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poder governoBolsonaro
A8 Quinta-Feira, 8 De novembro De 2018

Além da dose excessiva de in-
certeza sobre sua eficácia, as
novidades decididas por Bol-
sonaro sem base em estu-
dos trazem outro risco, por
ora silenciado. Se a estrutu-
ra de poder é destroçada em
vez de corrigida, como os no-
vos ungidos começama fazer,
o dano exigirá custo e tempo
imensosparaarecuperaçãoda

máquina de governo e das
relações internacionais do
Brasil —as políticas como as
comerciais e as culturais.
A dissolução do Ministério

do Trabalho é um bom exem-
plo. As junções feitas a tapa
não deram para reduzir a
15 os ministérios, quantida-
de escolhida por Bolsonaro
como um número na loteca.

Corta mais, corta esse, esse
não, corta o Trabalho. Pron-
to. Mas o total ainda está em
18.Nopaísdodesemprego,do
destaquemundial emaciden-
tes do trabalho, da formação
apenas intuitiva da mão de
obra, do sindicalismo defor-
mado, oMinistério do Traba-
lhopostoàalturadoseunome
teria funções primordiais.

Omeioambiente jáfoianexa-
dopeloagronegócio e liberta-
doaomenos três vezes. Agora
está na coluna domeio. OMi-
nistériodaEducação,quenão
dava conta de si mesmo, por
ora está condenado a engolir
o do Esporte e o da Cultura,
que, já se sabe,nãoserãodige-
ridos.OdaFazendaestáaçam-
barcando tudo o que passa

porperto, comoprojetode tor-
nar-seumagrandecasadecô-
modosaabrigar tudooque te-
nha influência capital navida
do país. E vai por aí, com in-
dústria, transportes, integra-
ção, saúde-saneamento, e todo
orestante, unsno limboouna
cova, outros desarticulados.
As relaçõesexterioresderam

o sinal do que são as conse-
quênciasdeatitudes levianas.
Bastou o safanão de um úni-
co país árabe, o Egito, para
Bolsonaro tornar indefinida
aanunciadamudançadaem-
baixadabrasileiraemIsrael,de
TelAvivpara Jerusalém.Mera
imitaçãodeTrump,desneces-
sária para Israel e intolerável
paraospaísesárabes, fazuma
demonstração ao mundo da

irresponsabilidade que tam-
bémoexteriordeveesperardo
novo Brasil. E aqui dentro os
produtores e exportadores de
soja e carne, fazedores de for-
tunasdiáriasnaChinae entre
osárabes,despertaramempâ-
nicoparaarealidadegoverna-
mental que ajudaram a criar.
É apenas o começo do co-

meço. Motivo de reações que
o empresariado influente es-
conde, é pena. O país gosta-
ria de ver como são a perple-
xidade e as inquietações que
as figuras representativas do
poder econômiconão tiveram
com Lula, em fase equivalen-
te à atual. Nemnos doisman-
datos seguintes, no entanto
poreles repudiadosdeentãoà
eleição de Bolsonaro.

as relações exteriores deram o sinal das consequências de atitudes levianas
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Obra em sítio
era ‘coisa
pessoal’ para
Lula, afirma
empresário
Curitiba OempresárioMar-
celo Odebrecht afirmou
nesta quarta (7) que as re-
formas num sítio em Ati-
baia, pagas em parte pela
empreiteiradesuafamília,
eram uma “coisa pessoal”
para o ex-presidente Lula.
EledeclarouàjuízaGabri-

elaHardtqueficou saben-
dodareformanosítio,que
era frequentadopelo líder
petistaemAtibaia(SP),de-
poisqueela jáhaviacome-
çado. “Eu achava que era
uma exposição desneces-
sária”,afirmou.“Seriaapri-
meiravezqueagenteesta-
ria fazendoumacoisapes-
soalparaopresidenteLula.”
Segundoele,asreformas

foramautorizadasporseu
pai,EmílioOdebrecht,após
um pedido feito ao então
executivo Alexandrino
Alencar. Ambos são réus
naaçãoqueacusaoex-pre-
sidentedecorrupçãoelava-
gemdedinheironasobras
do sítio—ele é, de acordo
com o Ministério Público
Federal,o“proprietáriode
fato” do local.
As reformas custaram

cerca de R$ 1milhão, e fo-
ram pagas por Odebrecht
e OAS, com valores oriun-
dosdecontratosnaPetro-
bras, segundo adenúncia.
Emílio também depôs

