
O requerimen-
to de autoria do 
deputado Ivan 

Valente (Psol-SP) 
foi aprovado nes-

ta quarta-feira 
(29) pela Comis-
são de Fiscaliza-
ção Financeira e 
Controle da casa
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NACIONAL

Tenho certeza que mais uma vez a verdade irá 
nos libertar

Presidente Jair Bolsonaro após entrevista ao jornalista 
americano Tucker Carlson, da Fox News

O
pré-candidato ao governo de Per-
nambuco Danilo Cabral (PSB) 
deve manter distância do correli-
gionário e atual governador Paulo 

Câmara caso queira melhorar suas chances 
na eleição de outubro. Pesquisa realizada pelo 
Instituto Potencial Inteligência revela que Câ-
mara é mais mal avaliado pelos pernambu-
canos que Jair Bolsonaro: 64,8% desaprovam 
governador, enquanto 61,7% desaprovam o 
presidente. 

Os que aprovam
De acordo com a pesquisa, 31,7% dos per-

nambucanos aprovam o governo Bolsonaro e 
apenas 25,8% gostam da gestão de Paulo Câmara. 

Em cima do muro
De acordo com a Potencial, 6,6% dos elei-

tores de Pernambuco ficam em cima do muro, 
na hora de avaliar Bolsonaro e 9,8% no caso 
de Câmara 

Tem explicação
Após 16 anos de PSB no poder, o Estado 

bateu recorde de pobreza: 44% da população, 
diz Instituto Mobilidade e Desenvolvimento 
Social (IMDS).

Registro no TSE
Assinada pelo estatístico e cientista políti-

co Zeca Martins, a pesquisa entrevistou 1.202 
eleitores e foi registrada no TSE sob nº BR-
08372/22. 

Implosão
Pedro Guimarães não resistiu à repercussão 

das denúncias, que se arrastou por toda a quar-
ta-feira, até o desfecho do pedido de demissão.

Insustentável
Jair Bolsonaro tem grande estima por Gui-

marães, e ficou devastado. Mas fez ver ao ex-
-auxiliar que sua permanência no cargo esta-
va inviabilizada.

Falta denunciar
Está por ser explicado o fato de as investigações, 

em curso há anos, não terem produzido denúncia 
formal à Justiça contra o acusado de assédio. 

Downgrade
O Ministério Público Eleitoral de São Pau-

lo, que pegou no pé de Sergio Moro, irá ques-
tionar o domicílio eleitoral da ex-ministra 
Marina Silva, que diz ter aceitado “convite” do 

PE: reprovação de Câmara supera a de Bolsonaro

O PODER SEM PUDOR

Eduardo Portela era ministro da Educa-
ção, no governo João Figueiredo. Obrigado a 
pernoitar em São Paulo, porque o mau tempo 
fechou o aeroporto, ele foi direto para o hotel 
Maksoud e, na recepção, o empregado portu-
guês exigiu pagamento antecipado da diária. 
Mas não aceitou seu cheque, de Brasília. Um 

primo de Portela, Valdir Luciano, cochichou: 
“Esse é o ministro da Educação, Eduardo 
Portela.” O funcionário cortou, para explicar 
cartesianamente: “Não é, não. Se fosse, teria 
vindo um telex de Brasília fazendo reserva. 
Toda vez que vem ministro pra cá, vem telex. 
Não tem telex, então ele não é ministro.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Ministro só com telex

Saída de eventual substituto
alegra Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, “gargalhou para den-
tro”, como se diz em política, 
com o vazamento de denúncia 
de assédio contra o presidente 
da Caixa. E anunciou a substi-
tuta antes de o presidente Jair 
Bolsonaro bater o martelo. Isso 
até deu sobrevida a Pedro Gui-
marães no cargo, um dos mais 
leais auxiliares do presidente. 
Incomodavam Guedes as fre-
quentes referências a Guimarães 
como seu eventual substituto. 

Rede, partido que fundou, para ser candidata 
a deputada federal em São Paulo? Se é para 
esperar, só sentados.

Tudo ok, cumpanhero
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, 

foi assaltado em Brasília por um drogado que 
o ameaçou com faca para roubar-lhe o celular. 
Na lógica de Lula, está tudo bem, pois o vicia-
do queria tomar uma cerveja. 

Missão difícil
O deputado José Medeiros (Pode-MT) re-

conheceu que o presidente Bolsonaro tem di-
ficuldades para governar desde que assumiu. 
“Alguns ministros do Supremo fazendo tabela 
com a oposição... surreal”, disse.

