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CONTRA O MAL

Bolsonaro volta a incitar
militares contra democracia
MATEUS VARGAS E MARIANNA
HOLANDA/FOLHAPRESS

E

m evento com militares
no Palácio do Planalto,
o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar em disputa do "bem contra o mal" e citou a possibilidade de "sacrifício
da própria vida" em nome da
pátria.
"Se a pátria um dia voltar a
nos chamar, por ela tudo faremos. Até mesmo em sacrifício
da própria vida", disse o presidente ontem.
Sem citar as eleições, Bolsonaro voltou a afirmar que há
uma disputa do bem contra o

mal no Brasil. "O bem sempre
venceu e vencerá também essa
batalha que temos pela frente",
disse, sem detalhar a que tipo de
batalha se referia.
O presidente participou de
cerimônia de cumprimento aos
oficiais-generais promovidos.
Bolsonaro fez diversos agrados às Forças Armadas e se cercou de militares durante o seu
governo. O general Walter Braga
Netto, ex-ministro da Defesa, filiou-se ao PL com a expectativa
de ser vice na chapa do mandatário neste ano.
Na última sexta-feira, Bolsonaro participou da posse do novo ministro da Defesa, Paulo

Sérgio Nogueira, e do novo comandante do Exército, Marco
Antônio Freire Gomes. Em discurso na ocasião, disse que há
decisões que fogem do político e
vão para o militar.
"Nós todos aqui, sem exceção, somos privilegiados. Vivemos um momento onde há decisões e em última análise fogem
em campo político e vem pro
campo militar", afirmou.
Como mostrou o jornal Folha
de S.Paulo, Bolsonaro tenta ampliar sua influência no Comando do Exército em ano eleitoral.
No evento de terça-feira, o
presidente disse que o ministro
da Defesa tem maior destaque

entre a sua equipe, "pois tem a
tropa em suas mãos". "É o que
em última análise poderá fazer o
país rumar em direção à normalidade, ao progresso e à paz", declarou.
Bolsonaro ainda afirmou que
o Brasil enfrenta problemas internos e "açoites quase diários".
"Não para defender a pátria,
mas por interesses pessoais de
alguns poucos que podem muito, mas não podem tudo."
Ele não citou quem seria autor dos "açoites", mas já se referiu anteriormente a ministros do
STF (Supremo Tribunal Federal)
como autoridades que teriam,
na visão dele, poder excessivo.

ELEIÇÕES

'Eu mudei, o Alckmin mudou',
diz Lula sobre seu provável vice
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) disse ontem
que se reunirá com o PSB na
próxima sexta-feira para definir
se o ex-governador Geraldo
Alckmin (PSB) será seu vice na
disputa à Presidência neste ano.
Em entrevista à rádio paranaense Lagoa Dourada, ele afirmou que o PSB deve propor ofi-

cialmente o nome do paulista
para a chapa no encontro.
"Eu e Alckmin podemos estar
juntos na chapa. Vou ter reunião
na sexta-feira em que o PSB vai
propor o Alckmin de vice, e isso
nós vamos levar para discutir no
PT", afirmou.
Sobre as desavenças dos dois
no passado, o ex-presidente dis-

se que ambos mudaram.
"Eu mudei, o Alckmin mudou
e acho que o Brasil precisa dessa
mudança para que a gente possa reconstruir. Eu fui adversário
do Alckmin, não fui inimigo, e
feliz era o Brasil no tempo em
que a disputa era entre dois partidos democráticos [...], porque
tinha um debate civilizado, so-

bre programa de governo."
Lula também se mostrou otimista sobre uma eventual aliança com o ex-tucano. "Se estivermos juntos, vamos reconstruir o
Brasil, porque somos dois democratas. Gostamos da democracia,
exercemos a democracia e temos
como prova o exercício dos nossos mandatos", declarou..

