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Salvador, sexta-feira, 24 de maio 2019

BRASIL

Bolsonaro critica pedidos para
fechar Supremo e Congresso
ATOS DE DOMINGO O presidente Jair Bolsonaro (PSL) se
posicionou desfavorável ao
pedido de fechamento do
Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal
(STF) na lista de pautas das
manifestações em apoio ao
governo, marcadas para o
próximo domingo, em resposta aos protestos contra os
cortes na Educação, realizados no último dia 15. As críticas de Bolsonaro a ambas
as propostas foram feitas ontem, durante café da manhã
com jornalistas, em Brasília.
De acordo com relatos da
Band News, reproduzidos
pela Folha de S.Paulo, Bolsonaro afirmou que esse tipo
de pauta “está mais para
Maduro”, em referência ao
ditador venezuelano Nicolás
Maduro, de quem o presidente se tornou um dos
principais críticos do ditador
entre os chefes de Estado da
América Latina.
Ainda de acordo com a
Folha, apesar das declarações, Bolsonaro já havia defendido o fechamento do
Congresso quando exercia
mandato parlamentar na
Câmara. Ao mesmo tempo,
um dos filhos do presidente,
o deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), afir-

mou no ano passado que
bastava “um cabo e um soldado” para fechar o STF.
No encontro, Bolsonaro,
que chamou os manifestantes reunidos contra os cortes
na Educação de “massa de
manobra” e de “idiotas
úteis”, afirmou que os atos
de domingo são espontâneos. O presidente, embora
tenha sinalizado possibilidade de se juntar aos seus
apoiadores nas manifestações, foi aconselhado a
manter distância dos eventos para evitar contaminações ao seu governo.
No bate-papo com a im-

Quem
defende o
fechamento
está na
manifestação
errada. Essa
pauta está mais
para Maduro
Jair Bolsonaro
Em referência ao presidente da Venezuela, de
quem é crítico contumaz

Presidente contraria líder e pede que
MP aprovada seja mantida no Senado

prensa, Bolsonaro minimizou novamente a derrota
imposta pela Câmara ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que perdeu o controle sobre o Conselho de Controle
de Atividades Financeiras
(Coaf). “Continua no governo, não tem problema”, disse Bolsonaro. O Coaf, que
havia sido transferido à Justiça, voltou ao comando do
Ministério da Economia.
Segundo a Folha, o presidente minimizou ainda os
conflitos do Planalto com
Congresso, e disse que
quando criticou a classe política, durante almoço na sede da Federação da Indústria
do Rio de Janeiro (Firjan), se
incluiu “no bolo”.
Questionado sobre o líder
do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO),
Bolsonaro garantiu que ele
permanece no cargo. Na terça-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
anunciou rompimento de
relações com o parlamentar.
Segundo Bolsonaro, o desentendimento “vai ser vencido”. Participaram do café
da manhã jornalistas da Globo News, SBT, Record, CNT,
Rede TV!, Band News, Jornal
do Comércio, EBC, Correio
do Povo e diversos sites.

Ele mostrou para o próprio governo que o diálogo pode gerar
resultados. Ele convenceu muitos parlamentares, mais do que o
governo Rodrigo Maia
Presidente da Câmara, ao elogiar a atuação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, na tentativa de manter o Coaf sob seu controle
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REFORMA ADMINISTRATIVA
Em clara contraposição às
declarações do líder do governo no Senado, Fernando
bezerra Coelho (MDB-PE), o
presidente Jair Bolsonaro
defendeu que a Medida Provisória (MP) que enxugou o
número de ministérios seja
votada na Casa sem modificações. “No meu entender,
os senadores) devem aprovar o que foi votado na Câmara e vamos seguir em
pautas mais importantes”,
afirmou Bolsonaro, durante
a transmissão ao vivo semanal que faz às quintas-feiras
em sua página do Facebook.
Horas antes, Coelho defendeu que o Senado mude a
MP para garantir que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
continue no Ministério da
Justiça. “Nós vamos defender o Coaf com o ministro
Moro. Essa é a posição que
está no relatório, mas isso
depende do plenário do Senado” afirmou Bezerra, em
entrevista a O Globo.
Após a câmara ter concluído ontem a votação da
MP, quando os deputados
derrubaram a proibição de
auditores fiscais de investigar corrupção, O presidente
do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), afirmou que a

reforma administrativa corre o risco de caducar se os
senadores quiserem manter
o Coaf no Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Se houver alteração nesse
item, a MP teria que ser novamente analisada pelos deputados. A medida tem até o
dia 3 de junho para passar
pelo Senado. Caso contrário,
o governo ficaria obrigado a
recriar ministérios. “É um
tempo muito curto. A gente
acaba correndo um risco de,
a partir de um destaque em
relação à qualquer item, cometer injustiça com o governo, que tem a legitimidade de fazer a sua estrutura da
forma como veio escrito na
redação”, disse Alcolumbre.
A MP deve ser votada pelo
plenário do Senado na próxima terça-feira. Alcolumbre disse que fará um apelo
aos líderes partidários para
que não mexam no texto votado na Câmara, para evitar
que governo perca a reforma
administrativa. O líder do
PSL no Senado, Major Olímpio (SP), anunciou que apresentará um requerimento
com outros parlamentares
para que o Coaf continue
com o ministro Sergio Moro.
Bancadas como MDB, PSDB,
DEM e PT, no entanto, rejeitam mexer nesse ponto.

JUSTIÇA AUTORIZA IDA DE CUNHA PARA O RIO
OUTRO PRESÍDIO Preso desde outubro de 2016 no Paraná, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha
(MDB-RJ) recebeu autorização da Justiça do Rio de Janeiro para cumprir pena na
capital fluminense, onde
mora sua família. A transferência do deputado federal
cassado, no entanto, ainda
depende de autorização da
Justiça do Paraná.
Um dos principais atores
da abertura do processo que
culminou no impeachment
da então presidente Dilma
Rousseff (PT), Cunha teve o
mandato cassado em setembro de 2016. Menos de um
mês depois de perder o foro
privilegiado, em 19 de outubro, foi preso preventivamente por ordem do então
juiz federal responsável pela
Lava Jato em primeira ins-

tância, o hoje ministro da
Justiça, Sérgio Moro.
Em março de 2017, Cunha
foi condenado pela 13.ª Vara
Federal Criminal de Curitiba
a 15 anos e 4 meses de prisão
por corrupção, lavagem de
dinheiro e evasão de divisas.
A pena foi reduzida para 14
anos e 6 meses pelo Tribunal
Regional Federal da 4.ª Região. Segundo a acusação,
Cunha recebeu US$ 1,5 milhão em propinas pela compra, via Petrobras, de 50%
de um campo de petróleo na
África, por US$ 34 milhões.
Cunha ainda foi condenado a 24 anos e 10 meses de
reclusão pela 10.ª Vara Federal do Distrito Federal, por
corrupção, violação de sigilo
e lavagem de dinheiro. Nesta
semana, passou a ter como
companheiro de cela o
ex-ministro José Dirceu.
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