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Brasília – O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE)determinouaremo-
ção do vídeo da reunião do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) com em-
baixadores dos canais da TV Brasil.
EmcerimôniaoficialnoPaláciodo
Planalto, em julho, o chefe do Exe-
cutivo federal fez ataques ao siste-
ma eletrônico de votação e afir-
mou, sem provas, que as eleições
anterioresforamfraudadas.Oma-
terial já tinha sido retirado do You-
Tube.Ocorregedortambémdeter-
minou que os vídeos sejam remo-
vidos da internet em 24 horas. O
conteúdo foi publicado nas redes
sociais Facebook, YouTube e Insta-
gram,alémdositedaEmpresaBra-
sileira de Comunicação (EBC).

A decisão do TSE atende a um
pedido do PDT, de Ciro Gomes. O
processo protocolado pelo parti-
do pede a investigação do episó-
dio e também a impugnação da
chapa de Bolsonaro e de seu vice,
general Walter Braga Netto. Em al-
gumas declarações, Ciro chegou a
afirmar que o mandatário come-
teu crime de lesa-pátria ao convo-
car o corpo diplomático de outros
países ao Palácio do Planalto para
atacar instituições democráticas e

o processo eleitoral brasileiro
O ministro do TSE Mauro

Campbell Marques entendeu que
a divulgação do material pode ser
considerada prática abusiva com
o objetivo de conquistar votos.
"No caso em análise, o material
veiculado em mídias sociais, em
razão da proximidade do pleito,
poderia ainda caracterizar meio
abusivo para obtenção de votos,
com o aumento da popularidade
do representado, potencializada
pelo lugar de fala por ele ocupa-
do", escreveu Campbell.

A legenda argumentou que o
presidente utilizou a estrutura do
governo para organizar a apresen-
tação. Além disso, foi destacado o
fato de que Bolsonaro teria disse-
minado fake news durante a reu-
nião.CampbellressaltouqueaJus-
tiça Eleitoral tem regras expressas
que proíbem a desinformação.

"Isso porque grande parte das
afirmativas do representado, em
seu discurso, já foram veemente-
mente refutadas por este tribunal.
Nota-se que longe de adotar uma
posição colaborativa com o aper-
feiçoamentodosistemaeleitoral,o
representado insiste em divulgar
deliberadamente fatos inverídicos
ao afirmar que há falhas no siste-
ma de tomada e totalização de vo-
tos no Brasil", afirmou o ministro.

Em 18 de julho, Bolsonaro reu-
niuembaixadoresparaeventoofi-
cial, onde atacou a Justiça Eleitoral
e a integridade das urnas. O chefe
do Executivo repetiu notícias fal-
sas sobre o processo eleitoral e,
maisumavez,acusou,semprovas,
os magistrados de tentarem “de-
sestabilizar”oseugoverno.Apósos
ataques, o ministro Edson Fachin,

então presidente do TSE, deu reca-
dosdurosaochefedoExecutivo.O
magistradodissequeestãotentan-
do“sequestrar a opinião pública”e
que é hora de “dizer um basta”. O
magistrado disse que há um “ina-
ceitável negacionismo eleitoral” e
reiterou que não há nenhum indí-
ciodefraudenasurnaseletrônicas.

■■ PGR DESCONSIDERA
INVESTIGAÇÃO

Já a Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) comunicou ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) que
considera prematura, neste mo-
mento, a abertura de um inquéri-
to para investigar se há indícios
de crime na conduta de Bolsona-
ro na reunião com os embaixado-
res. Uma ação de parlamentares
da oposição, enviada ao STF, pede
a investigação do presidente por
supostos crimes, como ataques
ao sistema eleitoral e ao Estado
democrático de direito, incitação
das Forças Armadas contra os po-
deres constitucionais e crime de
responsabilidade.

Avice-procuradora-geraldaRe-
pública, Lindôra Araújo, defendeu
juntoaoSTFqueopedidodeinves-
tigação seja arquivado. "Por derra-
deiro,naatualfaseembrionáriade
representação,aaveriguaçãopreli-
minar dos fatos deve ocorrer em
sede de notícia de fato criminal na
PGR ou em petição perante o STF,
evitando-se a instauração prema-
tura de inquérito."

