
Bernardo 
recebeu mais 
de R$ 7 mi,  
aponta a PF

São Paulo - O esquema de 
fraudes que levou ontem à 
prisão o ex-ministro Paulo 
Bernardo, marido da senado-
ra Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
movimentou R$ 100 milhões 
em propinas entre 2010 e 
2015 com um único convê-
nio para gerenciamento e 
controle dos empréstimos 
consignados tomados por 
servidores públicos federais, 
fechado pelo Ministério do 
Planejamento. Segundo a 
investigação comandada 
pela Polícia Federal, Paulo 
Bernardo recebeu mais de 
R$ 7 milhões relativos ao 
negócio firmado em sua 
gestão como ministro do 
Planejamento e continou a 
receber mesmo depois de 
ter assumido o Ministério 
das Comunicações, em 2011. 

Bernardo recebeu a pro-
pina por meio de um es-
critório de advocacia, que 
fi cou com 20% do valor. O 
escritório repassou cerca de 
R$ 5,6 milhões por meio de 
compra de bens, como lofts e 
garagens, e ações defendidas 
na Justiça Eleitoral. 

A licitação do sistema 
de gestão dos empréstimos 
foi direcionada à Consist, 
num acordo firmado em 
2009 que envolveu tam-
bém os ex-tesoureiros do PT 

João Vaccari Neto e Paulo 
Ferreira, marido de Tereza 
Campelo, a ex-ministra do 
Desenvolvimento Social no 
governo Dilma Rousseff. 
Cerca de dois terços da pro-
pina eram direcionados ao 
partido.  

Para cada mensalidade 
paga pelo tomador do em-
préstimo, a Consist, cobrava 
R$ 1, dos quais apenas R$ 
0,30 correspondia de fato 
ao custo de seus serviços. O 
restante - R$ 0,70 - correspon-
dia a propina distribuída a 
pessoas que integravam do 
primeiro ao terceiro escalão 
do Ministério do Planeja-
mento. 

“É um exemplo de como 
a corrupção e a sonegação 
prejudicam o cidadão 
e aumentam o custo das 
operações. A corrupção é 
irmã gêmea da sonegação, 
elas andam juntas”, disse 
Fábio Ejchel, da Receita Fe-
deral e integrante da equipe 
de investigações em São 
Paulo, que foi desmembrada 
da Lava Jato. 

Segundo o procurador da 
República Andrey Borges 
de Mendonça, há também 
indícios de que o ex-ministro 
da Previdência Carlos Gabas 
recebeu valores no início e 
no término do esquema, que 

teria vigorado até agosto 
de 2015. 

“R$ 100 milhões foram 
desviados de funcionários 
públicos que se privaram 
de suas necessidades bási-
cas para abastecer os cofres 
de políticos. A gente não 
pode admitir que isso seja 
natural”, afirmou o pro-
curador. 

“Isso signifi ca que a cor-
rupção infelizmente não é 
um privilégio da Petrobras, 
ela está espalhada como um 
câncer em diversas entida-
des e instituições da nossa 
sociedade. Mostrou que o 
Ministério do Planejamen-
to, no coração do governo, 
também estava atingido por 
esse mal”, ressaltou.

 
Curitiba - Mendonça afi r-
mou que a Operação Custo 
Brasil, que teve 14 mandados 
de prisão autorizados pela 
Justiça, foi uma resposta aos 
que comemoraram quando 

as investigações em torno do 
ex-ministro Paulo Bernar-
do foram retiradas da 13º 
Vara Criminal de Curitiba, 
comandada pelo juiz Sérgio 
Moro, por determinação do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).  Bernardo foi transfe-
rido para a Polícia Federal 
em São Paulo.

“Uma resposta também 
aqueles que celebravam 
com champanhe o declí-
nio do caso em Curitiba, 
para mostrar que, na ver-
dade, não é só Curitiba que 
faz investigação, o que faz 
muito bem, mas isso é uma 
meta de todas as instituições, 
de perseguir a corrupção. 
Aquelas que celebram que 
conseguiram retirar o caso 
do juiz Sérgio Moro e da 
Operação Lava-Jato, hoje 
foi uma demonstração que 
na verdade as investigações 
vão continuar onde quer 
que estejam”, disse o pro-
curador.  (AG)

Curitiba - Poucos anos atrás, quando o governo 
do presidente Lula (PT) surfava em nível recorde 
de popularidade, o então ministro Paulo Bernardo 
e sua mulher, a senadora Gleisi Hoffmann (PT), 
tinham agenda cheia aos fi ns de semana no Paraná, 
base eleitoral do casal. “Eles eram convidados para 
casamentos, batizados, para qualquer coisa”, lembra 
um colega de partido. “O Paulo foi homenageado até 
no Country Club”, completa. 

