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“A coisa mais 
importante é 
desfrutar da sua 
vida, ser feliz 
é tudo o que 
importa”.
Audrey Hepburn (1929/1993)
Atriz britânica
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‘Democracia só existe se Forças Armadas quiserem’, 
diz Bolsonaro. Para Mourão, houve má interpretação 
Em mais uma declaração 

polêmica, o presidente 
Jair Bolsonaro afi rmou 

ontem (7), durante discurso 
para militares, que a demo-
cracia só existe se for uma 
vontade das Forças Armadas. 
A declaração foi dada em um 
breve discurso na cerimônia 
do 211º aniversário do Corpo 
de Fuzileiros Navais, realiza-
da na Fortaleza de São José 
da Ilha de Cobras, no Rio de 
Janeiro. 

Bolsonaro ainda classifi-
cou sua vitória nas eleições 
de 2018 como uma missão 
e afi rmou que irá governar 
junto com todos ‘aqueles 
que respeitam a família’. “A 
missão será cumprida ao 
lado das pessoas de bem do 
nosso Brasil, daqueles que 
amam a pátria, daqueles que 
respeitam a família, daqueles 
que querem aproximação 
com países que têm ideologia 
semelhante à nossa, daqueles 
que amam a democracia”, 
acrescentou.

Para o mandatário, demo-
cracia e liberdade só existem 

pública, Hamilton Mourão, 
disse ontem (7) que foi mal 
interpretada a declaração do 
presidente Jair Bolsonaro 
sobre as Forças Armadas. “O 
presidente está sendo mal in-
terpretado. O presidente falou 
que, onde as Forças Armadas 
não estão comprometidas com 
democracia e liberdade, esses 
valores morrem”, afi rmou.

Segundo o vice-presidente, 
Bolsonaro quis fazer um pa-
ralelo entre a atuação das 
Forças Armadas no Brasil e na 
Venezuela, onde a maior parte 
dos militares apoia o regime 
de Nicolás Maduro. “É o que 
acontece na Venezuela. Lá, as 
Forças Armadas rasgaram isso 
aí. Foi isso que ele quis dizer”, 
completou.

O pronunciamento de Bolso-
naro provocou reação no meio 
político e a resposta do seu 
vice. “Se as Forças Armadas 
não são comprometidas com 
democracia e liberdade, elas 
não subsistem. Está aí nosso 
vizinho, a Venezuela, para 
mostrar isso aí”, afi rmou Mou-
rão (ABr).

Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia do 211º aniversário do Corpo

de Fuzileiros Navais.

quando “a Força Armada 
assim o quer”. Além disso, 
Bolsonaro reafi rmou que os 
militares serão respeitados na 
nova Reforma da Previdência e 
precisarão fazer sacrifícios. “O 
que eu quero aos senhores é 
sacrifício também. Entraremos 
sim, numa nova Previdência 
que atingirá os militares, mas 
não deixaremos de lado, não 
esqueceremos, as especifi ci-
dades de cada força”, afi rmou.

O projeto de lei específi co 
para o regime das Forças Ar-
madas deve ser enviado ainda 
este mês ao Congresso, para 
tramitar junto com a reforma 
do sistema previdenciário ge-
ral. O governo quer aumentar 
o tempo de contribuição dos 
militares de 30 para 35 anos, 
assim como aumentar a alíquo-
ta única dos militares de 7,5% 
para 10,5% (ANSA).

Mourão: Bolsonaro 
foi mal interpretado 
em fala sobre Forças 
Armadas

O vice-presidente da Re-

Rejeitados na UE
O número de cidadãos brasileiros 

impedidos de entrar legalmente na 
União Europeia aumentou 61,5% 
em 2018, de acordo com dados da 
Frontex, a agência do bloco para 
controle de fronteiras. Segundo 
Bruxelas, 4.984 brasileiros foram 
barrados na UE no ano passado, 
contra 3.086 em 2017. Esse número 
coloca o Brasil em sétimo lugar na 
lista de mais cidadãos impedidos 
de ingressar na União Europeia.

As autoridades dos Estados 
Unidos acabam de aprovar 
o lançamento de um antide-
pressivo que está sendo apre-
sentado como uma “grande 
mudança” no combate contra 
a doença. Feita à base da 
esketamina, que é usada como 
um anestésico em animais e 
humanos, o medicamento foi 
batizado de Spravato e foi 
desenvolvido pela empresa 
Johnson & Johnson. 

O antidepressivo será comer-
cializado em forma de spray 
nasal. A novidade é tratada 
como uma solução em grande 
potencial para combater a de-
pressão. O medicamento será 
uma alternativa para os pacien-
tes que resistem atualmente 
aos remédios disponíveis. No 
entanto, mesmo após anos 
de testes para conseguir ser 
aprovado, o uso do remédio 
será estritamente controlado. 