Segurança em alta
Depois que o Fórum Brasileiro de Seguran-

ça Pública confirmou queda nos homicídios 
no Brasil, o ministro Fábio Faria comemorou 
lembrando que “é o menor registrado desde 
2011, quando inicia a série histórica”.

Sem firmeza
Há articuladores certos de que o ex-vice-

-governador Márcio França (PSB) vai desistir 

de sua candidatura ao governo para apoiar o 
petista Fernando Haddad. No próprio PT de 
São Paulo há quem duvide muito.

Acerto de contas
As contas do governo Bolsonaro foram 

aprovadas pelo terceiro ano seguido, mas a 
presidente do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Ana Arraes, preferiu ofuscar o fato 
“lacrando” sobre assédio na Caixa.

Cenário incerto
Armando Monteiro lidera disputa para o 

Senado por Pernambuco, mas o cenário está 
longe de ser definitivo. Segundo a Potencial 
Inteligência, quase metade dos votos é de elei-
tores indecisos, brancos ou nulos.

Crime no comando
O toque de recolher decretado em Alumí-

nio (SP), cidade com menos de 20 mil habi-
tantes, é, segundo Tarcísio Freitas, fruto da 
incapacidade do governo Rodrigo Garcia e 
João Doria. “Uma cidade inteira refém”, disse.

Pensando bem...
...exploração política é como exploração de 

petróleo, tudo depende do “mercado”.

FOTO MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
A Comissão de Fiscaliza-

ção Financeira e Controle 
da Câmara dos Deputados 
convocou nesta quarta-feira 
(29) o ministro da Educa-
ção, Victor Godoy, para fa-
lar sobre tráfico de influên-
cia e corrupção na liberação 
de recursos públicos inves-
tigados na operação Aces-
so Pago da Polícia Federal. 
Como é convocação, o mi-
nistro é obrigado a compa-
recer. O requerimento, de 
autoria do deputado Ivan 
Valente (Psol-SP), foi apro-
vado em votação simbólica 
e ainda não há data fixada 
para o comparecimento, 
mas a Comissão tem 30 dias 
para marcar.

Godoy, além disso, tam-
bém vai participar de uma 
audiência na próxima ter-
ça-feira (5) na Comissão 
de Educação da Câmara ao 
lado do ministro da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU), Wag-
ner Rosário. 
O convite 
foi feito para 
que Godoy 
pudesse fa-
lar sobre a 
situação das 
inst ituições 
federais de 
ensino, em 
especial da 
Universidade 
Federal do 
Rio de Janei-
ro (UFRJ), 
e sobre as 
d e n ú n c i a s 
de superfa-
t u r a m e n t o 
no Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE). A operação 
da PF prendeu e fez busca e 
apreensão em endereços do 

ex-ministro Milton Ribeiro 
e pastores citados em irre-
gularidades na liberação de 
verbas do MEC.

Ivan Valente justificou no 
pedido de convocação que, 
após a saída de Ribeiro, o 

cargo foi as-
sumido por 
Godoy, que 
atuava como 
s e c r e t á r i o -
- e x e c u t i v o 
da pasta no 
MEC des-
de julho de 
2020. Godoy 
é pessoa de 
confiança de 
Milton Ri-
beiro e, “ape-
sar de negar 
ter conheci-
mento dos 
assuntos que 
eram trata-
dos entre o 

ex-ministro e os pastores, já 
esteve com os pastores Gil-
mar Santos e Arilton Moura 
em eventos do MEC”, disse 
o deputado na justificativa. 

Com base em documentos, 
depoimentos e um relatório 
da CGU foram mapeados 
indícios de crimes na libe-
ração de verbas do FNDE.

A revelação do caso teve 
início em março. Em áudio 
que havia sido obtido e de-
pois revelado pela Folha de 
S.Paulo, o ex-ministro da 
Educação Milton Ribeiro 
disse que priorizava pedi-
dos dos amigos de um dos 
pastores a pedido de Bolso-
naro. No mandado de pri-
são de Ribeiro, o juiz Renato 
Borelli, da 15ª Vara Federal 
em Brasília, listou os crimes 
investigados e que podem 
ter sido cometidos pelo ex-
-ministro. São eles: corrup-
ção passiva, prevaricação, 
advocacia administrativa e 
tráfico de influência. Ribei-
ro foi preso dia 22 e solto no 
dia seguinte por decisão do 
juiz federal Ney Bello, do 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF-1).

