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Salvador, quinta-feira, 1 de abril 2021

BRASIL
DIVULGAÇÃO

Bolsonaro
nomeia novos
comandantes
militares
FORÇAS ARMADAS Um dia depois de demitir
a cúpula das Forças Armadas, o presidente
Jair Bolsonaro decidiu agir rápido para conter
a crise e nomeou ontem os novos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
Na tentativa de apaziguar os ânimos, Bolsonaro apostou em uma solução intermediária e
avalizou a seleção de nomes apresentada pelo
novo ministro da Defesa, Braga Netto. Bolsonaro não respeitou o critério da antiguidade
no Exército e na Marinha, mas o princípio foi
obedecido na Aeronáutica. Todos os nomeados têm bom trânsito na tropa.
O presidente escolheu o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira como novo comandante do Exército. Paulo Sérgio substitui Edson Pujol, demitido anteontem junto com os
comandantes da Aeronáutica e da Marinha.
As dispensas foram motivadas pela recusa
dos militares de politizar as Forças Armadas,
como queria Bolsonaro. Foi a primeira vez na
história que um presidente trocou a cúpula
militar do País no meio do mandato.
Para a Marinha o indicado foi o almirante de
esquadra Almir Garnier, atual secretário-geral do Ministério da Defesa. Na Aeronáutica
assumirá o brigadeiro Carlos Almeida Baptista
Junior, que demonstra nas redes sociais ser
afinado ao governo, compartilhando mensagens ligadas a grupos de direita.
A apresentação da nova cúpula das Forças
Armadas ocorreu no aniversário de 57 anos do
golpe militar de 1964, que levou à ditadura.
Após dizer que a data deveria ser "celebrada",
Braga Netto destacou que as Forças Armadas
se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defesa da democracia, "não faltaram

Presidenciáveis
assinam
manifesto
pró-democracia

|

CONFIRA
OS PERFIS
ï Exército General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de
Oliveira era o chefe do Departamento-Geral de Pessoal do
Exército. Nascido em Iguatu
(CE), tem 62 anos. Ele concluiu
a Academia Militar das Agulhas Negras na arma de artilharia em 1980. Foi adido de
Defesa na embaixada do Brasil
no México e, como general, entre outros postos, foi chefe do
Estado-Maior do Comando
Militar do Oeste

Oliveira, Almir Garnier e Baptista Junior são os novos comandantes das Forças Armadas

no passado e não faltarão
sempre que o País precisar".
Foi mais um discurso para
desfazer a impressão de que,
ao trocar o comando, Bolsonaro teria o objetivo de promover atos golpistas.
"Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma Nação é a garantia da democracia e da liberdade do seu povo", afirmou
Braga Netto. Antes no comando da Casa Civil, Braga
Netto substituiu o general
Fernando Azevedo e Silva no
Ministério da Defesa. Azevedo também foi demitido por
Bolsonaro, um dia antes da
dispensa dos comandantes,
por não querer se envolver
em questões políticas.
Ao escolher Paulo Sérgio
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DOCUMENTO Um grupo de
seis possíveis candidatos à
Presidência da República em
2022 lançou ontem um manifesto em defesa da democracia, da Constituição Federal
de 1988 e contra o autoritarismo. O texto foi divulgado no
mesmo dia do 57º aniversário
do golpe militar de 1964.
A manifestação pró-democracia, assinada tanto por

nomes da centro-direita
quanto da centro-esquerda,
ocorre após o presidente Jair
Bolsonaro demitir o ministro
da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes da Marinha, da
Aeronáutica e do Exército.
Tanto Azevedo e Silva quanto os comandantes deixaram
o governo por serem contra
um alinhamento político das

