-
minário na Universidade Fe-
deral do Pará (UFPA) e visitam 
o Museu Emílio Goeldi. 

“Queremos conhecer este 
estado que tem uma impor-
tância tão grande, sendo o 
segundo maior em extensão 

territorial no Brasil, ou seja, 
é maior que o Reino Unido, 
França, Alemanha e Portugal 
juntos. Além disso, está entre 
os cinco estados com melhor 
desempenho econômico nos 
últimos cinco anos. Acre-
ditamos que o Pará possui 
crescimento e potencial de 
desenvolvimento”, afirmou 
Claudia Gintersdorfer, chefe-
adjunta de missão e ministra 
da embaixada da União Eu-
ropeia no Brasil. 

Segundo a ministra, a lo-
calização geográfica, com 
fácil acesso por via marítima 
e voo direto ligando Belém a 
Lisboa, também é de grande 
importância para o comércio 
e turismo entre o estado e a 
União Europeia. Ao todo, 14 
diplomatas estão na capital 
paraense, representando 14 
dos 28 países da UE.

Diplomatas da União 
Europeia visitam Belém
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