nestaquarta,reafirmando
sua delação, e disse que o
pedidoparaqueaemprei-
teirabancasseasobraspar-
tiu de Marisa Letícia, mu-
lher de Lula.
Emnota, a defesa do ex-

presidente disse que a de-
núnciaé“totalmentedesca-
bida”.EstelitaHassCarazzai

-João Pedro Pitombo
e João Valadares

SaLVaDOr E rECiFE Eles terão
que fazer uma ginástica ide-
ológicapara seremgovernis-
tas tanto no campo estadu-
al quantonoplanonacional.
DeputadosfederaisdoNor-

deste de partidos como PP,
PR, PSD e DEM caminham
para,aomesmotempo,apoi-
ar o presidente Jair Bolsona-
ro (PSL) e governadores de
partidosdeesquerdaàfrente
de seus respectivos estados.
Aotodo,7dos9estadosnor-

destinosserãogeridosporle-
gendasdeesquerdaapartirdo
próximo ano—serão quatro
governadores do PT, dois do
PSB eumdoPCdoB.
NaBahia,PPePR,quefazem

partedabasedogovernador
Rui Costa (PT), devem apoi-
ar Bolsonaro. Já o PSD baia-
nocaminhaparaumapostu-
radeindependênciaemrela-
ção aonovopresidente.
Partedosdeputadosjáapoi-

ava Bolsonaro antes mesmo
dadefiniçãodaseleiçõespre-
sidenciais.Umdoscasosmais
emblemáticos foi o dodepu-
tado federal reeleito pelaBa-
hia JoãoCarlos Bacelar (PR).
Navésperadosegundotur-

no, enquanto Rui Costa lide-
ravaumacaminhadaemSal-
vadoremproldopresidenciá-
velpetistaFernandoHaddad,
BacelarestavanoRionacasa
de Jair Bolsonaro.
Odeputadoafirmanãover

constrangimento em defen-
dergovernoscomlinhasideo-
lógicasopostas.Edizqueatu-
ará como interlocutor entre

NoNordeste, deputados vão
apoiar esquerda eBolsonaro
Políticos vão se equilibrar entre governadores do Pt e omilitar reformado

ameaça deixar a base do go-
vernador caso seja contesta-
do. “Se issoocorrer,quemvai
colocar a boca no trombone
sou eu. Ninguém é obrigado
a integrar a base ou ser con-
tra o presidente”, disse.
A situação se repete na Ce-

ará, Maranhão e Paraíba, es-
tados emque até oDEMfará
partedabasealiadadosgover-
nadoresreeleitosCamiloSan-
tana (PT) e Flávio Dino (PC-
doB) e do governador eleito
JoãoAzevedo (PSB).
ODEMcaminhaparaserum

dospartidospróximosdono-
vo presidente e terá o depu-
tadofederalOnyxLorenzoni
(RS)comochefedaCasaCivil.
Odeputado federal Efraim

Filho,doDEMdaParaíba,afir-
ma que o apoio a Bolsonaro
acontecerá por convicção e
identidadecomaagendapa-
raopaís.Masdizquenãoserá
porissoquevaideixardeapoi-
aroPSBemseuestado,cujas
gestões considera exitosas.
Ele promete servir como

ponte entre o governador e
o presidente e diz acreditar
queapróximalegislaturaserá
marcadapormenosconflitos
adespeitodasdiferençaside-
ológicas entre os grupos que
apoia local e nacionalmente.
“O clima de tensionamen-

to já atingiu seuápicenosúl-
timosdoisanos.Agoraéhora
debuscarumaagendaconver-
gente para defender os inte-
resses donosso estado.”

Na qualidade de Presidente da Audiência Pública nº 13/2018, designado
pela Deliberação nº 727, de 18 de setembro de 2018, venho tonar público
que o período para envio de contribuições será prorrogado até as 18 horas
do dia 28 de dezembro de 2018 (horário de Brasília).

