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Ao Coilgresso cm Foco, o
seoador se disse "virima de
seguidos c constantes vaza_
mentos de infornsçóes" e

negou os nítmeros citados na
nla!éÍia da veia. "Os valores
infoÍmodos sio absplutsnente
falsos c nãg gfçgaru nem peno
dos.valoÍe) reilir 'Sunrpre de-
darei lodo me,; patrimônio à

Receita Fe,lenl e turlo é conr
patível coüia minha renda",
rermndut" . .-."É'"F I í

.:1" k.: Í-

Bolsonaro
,oh,É,ului"r r"oir. sêrÀ,!
aeÕaflidiao meu parÉnôaiÀ
à RÉccitâ FedeÍal e Ndo é cdn-
potivel com u minha rendr',
acre$crntou.

ió;'senador lamdnrou que

"algumas autoridades do Rio
de Jâneito continuen a vazar
ilegalmente à if,prersâ inÍor'
nrações siSilosü, qucÍendo
conduzir o tema publicmen-
te pelos mciôs de,comunita-
ção e nào dentro dos aütos:l
e disse qurr ficará provado
denuo do processo legal que
jamais conrqteu-qualqu€( iíe-
gularidadr:. .

ReporLlScnr do iomal Fo'
lha de S.Puulo desh quinta-
-Íeira afína quet'quebra do
sigilo deFlà,io atinge também
ao menoa clnco ex-aslessores
do preridcnrc iair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro lucrou
R$ 3 milhões com imóveis
lnvestigação do MP indica casos com valorização excessiva

0312

^ 
sistâ \,tio publicou m de imóveis entre 2010 e 2017, cimeolo ilícito decoÍrerte do§

A noit" a"tiu àuinta-feira q@ndo era deputado cstadual dewios de tecurss".
I \rsl uma ráporragem io Riu. Conforme os dueumentos

cnrqueafirnoqucoMinisÉrio SegundoaVejo,ailvestisa' obtid-os pela revista, os lucros

Público do Rio de JaneiÍo (MF ção do MP indica casm em que do filho do PÍesidente com a

.RJ) aponrou indícios de quc o tcria lravido uma valorização venda dos inóveis chegaraol a

enãdôrFhvio Bolsonao (PSL- excessiva de imóveis colnpra- 29270, ou Eja, foranr vendidos
-P.I) "tcnha utiliado a morpra dos por Flário Bolsonaro. E§te por qua§e o quádruplo do vâlor
e euda de irúveir para lavar esqueura, de acordo com a decompra.Naação,.deacordo
diúeiro". O parlamentar, se- repomgemaribuiaoMBPode com aveja,.o.Mp diz ter en-
pundo u \,tia.'luqou R§ 3.089 tei eorido paru Flávio "silDu' conmdo irrdlcio rle peculato,

írilhô"r.om.o.pt"t subfatu- l4 8aúos di capital Íicucios" lavagem de dinhcilu c orlani-
radas e verdas supcrfaturadc que encobriÍianr "o enÍique' aÉo crimiDca.

'Podem ir pra cima de mim', diz
O oÍesidenre Jair Bolso- goveÍno porque é "um govcíno entre 2010 e 2017, A su§peiü

naro indicou neera quinta- àe aureridadc, é um govemo foi aPontada pelo MPRJ ao
.feira que as investiradõet do de rcspon§abilidade com o di' §olicilar a quebÍa dos sigilos

Minúrêrio Público ão'Rio de nheiro público, é um Swemo bancário e fiscill do senudor,

JaneiÍo (MPRJ) qu€ envolvem que não vai mentir e não Ei que foi concedida p€la Justiçâ

um de seus filhos, o senador aceitar neSociações, nào vai RiodeJatreiro,
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), aceiarttnchavosparaatender Segundo os promotores, o

são uma tcntativo de ating! inreressc de quein quer que eurào deputado e§radual teria
-lo, e colocotr seu rigilo fisúl seiâ. E potrto 6nal". lusado 3 mühô€s de r€ais em

à úisposicão. 'Quãrenr rne Flávio Bolsonaro Passou transa§óes imobiliária§ de 9
atingiiz venham pira cima de a ser invêsrigado P€lo Minis' mühões de reais envolvendo 19

mioii Fodenr vir para cinta de tério Público após o Conse' imóveis-em que há "suspeitas

mim. Querem quebrar meu lho de Conmle de Atividads de subfaturamento nas com-

sigüo, à sei qud tem qu. ter Fitranceira§ (Coaf) apontar pras- e-superfaturamento nas

uá fáto, mas !u abrc à meu movimentaçóes stlpicas de vendas", dis a vejâ Em nota

siqilo. Nio vão me Derar". seu ex_assessor parlamenlar pubüodanoTkitteÍosênadoÍ
düse Bolsonoro em DaÍlatl nos nu Assembleia LÊSislativs do afirmou que "não são veÍda-