Segundo a PGR, "a instauração
de inquérito policial exige, por ve-
zes, uma perscrutação prévia e
simplificada, denominada de veri-
ficaçãodeprocedênciadeinforma-

ções, a fim de evitar a abertura for-
mal e precipitada de investigação
criminal, com sérios prejuízos ao
investigado". Lindôra determinou
a abertura, dentro da PGR, de apu-
ração preliminar para levantar in-
formaçõessobreacondutadopre-
sidente. A procuradora quer ava-
liar, por exemplo, se a partir de da-
dos oficiais é possível constatar
que o evento foi transmitido ao vi-
vo. A transmissão poderia caracte-
rizar que a fala de Bolsonaro che-
gouàpopulação,enãoficourestri-
ta aos presentes na sala

Foi uma mudança da água para o
vinho a entrevista do candidato do
PDT à Presidência da República, Ciro
Gomes, aos jornalistas Willian Bonner
e Renata Vasconcellos, no “Jornal Na-
cional” (TV Globo), na terça-feira à noi-
te, em comparação com a do presiden-
te Jair Bolsonaro, na véspera. Ciro esta-
va de bom humor, focado nas suas
propostas e pautou a entrevista, que
transcorreu de forma bem mais pro-
dutiva do que a de segunda-feira.

O ex-governador do Ceará afirmou
que irá cortar os privilégios criados pa-
ra acúmulo de renda e criticou a cor-
rupção. Questionado sobre a dificulda-
de que teve em formar alianças nacio-
nais em torno da sua candidatura, dis-
se que irá mudar o modelo de gover-
nança política instaurado na redemo-
cratização e que trouxe caos para os
presidentes em todos os anos de 1989
até aqui. “A corrupção é feita por pes-
soas, e o desastre econômico e privilé-
gios criados são o que fazem com que
o Brasil tenha cinco pessoas acumu-
lando a renda das 100 milhões mais
pobres e da classe média”, disse.

“Trinta e três milhões de pessoas es-
tão com fome e 120 milhões não fize-
ram as três refeições hoje. E determina-
dos grupos políticos são responsáveis
por essa tragédia (...) A ciência da insa-
nidade é você repetir as mesmas coisas
e buscar resultado diferente”, afirmou.
Além de combater a corrupção, Ciro
disse que pretende mudar o modelo de
governança do país, acabando com o
presidencialismo de coalizão:“O Collor
governou com esse modelo e foi cassa-
do. O Fernando Henrique e o PSDB
nunca mais ganharam uma eleição na-
cional com esse modelo. O Lula foi pa-
rar na prisão. Esse modelo é o que se
convencionou chamar de presidencia-
lismo de coalizão, na expressão elegan-
te de FHC, ou na adesão vexaminosa e
corrupta ao Centrão”, disparou. Não é
uma tarefa fácil sem bancada numero-
sa no Congresso.

Questionado sobre isso, Ciro disse
que pretende dialogar com o Congres-
so Nacional e, em casos de impasse, irá
convocar a população para decidir em
plebiscitos, que são usados na América
Latina com propósitos populistas, prin-

cipalmente para esvaziar o Congresso.
Aparou-se nos modelos da Europa e dos
Estados Unidos. No Brasil, depois da re-
democratização, houve dois plebiscitos:
um sobre o parlamentarismo, e a maio-
ria decidiu manter o presidencialismo;
outro sobre a venda de armas, e o povo
optou pelo direito de comprá-las.

Ciro criticou a Nicarágua e a Vene-
zuela, mirando o ex-presidente Lula e
o PT, e atacou a política ambiental do
governo Bolsonaro. Segundo Ciro, a
principal forma de retomar o contro-
le das políticas ambientais é fazer
com que as legislações existentes se-
jam respeitadas e punir os infratores.
Em seu eventual governo, disse, "a al-
gema vai voltar a funcionar".

A proposta mais arrojada de Ciro é a
criação de um imposto para grandes
fortunas, ao qual atribui a possibilida-
de de arrecadar o suficiente para finan-
ciar um programa de renda básica uni-
versal de R$ 1 mil. A proposta é taxar
fortunas acima de R$ 20 milhões. "Cada
super-rico vai pagar a vida digna de 821
mil brasileiros mais pobres", disse.