FUNAI

Despacho indica assédio e suposta
tentativa de retaliação a servidores
ROSIENE
CARVALHO/FOLHAPRESS
Um despacho da Direção de
Proteção Territorial da Funai
(Fundação Nacional do Índio)
para o gabinete da presidência
do órgão, obtido pela reportagem, indica assédio e suposta
tentativa de retaliação a servidores após o encontro de vestígios
da presença de indígenas isola-

dos em Ituna-Itatá, no Pará.
Procurada, a fundação não
respondeu aos questionamentos da reportagem.
A Funai realizou expedição na
terra indígena, que fica nos municípios de Altamira e Senador
José Porfírio, em novembro do
ano passado, para decidir sobre a
continuidade da restrição de uso
da terra, renovada há 11 anos.
A renovação costuma ter pe-

riodicidade de três anos, segundo o indigenista Elias Bigio,
ex-coordenador-geral da Coordenação de Índios Isolados da
Funai.
O órgão comunicou a inexistência de indígenas isolados
mesmo após encontrar vestígios
que, na avaliação de indigenistas, indicam forte sinal de presença desses grupos. A nota técnica foi assinada pelo diretor de

Proteção Territorial da Funai,
César Augusto Martinez.
Ituna-Itatá é uma das terras
indígenas mais desmatadas do
país. Segundo a Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) e a
OPI (Organização dos Povos
Isolados), os últimos três anos
do governo Jair Bolsonaro (PL)
representam 84,5% dos 22.076,6
hectares desmatados.
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Prefeitos relatam
pedidos de propina em
'balcão de negócios'
RENATO
MACHADO/FOLHAPRESS
Em depoimento a senadores, prefeitos de diferentes
regiões do país confirmaram
i n d í ci o s d e tr á f i co d e i n fluência na distribuição de
verbas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação), citando reunião na casa do ex-ministro
Milton Ribeiro, a participação de pastores na intermediação e pedido de propina
em ouro.
O pedido foi confirmado
pelo prefeito de Luís Domingues (MA), Gilberto Braga
(PSDB), segundo quem um
dos pastores cobrou "um quilo
de ouro" em um restaurante
de Brasília. Já José Manoel de
Souza, de Boa Esperança do
Sul (SP), disse que a liberação
de recursos para uma escola
profissionalizante foi condicionada ao adiantamento de
R$ 40 mil "na conta da igreja

TRANSPORTE

evangélica".
A Comissão de Educação,
Cultura e Esporte do Senado
realizou ontem uma audiência
para ouvir prefeitos que apontaram as irregularidades nas
negociações para distribuição
de recursos.
Os prefeitos foram convidados após confirmarem indícios da existência de um
balcão de negócios para a distribuição de recursos no âmbito do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação).
As negociações seriam intermediadas por dois pastores, Arílton Moura e Gilmar
Santos, que não tinham nenhuma conexão com o Ministério da Educação.
Os dois pastores, próximos
ao presidente Jair Bolsonaro
(PL), priorizariam a liberação
de valores para gestores próximos a eles e a prefeituras indicadas pelo centrão, bloco político de sustentação ao governo.

ESCOLAR

TCU suspende licitação
para compra de ônibus
MARCELO ROCHA/FOLHAPRESS
O ministro Walton Alencar
Rodrigues, do TCU (Tribunal
de Contas da União), suspendeu a homologação de um pregão eletrônico, modalidade de
licitação, para a compra de até
3.850 ônibus escolares. Segundo ele, é preciso avaliar suspeita de sobrepreço.
Na manhã de ontem, o
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação)
recebeu as propostas das empresas interessadas em fornecer quatro modelos de veículos
à administração do presidente
Jair Bolsonaro (PL).
De acordo com informações do portal de acompanhamento das licitações do
governo federal, a despesa
pode chegar a um valor global
de R$ 1,6 bilhão. Esse montante leva em consideração os
lances mais vantajosos para

os cofres públicos.
Os técnicos encarregados
do pregão vão analisar as propostas, o que inclui uma avaliação sobre a capacidade do
licitante em fornecer o produto. A concretização do negócio, no entanto, está suspensa
em razão do que determinou o
ministro do TCU.
Rodrigues atendeu a um pedido dos deputados Tabata
Amaral (PSB-SP) e Felipe Rigoni (União Brasil-ES), além do
senador Alessandro Vieira
(PSDB-SE). Os três relataram
ao tribunal possíveis irregularidades ocorridas na fase preparatória do processo eletrônico.
Os opositores ao Palácio do
Planalto acionaram a corte de
contas após o jornal O Estado
de S. Paulo publicar reportagem sobre indícios de sobrepreço no pregão. O preço majorado representaria gasto adicional de R$ 732 milhões.