Além disso, o tratamento será 
administrado em um centro de 
saúde para o paciente ser acom-

O antidepressivo será 

comercializado em forma de 

spray nasal.

Eleitor faltoso já pode 
regularizar situação 

O prazo para quem não 
votou nem justifi cou a falta 
em pelo menos três votações 
seguidas regularizar sua situa-
ção começou ontem (7). Para 
isso, é preciso pagar as multas 
referentes às ausências, bem 
como comparecer a um Car-
tório Eleitoral para apresentar, 
além do título, um documento 
com foto e um comprovante de 
residência.

Para somar as três faltas, são 
contados também os turnos de 
votação. Também são contadas 
as eleições suplementares, con-
vocadas quando o pleito ofi cial 
é anulado devido a irregulari-
dades. Segundo informações 
do TSE, mais de 2,6 milhões 
de pessoas podem ter o título 
cancelado caso não resolvam a 
situação (ABr).

O Ministério Público Federal 
(MPF) divulgou ontem (7) uma 
nota técnica em que defende 
o retorno das demarcações de 
terras indígenas para o Ministé-
rio da Justiça, após a atribuição 
ter sido transferida por meio 
de medida provisória para o 
Ministério da Agricultura, em 
janeiro. No documento endere-
çado ao Congresso, à PGR e aos 
ministros de Estado, o titular de 
assuntos indígenas no MPF, o 
subprocurador-geral da Repú-
blica, Antônio Carlos Bigonha, 
afi rma que a transferência das 
demarcações é juridicamente 
inviável, por colidir com o 
tratamento especial dado aos 
indígenas pela Constituição.

O MPF também se posicionou 
contrário à transferência da 
Funai do Ministério da Justiça 
para o Ministério da Mulher, por 
ver confl ito entre as atribuições 
da pasta e os interesses peculia-

A transferência é ‘juridicamente inviável’, por colidir com o 

tratamento especial dado aos indígenas pela Constituição.
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O carnaval de rua de São Paulo 
continua neste fi m de semana 
com o desfi le de 136 blocos. Os 
cantores Cláudia Leitte, Bell 
Marques, Preta Gil, Daniela 
Mercury e Lexa estão entre 
as principais atrações que se 
apresentam neste sábado (9) e 
domingo (10). A folia faz parte 
da programação ofi cial da pre-
feitura. No sábado, a partir das 
15h, Claudia Leitte se apresenta 
na Av. Marquês de São Vicente, 
na Barra Funda, com o Bloco 
Largadinho. É a segunda vez 
que a cantora traz o carnaval 
baiano para a capital paulista 
com muitos sucessos do axé. 

Na Vila Mariana, o baiano 
Bell Marques se apresenta, às 
13h, na região do Parque do 
Ibirapuera com o bloco Bell na 
Rua. Na região de Pinheiros, a 
atração é o bloco Vou de Táxi 
– Amor de Carnaval desfi lará 
na Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, às 14h. São esperadas 
até 100 mil pessoas na avenida, 
segundo estimativa da orga-
nização. Os blocos do Sebah 
Vieira e Navio Pirata desfi lam, 

às 13h, na Av. Tiradentes.
O Bloco da Preta, da cantora 

Preta Gil, estreia no carnaval 
paulistano neste domingo, às 
13h, na Av. Pedro Álvares Ca-
bral, na região do Ibirapuera. 
Outra estreante em São Paulo 
é a funqueira Lexa. O bloco 
Lexa Sapequinha faz referência 
à música lançada pela cantora 
no ano passado. O desfi la será 
na Av. Tiradentes, às 14h.

A baiana Daniela Mercury 
encerra a programação do 
carnaval paulistano. O bloco 
Pipoca da Rainha descerá a 
Rua da Consolação com os 
sucessos de Daniela O Canto 
da Cidade, Rapunzel e “wing da 
Cor. O desfi le começa às 14h. A 
festa carnavalesca nas ruas da 
capital paulista, que começou 
no fi m de semana, de 23 e 24 
de fevereiro e termina amanhã 
(9) e domingo (10), deve atrair 
5 milhões de pessoas, em 514 
desfi les, conforme estimativa 
da prefeitura. Foram disponi-
bilizados R$ 16,1 milhões para 
fi nanciamento da festa por meio 
de patrocinadores (ABr).

Foram disponibilizados R$ 16,1 milhões para fi nanciamento da 

festa por meio de patrocinadores.

Rovena Rosa/ABr
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Adélio sofre de 
‘doença mental’

Um laudo encomendado pela 
Justiça Federal constatou que 
Adélio Bispo de Oliveira, autor 
do atentado que quase matou 
o presidente Jair Bolsonaro, 
sofre de uma doença mental. O 
relatório afi rma que Adélio não 
pode ser punido criminalmente 
pela tentativa de homicídio. 