Outro tema no qual pretende focar

é a segurança pública. “Quantas vezes
eu ouvi nos governos que eu tive perto
que segurança é problema dos estados.
Se o governo federal não assumir pra si
a tarefa inteirinha de investigar, pren-
der, fazer a comunicação ao Ministério
Público, julgar e aprisionar, isolando a
comunicação das cabeças das organiza-
ções criminosas, nenhum estado será
capaz de resolver isso.” Sua proposta é
federalizar os crimes associados a fac-
ções criminosas, milícias, narcotráfico,
contrabando de armas, lavagem de di-
nheiro e crimes do colarinho branco.

Ciro conseguiu pautar a entrevista
para consolidar a imagem de candida-
to preparado para governar o país, que
apresenta propostas claras de novo
projeto nacional, mas está isolado po-
liticamente e entra na disputa com
pouco tempo de televisão para expor
suas ideias. Terceiro colocado nas pes-
quisas de intenções de voto, porém,
faz uma campanha importante para
arejar o debate político. Entretanto, foi
ensanduichado entre o ex-presidente
Lula e a senadora Simone Tebet (MDB),
que pretende tomar seu lugar quando
começar o horário eleitoral. Ciro é um
candidato iluminista, na linha de pen-
sadores brasileiros como Caio Prado

Junior, Censo Furtado e, principal-
mente, Mangabeira Unger, que foi seu
professor em Havard.

Segundo o sociólogo Pedro Cláudio
(Cunca), Bocayuva Cunha, professor do
Programa de Pós-graduação de Políti-
cas Públicas em Direitos Humanos do
NEPP-DH da UFRJ, “seu esforço em en-
contrar boas soluções técnicas num
programa neodesenvolvimentista, de
tipo schumpeteriano, que pensa o Bra-
sil (na chave abstrata da Coreia do Sul
de 1970), não tem sujeitos sociais e po-
vo na racionalidade”. Chamar a popula-
ção sem se colocar com ela é uma repe-
tição da "fórmula do caçador de Mara-
jás", critica. Segundo ele, “o debate pro-
gramático exige a sustentação de uma
nova maioria”.

Esse olhar crítico de Cunca Bocayu-
va reflete a posição de setores de es-
querda, inclusive ligados ao PDT, que
veem a candidatura de Ciro como di-
visionista. Entretanto, é inegável o pa-
pel positivo na candidatura de Ciro
Gomes, mesmo que não tenha possi-
bilidade de chegar ao segundo turno,
porque está fomentando o debate
com um olhar para o futuro e não pa-
ra o passado, a marca da polarização
Lula versus Bolsonaro.
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ENTRE LINHAS
É inegável o papel positivo na candidatura
de Ciro Gomes, mesmo que não chegue ao
segundo turno, porque está fomentando o

debate com um olhar para o futuro”

Ciro esbanjou bom humor e fez propostas audaciosas no “JN”
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❚ PALÁCIO DO PLANALTO

Tribunal determina que TV Brasil, EBC e redes sociais removam conteúdo sobre reunião em
que Bolsonaro ataca sistema eleitoral. PGR considera “prematuro”abrir inquérito sobre o caso

Brasília – A ministra Maria
Claudia Bucchianeri, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), mandou
a Central Única dos Trabalhado-
res (CUT) remover um vídeo pu-
blicado no YouTube, chamado“O
messias do apocalipse”, com de-
clarações do presidente Jair Bolso-
naro sobre a pandemia da CO-
VID-19 e a vacinação contra o co-
ronavírus, junto a imagens dos
períodos mais "agudos" da crise
sanitária. Bucchianeri viu "possí-

vel caracterização do ilícito de
propaganda eleitoral irregular"
no material de 37 segundos, pos-
tado em 19 de julho. Ela deu 24
horas para que o YouTube remo-
va o arquivo de sua plataforma.