As informações obtidas 
a partir da interceptação 
telefônica feita pela Polícia 

Federal sugere que Ribeiro 
passou a suspeitar que seria 
alvo de busca e apreensão 
após uma conversa com o 
presidente Jair Bolsonaro. 
Em conversa em 9 de junho 
com sua filha, ele diz que 
falou com Bolsonaro na-
quele dia e que ele teria dito 
estar com “pressentimento” 
de que iriam atingi-lo por 
meio da investigação contra 
o ex-ministro.

Bruno Calandrini, de-
legado da Polícia Federal 
responsável pelo pedido de 
prisão, disse, em mensagens 
enviadas a colegas, que a in-
vestigação foi “prejudicada” 
em razão de tratamento di-
ferenciado dado pela polícia 
ao ex-ministro do governo 
Jair Bolsonaro. No texto en-
caminhado a outras pessoas 
que participaram da opera-
ção deflagrada dia 22, o de-
legado agradece o empenho, 
mas diz não ter “autonomia 
investigativa para conduzir 
o inquérito deste caso com 
independência e segurança 
institucional”.

 Tebet diz que deverá 
dialogar com Ciro ‘no 
momento oportuno’

A pré-candidata do 
MDB à Presidência da Re-
pública, Simone Tebet, re-
conheceu nesta quarta-feira 
(29) ter divergências com 
o pedetista Ciro Gomes 
em relação à economia, 
mas sinalizou que ambos 
se sentarão para dialogar 
no momento oportuno. A 
senadora também fez um 
aceno para que o PDT in-
tegre a frente formada por 
MDB, PSDB e Cidadania 
nas eleições.

Tebet participou de 
evento da Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI) em Brasília com pré-
-candidatos à Presidência 
da República. Em entrevista 
concedida após a apresen-
tação, Tebet foi questionada 
sobre um eventual diálogo 
com Ciro. A senadora apa-
rece com 1% das intenções 
de voto na pesquisa mais 
recente feita pelo Datafo-
lha. Na rodada anterior, no 
fim de maio, ela tinha 2%. 
Na mesma pesquisa, Ciro 
aparece com 8% – tinha 7% 
na anterior, de maio.

Tebet disse ter um bom 
relacionamento com o pe-
detista. “Tenho admiração 
pelo trabalho dele. Agora, 
nós temos um problema, 
que é a visão que nós temos 
da economia, de como tirar 
o Brasil da crise”, afirmou 
a senadora, que se definiu 
como mais liberal. “Não esse 
neoliberalismo sem alma, fis-
calista sem alma do governo 
atual, mas eu sou mais liberal 
na economia”, prosseguiu.

Na avaliação da pré-can-
didata, não é o momento 
de rever reformas, e sim de 
aprimorá-las. Ela também 

considerou não ser a hora 
de rediscutir a autonomia 
do Banco Central. “Nós 
temos questões diversas 
na economia, mas somos 
democratas, pensamos 
no Brasil e sabemos que o 
Brasil precisa de um novo 
rumo, que não dá mais 
para voltar para o passado 
e muito menos permanecer 
no presente”, afirmou.

Segundo Tebet, essa 
percepção abre um canal 
para o diálogo com Ciro. 
“Nós vamos estar sentados 
no momento oportuno, 
até porque, como disse, 
temos respeito mútuo e 
democracia se faz com 
diálogo, com moderação, 
cada um revendo, quem 
sabe, seus posicionamen-
tos e tentando chegar num 
meio-termo”, disse. “Quem 
sabe ter o PDT dentro da 
nossa base da nossa frente 
democrática.”

Ciro
Ciro, por sua vez, fez sua 

apresentação no evento de 
modo virtual e não falou 
com a imprensa depois. O 
pedetista, na ocasião, abor-
dou suas propostas para o 
país, como industrialização 
e investimento em educa-
ção, e disse ser ouvido com 
preconceito no Brasil. O 
pré-candidato criticou o 
uso de emendas de relator, 
ferramenta que serve como 
base das negociações polí-
ticas no governo do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL).

Ciro Gomes também 
fez críticas ao ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva, que não vai partici-
par do evento da CNI.

Moraes. Próximo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse ontem (29), 
em Portugal, que o Brasil saberá defender sua democracia. “O Poder Judiciário vai permanecer 
independente, corajoso, competente e destemido”, declarou, no 10º Fórum Jurídico de Lisboa.

O pedido aprovado na Câmara aponta que Godoy já atuava no MEC sob Milton Ribeiro

MEC: Ministro é convocado 
para depor a deputados
O ministro da Educação, Victor Godoy, terá que comparecer à Câmara dos 
Deputados para falar sobre o caso de corrupção que é investigado pela PF
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