FORÇA-TAREFA DA
LAVA JATO NO
RIO É ENCERRADA

IMPOSTO DE RENDA

STF SUSPENDE
INQUÉRITO
PROCURADORES

OPERAÇÃO Como anunciado
em dezembro pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, chegou ao fim,
ontem, o prazo para integração da força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro ao Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) instituído no Ministério Público
Federal (MPF) fluminense. A
partir de hoje, o grupo de
trabalho deixa de existir oficialmente como força-tarefa
isolada, após quase cinco
anos de trabalho, 55 operações abertas e 894 pessoas
denunciadas. Apesar da mudança formal, o Gaeco vai
herdar o acervo da Lava Jato
e também será comandado
pelo procurador Eduardo El
Hage.

de julho. Este é o prazo
final para a entrega das
declarações do Imposto de
Renda, de acordo com
projeto aprovado ontem
pela Câmara dos
Deputados. Para passar a
valer a nova data, o texto
precisa agora ser aprovado
pelo Senado. O prazo,
estipulado pela Receita é
30 de abril. O autor do
projeto, o deputado
Rubens Bueno, sugeriu a
prorrogação por causa da
pandemia. "Em um
momento como este,
facilitar, dar mais
oportunidades para que o
contribuinte possa, de fato,
fazer a sua declaração",
disse Bueno.
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SUPREMO A ministra Rosa
Weber, do Supremo Tribunal
Federal, determinou anteontem a suspensão do inquérito
aberto no Superior Tribunal
de Justiça (STJ) que mira procuradores que integraram a
força-tarefa da Lava Jato. A
investigação foi aberta por
ordem do presidente do STJ,
Humberto Martins, para
apurar se a força-tarefa de
Curitiba tentou intimidar e
investigar ilegalmente ministros do tribunal. As apurações vinham sendo conduzidas pelo próprio presidente
do STJ em sigilo. A decisão de
Rosa suspende a investigação
em relação a todos os investigados. A defesa dos procuradores afirmou que "não comenta casos sob segredo de
Justiça".

Nogueira de Oliveira para
comandar o Exército, Bolsonaro repetiu atitude da
ex-presidente Dilma Rousseff, que quebrou a tradição
de optar pelo oficial mais
antigo para comandar a tropa. Além de ser o terceiro na
lista de antiguidade, Paulo
Sérgio não era a primeira
opção de Bolsonaro
O general contrariou o
presidente em recente entrevista ao jornal Correio
Braziliense, na qual apontou
a possibilidade de uma terceira onda de covid-19 no
país e defendeu o isolamento
social. Bolsonaro é crítico às
restrições impostas por governadores e prefeitos como
forma de conter a propagação da doença.
Forças à gestão Bolsonaro, o
que contraria a Constituição.
O manifesto é assinado pelo ex-ministro da Saúde Luiz
Henrique Mandetta (DEM),
pelo apresentador de TV Luciano Huck, pelos ex-candidatos presidenciais em 2018,
o ex-ministro Ciro Gomes
(PDT) e João Amoêdo (Novo),
e pelos governadores tucanos
João Dória (SP) e Eduardo

ï Marinha O almirante de
esquadra Almir Garnier Santos
era o secretário-geral do Ministério da Defesa (segundo
cargo na hierarquia da pasta).
Nascido no Rio de Janeiro, tem
60 anos de idade. Concluiu o
curso da Escola Naval em 1981,
na primeira colocação do Corpo da Armada. Como almirante, comandou o 2º Distrito
Naval, na Bahia, por dois anos
ï Aeronáutica O
tenente-brigadeiro Baptista
Junior, natural do Rio, era o
comandante-geral de Apoio da
Aeronáutica. Antes, foi chefe de
Operações Conjuntas do Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas do Ministério da Defesa. Segundo a FAB, Baptista
Junior ingressou na Aeronáutica em 1975 e foi promovido a
tenente-brigadeiro em 2018.
Possui cerca de 4 mil horas de
voo, sendo 2.200 horas em
aeronaves de caça
Leite (RS). Os seis são vistos
como possíveis candidatos
presidenciais em 2022.
"A conquista do Brasil sonhado por cada um de nós
não pode prescindir da democracia. Ela é nosso legado, nosso chão, nosso farol.
Cabe a cada um de nós defendê-la e lutar por seus
princípios e valores", diz um
trecho do documento.
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