Ele é réu por “atentado pesso-
al por inconformismo político” e 
cumpre prisão provisória desde 
o dia do ataque, 6 de setembro 
de 2018. Se condenado, Adélio 
pode pegar de três a 10 anos de 
cadeia. De acordo com o laudo, 
no entanto, o agressor sofre de 
“transtorno delirante perma-
nente paranoide” e é inimputá-
vel. Caso a inimputabilidade seja 
comprovada, Adélio pode ser 
levado para um manicômio por 
tempo indeterminado (ANSA).

A medida provisória a ser 
enviada ao Congresso para 
regulamentar a educação 
domiciliar no país vai defi nir 
ações de acompanhamento e 
fi scalização dessa modalidade 
de ensino. A ministra da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, dis-
se que as famílias que optarem 
pelo ensino domiciliar serão 
cadastradas, e as crianças vão 
passar por avaliações perió-
dicas. A intenção é que esses 
estudantes também possam 
ser inseridos em atividades 
culturais e esportivas, mesmo 
não frequentando a escola.

“Não vai ser uma coisa solta. 
As famílias que estão optando 
pelo ensino domiciliar serão 
cadastradas, a escola vai saber, 
o Ministério da Educação vai sa-
ber, o Ministério da Família vai 
saber. Vamos ter a fi scalização, 
o controle, as crianças serão 
visitadas e elas passarão por 
avaliações”, afi rmou Damares. 
Um grupo de trabalho ainda 

Ministra da Mulher, da 

Família e dos Direitos 

Humanos, Damares Alves.
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MPF defende volta de demarcações de 
terras indígenas para o Ministério da Justiça

marcação de terras, o governo 
deveria ter consultado os povos 
indígenas previamente, confor-
me previsto por princípios da 
Constituição e pela Convenção 
sobre Povos Indígenas e Tribais 
da OIT, ratifi cada pelo Brasil.

“Diante disso, será nula toda 
medida administrativa ou legis-
lativa que afete diretamente os 
povos indígenas e não tenha sido 
submetida à sua consulta prévia, 
livre e informada”, escreveu o 
subprocurador Antônio Carlos 
Bigonha. Ele citou o julgamento 
sobre a demarcação da terra 
indígena Raposa Serra do Sol, 
em que o STF afi rmou a neces-
sidade de consulta prévia aos 
povos originários, conforme 
previsto pela convenção da OIT. 
Outro argumento é o de que há 
confl ito de interesses entre a 
política agrícola desenvolvida 
pelo Ministério da Agricultura e a 
gestão territorial indígena (ABr).

res dos indígenas. Para o MPF, 
o MJ é “um campo neutro” em 
relação aos interesses defen-
didos e promovidos por outras 
pastas, sendo “assim historica-
mente vocacionado à mediação 
dos confl itos decorrentes da 
implementação do estatuto 

constitucional indígena”.
A nota técnica servirá de 

base para a manifestação a ser 
enviada pela procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, ao 
STF. Um dos principais argu-
mentos do MPF é de que para 
fazer as modifi cações na de-

Mais 136 blocos desfi lam 
neste fi m de semana em SP

EUA aprovam spray nasal 
no combate a depressão

panhado por um profi ssional. 
O principal composto do me-
dicamento, a esketamina, está 
relacionada com a ketamina, 
que é conhecida pelo grande 
público por ser utilizada como 
uma droga por jovens em fes-
tas, em função de seus efeitos 
alucinógenos.

De acordo com a OMS, mais 
de 300 milhões de pessoas 
sofrem com a depressão. Nos 
casos mais graves, a doença 
pode levar ao suicídio (ANSA).

Ensino domiciliar: crianças 
farão avaliações periódicas

discute o modelo das avaliações 
que serão aplicadas.

O ensino domiciliar é uma 
demanda de muitas famílias 
brasileiras, e a adesão a esse 
modelo deve crescer uma 
vez que for regulamentado. 
A proposta a ser envidada ao 
Legislativo foi construída pela 
pasta da Mulher, e pelo MEC. 
A regulamentação do ensino 
domiciliar está entre as prio-
ridades do ministério para os 
100 primeiros dias do governo 
do presidente Jair Bolsonaro.

Outra prioridade da pasta, a 
prevenção à automutilação e ao 
suicídio, será alvo de uma cam-
panha nacional envolvendo as 
famílias, escolas, mídia e redes 
sociais para dar orientações de 
como lidar com essas situações. 
Segundo a ministra, o Facebook 
foi convidado a integrar o grupo 
de trabalho sobre o tema (ABr).