A decisão atende a um pedido
da coligação Pelo Bem do Brasil,
formadaporRepublicanosePL.Os
partidos da base de Bolsonaro en-
traram com representação contra
a CUT por suposta propaganda
eleitoral antecipada negativa. O

despacho tem caráter cautelar. A
CUT tem dois dias para apresentar
defesa sobre as alegações dos par-
tidosqueapoiamBolsonaro.OMi-
nistério Público Eleitoral também
vai se manifestar sobre o caso.

Bucchianeri indicou que o ví-
deo é marcado não apenas por fa-
las públicas de Bolsonaro sobre a
pandemia e imagens de "hospitais
lotados, covas abertas, pessoas en-
terrando entes queridos", e ainda
apresenta as seguintes legendas:

"Necropolíticanãoésódeixarmor-
rer, é fazer morrer também" (Achi-
llee Mbembe); "Negacionismo";
"Falta de empatia"; "Desinforma-
ção"; e "Em breve fora do palácio”.
Ela considerou que o vídeo "tem
clara conotação eleitoral e faz alu-
sãoaoprocessoeleitoralqueseavi-
zinha" e evocou dispositivo da Lei
dasEleiçõesqueveda"aveiculação
de propaganda eleitoral na inter-
net, em sítios de pessoas jurídicas,
com ou sem fins lucrativos".

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Cia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte
Aviso da Licitação URBEL/SMOBI PE 003/2022

Processo nº 01.029.745/22-39
Objeto: Contratação de serviços para continuidade da implantação do PTTS do
Empreendimento Ribeirão do Onça - Parque Linear (Otimização do Sistema de
Drenagem das Bacias dos Ribeirões do Onça e Pampulha). Credenciamento:
até às 08h do dia 09 de setembro de 2022. Recebimento das propostas
comerciais: até às 08h30min do dia 09 de setembro de 2022. Sessão pública
de lances: aberta às 10h30min do dia 09 de setembro de 2022. O pregão
será realizado em sessão pública por meio da INTERNET. Para participar
do pregão eletrônico, os interessados deverão cadastrar-se junto às agências
do Banco do Brasil, para obtenção da chave de acesso. O texto integral do
edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sites: www.
licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes, no campo obras
e infraestrutura, e na SUAD - Protocolo Geral da URBEL, localizada em Belo
Horizonte/MG, na Av. do Contorno, nº 6.664, 1º Andar, Savassi, de segunda
a sexta-feira, de 09h00min às 15h00min, onde serão obtidos em meio digital,
mediante agendamento prévio com o pregoeiro, por meio do fornecimento pelo
interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado ou por cópia reprográfica,
com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2022
Leandro César Pereira

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - URBEL

Aviso da Licitação Pregão Eletrônico URBEL 004/2022
Processo nº 01-018.948/22-54

Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Auxílio
Alimentação/Refeição e Auxílio Lanche. Credenciamento: até às 08h00min
do dia 12 de setembro de 2022. Recebimento das propostas comerciais:
até às 08h30min do dia 12 de setembro de 2022. Sessão pública de
lances: aberta às 10h30min do dia 12 de setembro de 2022. O Pregão será
realizado em sessão pública por meio da INTERNET. Para participar do
Pregão Eletrônico, os interessados deverão cadastrar-se junto às agências
do Banco do Brasil, para obtenção da chave de acesso. O texto integral
do Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sites:
www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e na
SUAD - Protocolo Geral da URBEL, localizada em Belo Horizonte/MG,
na Av. do Contorno, nº 6.664, 1º Andar, Savassi, de segunda a sexta-feira,
de 09h00min às 15h00min, onde serão obtidos em meio digital, mediante
agendamento prévio com o pregoeiro, por meio do fornecimento pelo
interessado de um CD-R ou DVD-R não utilizado ou por cópia reprográfica,
com a comprovação de recolhimento do valor conforme previsão editalícia.

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2022
Claudius Vinicius Leite Pereira

Diretor-Presidente
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel

CUT tem que retirar ataque a Bolsonaro

TSE ordena remoção de
vídeo com embaixadores

Bolsonaro reuniu
embaixadores no Palácio do

Planalto, em 18 de julho, e
levantou dúvidas sobre o

processo eleitoral brasileiro
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