Estados Unidos, ao ser ques. Rio d€ Jaoeip (Alcrj) Fabrício deüas âs inÍoruçõe§ vâzadõ
tionado por repórteres sôbre Queiroz. Thmwm foram iden' na rcvi§E \tlêja acerca rle meu

as invesrigaçõei do MPRJ que tificadG dePósitos §usp€itos lE parimônio".
envotvemtlâüo. conra do próprio *nador "continuo sendo vitima dc

o presidetrte, que viajou Reportagem publicada no seguidos e constante§ vaza'
aus E'UA para reúber uma site dá revisra t'bja na quena' nlentos dc infumações conti'
oremiacão'ds CâIlsÍa de Co- -Íeiro alimtou que o MP aPou' das etn prccesso qrte esIá em

mércio BÍasil-EsEd6 Unids, tou indicios de que Flário se8Íedo de justiça' Os valores

disse que "8Íaudes retores da lenho utilizado netociações infornlados são absolutamene

mídia" stÃõiNatisfeitos com o de imóveis PÂÊ lavar dirheiro fal§o§ e não úegan nem per'

tanlo ro
quando {ri
conlo tro oe

Alerj.tl

PROTESTO5

Mourão:
BRÂSÍLIA(Ac)-opresi-

dente em exercício Hamilton
Mourão disse nesta quinra.
-feira que os protestos tro dia
anterior contra os cortes no
Minisrério da Educação trão
desestabiliam o 8ovmo Jair
tsolsonaÍo. I'àra cle, as lna-
niíestações foram pontuais e

não há Íisco de se repetir o
que houve em 2013, quando
os atos, que fi6ram conhecido
como Jomâdas de Junho, itri-
cialmente mntra o aumeôto no
ra6po(e público, tomaram a

rua rle txlo o paÍs.
Ao ser questiooado se as

manifestaçôes desestabiliam
o Boverno, Mourão disse quc
os atos oconeram de fotma

LICENçA AMBIENTAL
O HOAPITAL DE OLHOS DE SERGIPE, CNPJ

1 6.458.630i0001{4. COMUNICA A TODOS OUE RECE-

BÉU A LICENÇA AMBIENTAL NUMERO 071/2019, DA

SEI\,IA (SECRETARIA MUNICIPAL OE MÊIO AMBIÉNTE)

EM 'r6/05/2org. coM VALIoADE PARA 3(TRÊs) ANos A
PARTIR DÉSÍA DATA, A OIREÇÃO

atos não desestabilizarn
traneuila, com exceção do Rio, a china, co[] pa§sageü pelo previdência aÍ no frlll dejulhõ
onde horve conftonto e um lltilo e Pela ltá.lia. ou inicio dc t8o)to, vai illüJnÍ
ônibus queinrâdo ptlos ntart- Mourão afirrtou não ver as expectativrs econrinticas <

festirilres. Policiais aÍirmarm pmsibilidade de os nlos desta os recursos v.lo Yoltrr ils uru_

que maniÍestantcs lançaram quana-feira repelircm a Jor- rcrsidades ç ao5 c!lro§sulolcs
cootru eles rojões e Ío8os de u_ nado de Junho' que desesla_ do Soverilo c o vidr wl segulr

túcio. Reagindo a essã suposto bilüúam o govenro da Presi' seu (uÍ!o ll')úlÉi ' di§se'

,ruu". ur"l'M, iurrratn buu dentc DillDü-l{ousscÍt (PT). o o prrsidcnte.cnr <icrcicio
Ú*'.uno"u.ntuíii"*"nr"t. presidente ent exrrciciu tlisse volt"u 't rljzer que.ai nranifes-

- Não vejo isso (que os aros ier confiança na üPro!rç3o da taços tu'ry1' usacius politica'

Dodem descstabilizar o cover- refoma da Previdência. o que, nlel)tc IBrr atilcrÍ o SovernJ
iro). ludos os protestos Íomm segundo ele, gaÍanlrrio a Iolra por gruús-cm liror do ex?re
tle foma rranquila com exce- doi recutsos Às ulivt'rsiriades. sid9utc fuln, preso em Clrri-