Os últimos meses foram diferentes. Afastado no 
início do ano do cargo de ministro, indiciado na 
Operação Lava Jato e, enfi m, preso preventivamente 
ontem, Bernardo aproveitava o tempo livre para fazer 
uma das coisas que mais gosta: cozinhar. 

Na era Lula, o ex-ministro se tornou como o prin-
cipal articulador político do PT no Paraná. À frente 
da pasta do Planejamento entre 2005 e 2010, e com o 
orçamento federal na mão, aproximou-se de prefeitos 
e deputados. 

Ganhou o cacife político que não tinha como de-
putado federal. Apesar de eleito para três mandatos, 
Paulo Bernardo era mais conhecido apenas em sua 
base eleitoral, o Norte do Paraná, para onde se mudou 
em 1982. Transferido pelo Banco do Brasil para Lon-
drina, ele iniciou carreira no sindicalismo, dirigindo 
o Sindicato dos Bancários da cidade. Filiou-se ao PT 
dois anos depois. 

Sua ascendência em um governo com recorde 
de popularidade o tornou convidado de honra em 
eventos da Federação das Indústrias do Paraná, de 
membros do agronegócio e, claro, do PT.

 
Dobradinha - Com a mulher, Bernardo construiu 
uma parceria política. Em 1999, ela o acompanhou 
para ser secretária de Estado no Mato Grosso do Sul, 
durante a gestão de Zeca do PT, em 1999 -ele assumiu 
a pasta da Fazenda. Também foi assim na Prefeitura 
de Londrina, entre 2001 e 2002, quando ambos foram 
secretários municipais. 

Em 2003, quando ele voltou à Câmara Federal e ela 
assumiu a diretoria fi nanceira de Itaipu, as carreiras 
do casal descolaram -mas a parceria permaneceu. 

Bernardo era um dos principais articuladores 
das campanhas de Gleisi, mantendo contato com 
empresários, prefeitos e deputados. Para alguns, o 
ex-ministro era o “caixa” da petista. 

Embora parte da militância torcesse o nariz para o 
casal, havia a expectativa de que Gleisi e Paulo Ber-
nardo conseguissem conquistar o eleitor do Paraná, 
historicamente avesso ao PT. 

Porém, com a rejeição ao governo de Dilma Rous-
seff e as denúncias de envolvimento do PT com 
corrupção, o plano foi abaixo. A votação de Gleisi caiu 
de 2,2 milhões de votos em 2006, quando concorreu 
ao Senado, para 881 mil na sua última campanha ao 
governo, em 2014.

 
Isolamento - Desgastados pelo que chamam de 
“campanha de desconstrução contra o PT”, o casal 
diminuiu as aparições públicas no Paraná desde 
então. Recentemente, a senadora chegou a ser hosti-
lizada ao desembarcar no aeroporto de Curitiba, por 
manifestantes que a chamaram de “corrupta”, “sem 
vergonha” e “ladrona”. Em maio, ela e Bernardo 
foram denunciados ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) sob acusação de corrupção. Eles sempre nega-
ram irregularidades e dizem que as denúncias são 
“inverossímeis” e “especulativas”. 

Pouco antes da última eleição, os dois compraram 
um apartamento de fundos num condomínio discreto, 
porém confortável, num bairro residencial de Curitiba. 

Com jardim interno e piscina, o imóvel foi declarado 
à Justiça Eleitoral com o valor de R$ 1,1 milhão.  (FP)

 Ex-ministro petista foi 
da glória ao ostracismo

OPERAÇÃO CUSTO BRASIL

Propinas chegam a R$ 100 mi

O ex-ministro Paulo Bernardo foi preso preventivamente e levado para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo

JOSÉ CRUZ / ABr

POLÍTICA
politica@diariodocomercio.com.br
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RCC – REGULAMENTO DE COMPRA E CONTRATAÇÕES - Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - SEÇÃO I - DOS 
PRINCÍPIOS - Art 1º - Este REGULAMENTO estabelece os procedi-
mentos adotados e os princípios observados pela APPA – Associação Pró 

 níveis federal e estadual, inscrita no CNPJ/MF sob 
-

quer bens, bem como na contratação de quaisquer serviços e trabalhado-

Minas Gerais. Art 2º

bens, bem como na contratação de quaisquer serviços e trabalhadores, 

-
-

Art 
3º

-

CAPÍTULO 
II - DAS COMPRAS, AQUISIÇÕES DE BENS E CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS - SEÇÃO I - DAS MODALIDADES - Art 4º