CAIO CÉSAR NASCIMENTO NOGUEIRA
Presidente da Audiência Pública nº 13/2018

COMUNICADO RELEVANTE Nº 05,
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA – PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO
DA SERRA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico nº 011/2018, a ser realizado para a contratação de empresa para
prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas
e fornecimento de mão de obra para a rouparia. Para informações e condições
de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

Pais: Brasil
Empréstimo Nº: 2914/OC-BR
Projeto nº: BR-L1319
Nome do Programa: PROFISCO/BA
Prazo: 23 de novembro de 2018
Nome do Processo de Seleção: Seleção Baseada nas Qualifi-
cações do Consultor-SQC
Referência no Plano de Aquisições: CF-78 de Serviços de
Consultoria Firma

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
- N° 001/2018 SEFAZ/BA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA. O
Estado da Bahia recebeu financiamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), para o Programa de Modernização e
Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia – PROFISCO/BA
e pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de
serviços de consultoria. OBJETO:Os serviços a serem executados têmpor
objetivo o desenvolvimento do design gráfico e editoração de publicações
(diagramação, revisão, editoração, ilustração) e outros materiais técnicos
produzidos pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. A duração
estimada dos serviços é de 10 (dez) meses. MODALIDADE: SQC -
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor. MANIFESTAÇÃO
DE INTERESSE: até às 18:00 horas do dia 23 de novembro de 2018,
aos cuidados do Sr. Evandro José Negreiros da Conceição , Comissão
Especial de Licitações da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia –
Endereço: Av. 2ª, nº. 260, Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41745-
003 – Salvador - BA – Brasil, tel (71) 3115-2425/2557/2400, e-mail: cel@
sefaz.ba.gov.br – INFORMAÇÕES ADICIONAIS: informações mais
detalhadas sobre esta consultoria estão disponíveis nos endereços
acima, durante o horário de expediente: das 08:30 às 12:00 e das 13:30
às 18:00 horas, horário do Brasil, e/ou no site da SEFAZ/BA, através
do link a seguir: http://www.sefaz.ba.gov.br/promosefaz/MI_01_
DIAGRAMAÇÃO.pdf. Salvador, 07 de novembro de 2018. Evandro José
Negreiros da Conceição - Presidente da Comissão Especial de Licitações

Deputados serão base de governos de esquerda e de gestão Bolsonaro
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Michel Temer (MDB).
“Não terá vida fácil odepu-

tadoquevotarafavordeme-
didasqueBolsonaropropõee
quevãodeencontroainteres-
ses dopovonordestino”, diz.
Em Pernambuco, três par-

tidos que estão na base de
sustentação de Paulo Câma-
ra (PSB) devem apoiar o go-
verno Bolsonaro —PR, PP e
Patriota. Os deputados Pas-
tor Eurico (Patriota), Eduar-
do da Fonte (PP), Fernando
Monteiro(PP)eSebastiãoOli-
veira(PR)elegeram-senacoli-
gaçãoFrentePopular,queen-
globava 12 siglasemapoioao
governador reeleito.
Eurico,quedisputouaelei-

çãonacoligaçãodeCâmara,já
anunciouapoioaBolsonaro.
“Nãoexistecontradição.Mi-

nhacoligaçãocomogoverna-
dor foi paraaeleiçãoestadu-
al. Os deputados ficaram li-
vres noplano federal.”
O parlamentar disse espe-

rar não sofrer retaliações do
governador Paulo Câmara e

ogovernador eopresidente.
“Sou ‘Bolsorui’. Semprede-

fendi issodentrodomeupar-
tido,nãoseriaagoraquemu-
dariadeposição”,dizBacelar,
cujalegendacomandaaSecre-
tariadeTurismo, alémdeór-
gãos do governobaiano.
OapoiododeputadoaBol-

sonaroantesdoresultadodas
urnas não foi bem recebido
pelogovernador,quecomen-
touaatitudedoaliadonodia
davotaçãodosegundoturno.
“Cada umvai fazendo suas

escolhas na vida. Eu agrade-
çosempreaspessoasquetem
atitudesfirmes.Agentegosta
eaprendeagostardepessoas
quesãopontafirmes,quese-
guramasuapalavraemqual-
quer situação”, afirmou.
Paraodeputadofederal Jo-

sias Gomes (PT-BA), que co-
mandou a articulação políti-
ca na primeira gestão de Rui
Costa, a postura dúbia de al-
gunsparlamentaresnãoéexa-
tamenteumanovidade—par-
tedelesjáapoiouopresidente

“
Não existe
contradição.
Minha coligação
com o governador
foi para a
eleição estadual.
Os deputados
ficaram livres no
plano federal
Pastor Eurico (Patriota)
deputado federal eleito
em Pernambuco e que
apoiará o PSb no estado
e bolsonaro na Câmara