çuo ao ôr" *.ire, no nio Oe - e, náo po*o dizer isso, riú, c. por \c;üâis sindioi§
janeirc, que ai apuece aqueles ms eu julSo que nio (repetirá qué, scllurrlo ele, aproveitaram

,ààiú"rlt innii.ia...r,i n*t zorg), n i-umi coua F,niual e paru prut<-stri contra a mu'llni
de atividadc - dise ao deixú à medida que tod6 as dNisôes ça na 'tohrança oo imposto
õ g"Uin"i" au üce-pr6idente. que o govemo esri tomondo e, siudi(al', cujo de§conrc çm.l'o-
ú.ii" ú", ele erôarca para princilalnente terrho ceÍeza lha-dc prBanlento foi proibi(lo

uma üagem de dez dias iara que vai ser aprovadn r nova em nurço por Bol§onaÍo

tÍoo ol altctt!
Builclão ot aiu^ aulo

otvrrÁo or !t6açó!l I @úa^Í€

^vrro 
ol LtctÍ çÀo - rqo^ oa Ptaço t' o1l2oÚ

a omk* Pê!1Nnênt & ucltaçao óo ÍúÀldpb & 
^.êh 

6.àdsE
brn. püllo. Fr. @nkm€nto dê tdot. . rc.llDco e lkb(e,
nâ moó.ldúc àdmà 6pülbdô, . m.dlônE iídm.ça.r â s9ulrl
oarfor cÕnB.tâçlo d. úpr.s .s9dànad. .m obr.l . 5.Nlço5
dc EEnbú F.. qÉuur remàn.Í.nt. & obr. rrffi6 . !m.
qu.d.; Fl6úíva, ânln à Undd. EdEcbml &elim dc
5.nro5. rtruàd. no tuvoôdo Rlo d.s tudr*. d6tê MunldPlo, no!
brhor óo T.rmo dG Comp.oml.s PÀC 207517/2013, d. rcdo @m
o frojcb §d@ c BPdoeç&s àpr.5.ntad.s, oilv.rtrdo .m .rcro
I deiE lnrúumanb.
o^Í o! ttcaalllxTo D^g PioPoSÍ^5, 3r/05/2019 (dnb .
úm dê m.lô dG dort m! . dczenov€), às th (orto horãe).
[POr EGrcr ú@ qrob.l
Pndo o! !x!cucÀo. novc nr.c..
rr6txt ot Exlçuçlor Eré.uçào lndn4.a, sob Relhc E,nPêltâdâ

['ü3§??êLro 
".*"!it^rt^ 

uord.dê oçôore^É..i t52e -
P.ojêto/Aüvtd&.; 1017 Natqr.ràloê5F6à: 4490.51,00 ' foote cê
f,Nuí5or: tlll/1t2s,
!§r !aO^L! !é n'4.66Ê3, .n cu. aÚd rcôçáo.
P^rÉcti ruriDrco! s/2o19.
v^LoR r^ltro: Rt 657.52?,/a (s.Een!c. crnquctrb ê $t. mil,
q!in&nb.. vlnE . dol. r.ât. . 5.t ntâ . q$h ent.vo.)
ó tdbr. G htdru@ @mpl.maEÊ, 66hr._$ a dbpô4&
do! lnr.i.e@, ni srà d. 6ml.ú &m.n.ntÊ d. u.tr4âo,
írurdà â Ê@ bvlnbrc frelr. d. olvêlrâ, ,ôô, hr. Brà@sE. e
tuvnd.J.rà à kbl.{., .m dÉr d. sFdEnE, no ho.áno das
Oh ar l2h. Eb t.l.h. tun./r.rr (79) !2Ú.ltO2.

&.b &.dsE, l3 d. m.bd.2ol9.
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Em busca do centro
f\uas dcclaraçôes fundamcntais para a polirica
IJbrasileira viêram ontem dos Estados Unidos. Ao
afirmaÍ, do Texa§, que marterá a nova postura no
relacionamento com os demais poderes da RePública,
por exigência da maioria da população, o presidente

Bolsonaro escalou mais um degrau no seu embate com
o coogresso. O que ele está querendo qplicitar é que o
Corgresso só age na buse do toma lá dó cá.