Dispensa – A dis-

contratação de serviço, cabendo preenchimento de formulário de apura-

-

-
Pesquisa de Preço – Nesta 

-
cedores e/ou prestadores de serviços, que orçarão o requisitado e infor-
marão ô-

 ou formulário próprio. Esta modalidade é 

Concorrência – Nesta modalidade é publicado no site da 

contratação de serviços, destinado a amplo espectro de fornecedores. O 
para a 

Inexi-
gibilidade
de competição para a compra, aquisição de bem ou contratação de servi-

-

detalhados no art. 6º. § 1º – Todos os processos de compra e contratação 
desenvolvidos pela APPA em função das suas atividades estarão disponí-
veis para consulta de qualquer cidadão, vedado o anonimato. § 2º – Caso 

das mesmas por, no mínimo, o mesmo período de tempo estabelecido 

fornecedores, no processo de compra, aquisição de bens ou contratação 

pelo Gerente de Projetos, sendo considerado o processo válido nestas 
§ 3º

mais de um desembolso, será levado em consideração o valor total da 
SEÇÃO II - DOS LIMITES 

- Art 5º -
Dispensa: até 

Pesquisa de Preço: de 
-

Concorrência: acima de R$17.600,01 
SEÇÃO III - DA INE-

XIGIBILIDADE - Art 6º
-

tos e pelo Gerente Administrativo-Financeiro, devidamente fundamenta-
-

equipamentos ou serviços diretamente de produtor, fornecedor ou repre-
-

-
-
-

tos relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é o 
-

-

serviços e aquisição de materiais, componentes e/ou equipamentos para 

SEÇÃO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE COM-
PRAS, AQUISIÇÕES DE BENS E CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS - Art 7º -

-
Modalidade Dispensa

-
tiva da aquisição e/ou contratação adequada aos objetivos do Termo de 

-
Modalidade Pesquisa de Preços -

-

-

-
Modalidade Concorrência -

previsto no § 
– Inexigibilidade

SEÇÃO V -  DA GESTÃO E OPE-
RAÇÃO DE COMPRAS E AQUISIÇÕES DE BENS E CONTRATA-
ÇÕES DE SERVIÇOS - Art 8º

Diretor Presidente da APPA, podendo ser representado nestes atos pelo 
Art 

9º - O Gerente Administrativo Financeiro da APPA vinculado ao Termo 
-

-

-
-

quiridos, conjuntamente com o Gerente de Projetos, ou acompanhar a 

equipes de campo, conjuntamente com o Gerente de Projetos. SEÇÃO 
VI - CONSIDERAÇÕES GERAIS DAS CONTRATAÇÕES - Art 10 
- O critério de escolha das propostas em todas as modalidades será o de 

-
dade técnica/qualidade. Neste caso, sempre que o menor preço não for 
fator preponderante na seleção, o Gerente de Projetos deverá elaborar e 

-
Art 11 - Em todas as modalidades, sempre 

-
-

Art 12 -
-

Gerente Administrativo Financeiro. Art 13

Gerente Administrativo Financeiro. Art 14 - Os processos de compras, 
-

Art 15 -
ção da contratação/despesa, a seleção de propostas em qualquer modali-
dade, salvo nos casos previstos no art.22, é facultada a
contrato com o fornecedor. Art 16

verso da Nota Fiscal correspondente. Parágrafo único -

SEÇÃO VII - DA SELEÇÃO DE PESSOAL - Art 17- A condução dos 
-

Projetos. Art 18 - Toda a demanda interna para a contratação de funcio-

-

-
-

§ 1º - § 1º do art. 22 
do estatuto da APPA, o -

-
rá ao Diretor Presidente a função. § 2º –

de seleção, ou seja, da análise de currículos. Art 19 - A seleção de novos 

composta por no mínimo Art 20 - Os docu-

e conterão todos os documentos do contratado: documento de seleção, 

-
SEÇÃO VIII - DOS CONTRATOS - Art 21 - Os 

-

Art 22 
-
-

riamente deverá ser celebrado contrato. Art 23 - Todos os contratos deve-
rão ser elaborados/analisados pelo Assessoria Jurídica, com a aposição de 

Art 24 - Os con-
-

§ 1º - 

serviço ou cobertura oferecida não comportam modalidade diferenciadas, 
constando, entretanto cláusula de resilição. § 2º - Os contratos deverão 
prever cláusula de rescisão unilateral sem ônus para as partes, preservadas 

do Termo de Parceria. Art 25

bem. CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Art 26 - 
-

Art 
27 - Os casos omissos neste REGULAMENTO serão decididos conjunta-
mente pelo Diretor-Presidente e Diretor Tesoureiro da APPA – Associação 
Pró Cultura e Promoção das Artes. Art 28
este REGULAMENTO aplicam-se, supletivamente, o Estatuto da APPA. 
Art 29 -

Rodrigo Octávio Coutinho Filho - Diretor-Presidente
Associação Pró Cultura e Promoção das Artes 
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