O p.esidentc da Câmara, RodÍi8o Maia, se conrra'
ponrlu em detlaraçâo enr Nuva York, durante Ícunião
com investidores, Baranriu que o coDgre§§o fará â re_

forma da Previdência "com ou sem governo", abrindo
canrirrho para uma ação parlanlentar autônona, desco.
lada do Palácio do Planalto,

Maia 5e mostra disposto a assumir um Papel crucial
neste mometrto, o dc um lldcr dc ccnfio liberal fiador
dos compromissos dc reformas, quc Passana$ a qucs'
tóes de Estado.

EIe ssbe que te o Congre§so não apÍovar uma refot'
ma que permita o inicio de uma retomad8 econômica,
vai ier acusado poÍBolsonarode agir na base do fisiolo'
8ismo, d€ não aprovüem a refoma por não ter dado or

sairá dessa crise como uma vltima

,^\ronco das ruas, que já

\./seruiu para alavancar a

candidarura de BolsonaÍo,
se volrou contra ele quarta-

feira de Íonna expressiva

expressiva. O enfretr-
lanrenao rasteiro escolhido pelo Soverno Para Íe§pon'
der às pessoas que, aos milhares, protestaram em toda§

xs capirais e em mais de cem cidadês Pelo Pals, demons'
tra uma awliaçâo eguivocada do quc está acontccendo.

Bolsonaro queÍ fazer çrer que apenas o§ "idiotas
inúteir" esquerdistas etra"am nãs ruàs. É mais prová-

vel, porém, que estivesrem nelas boa Parte do§ eleitores
que o €scolheram paío se livÍat do PX Se os Peti§ta§ e

apoiarlores da esquenla tivcsscnl esla capacitlade de

mobilização, teÍiam saído às íuas paÍa deícndcr o "Lula
liv.e", ou I caldidatura de HaddÀd.

Quen foi para as ruas quatta-feira demonstrou o

descontentamenlo com o Sovemo disfuncional de Bol'
sonaro, que * perde enr picuinhas ideológico e esque'
ce os verdsdeiros problemas do pcl§, sendo a educsção
o maior deles.

Se é verdade que a perfornrance dos nossos alunos
los exames internacionais como o Pi§a teve uma queda

assustadora los aros petistas, ildicando que o P[ dcu
mois inrportância às tDedidas paliativas ou ideológicas

do que à qualidade, cambém náo s€ vê nos pÍimeiÍo§
passos do govenro Bolsonaro oado que itrdique um
prcjeto eduecional promissoi

Os radicais continuarão com Bolsonaro, mas ele
já vern perdendo o aF)io dos eleitore§ de Gntro, que

remiam a volta do PI e, por falta de opçóes, votüam
nele. Em uma rampanha sem radicaliemo, Bolsonaro
disputaria com Cabo Daciolo a rabeira da eleição.
' Os adversários que poden faz€r fteote a ele de ver'
dade, como o governador de São Paulo, João Doria, o
próprio Rodrigo Maia, especialmente sc junroE cm um

novo partido de centro direitâ que unisse o PSDB ao

DEM, ainda estão peÍdidos, entÍe apoiá.Io, atÍá8 dos

cliques da i[tcnrct, ou abÍir trovos cunrilrhos.
Botsonaro precisa de um PT cofi discuÍso radicali-

zrdo para construiÍ o seu projeto de Poder Só com a
esquerda forte se manterí como a opção dos não radi'
cais dc dircita ou dc ccntrc. PoÍ isso, vivc advenindo
sobre "a volta do PT".

Bolsonaro está em seu aNbienle. No embate coln
o P,x Assim como na campanha o centro foi esmagado
pelo radicalismo, também hoje não há uma liderança

de centro, vigorosa, respeitada, que aPresente uoa
§aída fora dessa Íadicalização.

O pals é de centÍo, circunstancidlmeote a Íadicalia-
§ão polhica está dominando o debare. Lula só cheSou
à presidência porque se aproximou do centÍo, e assim
governou durante seu priureiro maadato. Fernando
l'lenrique levou o PSDB para o certro, chdmou o PFL

para gortmai
A cara(teristica do ccntro é a moderação, mm os

exrrenos con[inuam em colubale, o ambiente PolíÍico
pede radicalizaçáo. O quc agrada a unbos os lados. Há
um espaço polírico importanre a ser ocupado por umo
lklerança de cenrro quc Salvadze as ideias sensatls,
um centro liberal, democrático,

cargos que pedlram,
d! velha político,

o ronco das Íuas,
quejá seryiu para ala-
vancar a candidatu.
ra de Bolsonaro, na
quana-feiB se voltou
contra ele de maneira

RosFn.ávêl Tácni6 Íiâgo Amarc.
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