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OAB vai denunciar 
apologia à ditadura 
de Jair Bolsonaro

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), 
em parceria com o 

Instituto Vladimir Herzog, 
denunciou ontem à Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) as ameaças do gover-
no do presidente Jair Bolso-
naro contra o “frágil proces-
so de redemocratização” no 
país, após o mandatário ini-
ciar um desmonte dos meca-
nismos de justiça e memória 
sobre a ditadura militar bra-
sileira. A OAB ainda pediu 
para que a ONU “redobre a 
atenção” com governo Bol-
sonaro sobre as posturas do 
presidente em relação ao re-

O astrólogo e também chama-
do de filósofo pela trupe do pre-
sidente Jair Bolsonaro, Olavo de 
Carvalho gravou um vídeo onde 
classifica o supremo Tribunal Fe-
deral como um “puteiro”.

“Eu faço um juramento pra 
vocês. Eu nunca mais vou respei-

OAB recorre à ONU para tentar frear ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro à democracia

Olavo de Carvalho chama STF de “puteiro”

DIVULGAÇÃO

Entidade cobra da Organização das Nações Unidas atenção com 
postura do presidente em defesa da tortura e do regime militar

gime militar e as práticas de 
tortura e perseguição política 
realizadas à época.

“As políticas de justiça de 
transição estão sendo des-
manteladas, seja por subfi-
nanciamento ou pela subs-
tituição de funcionários por 
membros que não têm expe-
riência ou afinidade com o 
tema e que, às vezes, minam 
o sofrimento dos sobreviven-
tes e as atrocidades come-
tidas durante a ditadura”, 
disse o presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da 
OAB, Hélio Leitão, em dis-
curso na ONU.

No início do mês de agosto, 

Bolsonaro alterou a composi-
ção da Comissão Especial so-
bre Mortos e Desaparecidos 
Políticos, criada em 1995 pela 
Lei 9.140, a mesma em que o 
Estado reconheceu como mor-
tas pessoas perseguidas pela 
ditadura. Foram substituídos 
quatro dos sete integrantes, 
entre eles a presidente do 
colegiado, a procuradora da 
República Eugênia Augusta 
Gonzaga. Em seu lugar, as-
sumiu o comando o advoga-
do Marco Vinícius Pereira de 
Carvalho, assessor especial 
da ministra da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves.

Leitão ainda afirmou às 
Nações Unidas que “o atual 
governo do Brasil tem repeti-
damente insistido em mudar 
a narrativa sobre as atroci-
dades cometidas durante a 

última ditadura, inclusive 
instruindo os militares a co-
memorar o golpe de Estado 
de 31 de março de 1964”.

“Pedimos que seus man-
datos redobrem a atenção 

para esse grave retrocesso 
institucional no Brasil, que 
ameaça, em sua totalidade, 
nosso ainda frágil processo 
de redemocratização”, afir-
mou o membro da OAB.

tar nem acatar uma decisão desse 
puteiro chamado Supremo Tribu-
nal Federal. Isso aí, é escritório de 
advocacia do PT. Ainda tem que 
chamar de excelência. Excelência 
um caralho. Vocês são uns bostas. 
Para mim vocês não têm autori-
dade nenhuma para decidir sobre 

nada”, declarou em tom raivoso o 
guru do presidente Jair Bolsona-
ro.

Carvalho também acusou o 
senadores de estarem comprado 
e, por isso, não podem destituir 
os ministros do STF e ainda acu-
sou o PT de buscar meios ilícitos 

O Ministério Público do 
Rio de Janeiro instaurou dois 
procedimentos para apurar 
denúncias de contratações de 
funcionários fantasmas e a 
suspeita da prática de racha-
dinha – apropriação indevida 
de salários de servidores, no 
gabinete do vereador Carlos 
Bolsonaro (PSC-RJ), filho de 
Jair Bolsonaro. A suspeita 
é semelhante a que envolve 
o senador Flávio Bolsonaro, 
que também teria contratado 
funcionários fantasmas e fei-
to uso de um esquema pare-
cido por meio do ex-assessor 
Fabricio Queiroz. 

Segundo reportagem da re-
vista Época, as investigações 
foram abertas após a divulga-
ção, em julho, de que Carlos 
teria contratado sete parentes 
da ex-mulher de Jair Bolsona-
ro e sua madrasta, Ana Cris-
tina Valle. Na ocasião, dois 
deles teriam reconhecido que 
apesar de terem sido nomea-

REFORMA
Deputados fazem 
lobby para militar 
e bombeiros

MP também investiga filho mais 
novo do presidente por “rachadinhas”

Parlamentares ligados a 
militares estaduais cobra-
ram ontem uma sinalização 
de que policiais militares 
(PMs) e bombeiros serão 
incluídos no parecer do rela-
tor, deputado Vinicius Car-
valho (Republicanos-SP), 
sobre a proposta que modifi-
ca o sistema de proteção so-
cial dos integrantes das For-
ças Armadas (PL 1645/19).

Os militares estaduais 
querem assegurar que, ao 
passar para a inatividade, 
tenham direito ao último 
salário (integralidade) e 
também reajustes iguais ao 
do pessoal ativo (paridade). 
Essas condições estão pre-
vistas para os integrantes 
do Exército, da Marinha e 
da Aeronáutica. Para es-
tender esses benefícios aos 
PMs e bombeiros, foram 
apresentadas emendas à 
reforma das aposentadorias 
dos militares federais.

Entre outros, a medida 
foi defendida pelos depu-
tados Subtenente Gonzaga 
(PDT-MG), Capitão Alberto 
Neto (Republicanos-AM), 
Capitão Wagner (Pros-CE) 
e Coronel Tadeu (PSL-SP), 
todos PMs. Também rece-
beu apoio de Vinícius Neves, 
representante da Secreta-
ria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp) no debate 
realizado nesta quarta-fei-
ra. Ele é capitão da Polícia 
Militar de São Paulo.

“É importante estar nes-
se projeto para que a gente 
não fique no limbo, a [re-
forma da Previdência] dos 
civis já foi, e essa é a dos mi-
litares”, afirmou o deputado 
Capitão Augusto (PL-SP), 
também policial militar. 

dos para atuarem no gabinete 
jamais trabalharam no local. 
O MP/RJ também apura as 
suspeitas de que ao menos 
outras três pessoas contata-
das pelo parlamentar nunca 
trabalharam na Câmara de 
Vereadores do Rio. 

A investigação criminal 
conduzida pelo MP está sob 
responsabilidade do procura-
dor-geral de Justiça, Eduardo 
Gussem, com apoio do Grupo 
de Atribuição Originária Cri-
minal (Gaocrim). A apuração 
sobre improbidade adminis-
trativa, que corre na esfera 
cível, tramita na 8ª Promoto-
ria de Justiça de Tutela Cole-
tiva de Defesa da Cidadania 
da Capital.

Na segunda-feira (9), Car-
los Bolsonaro pediu licença 
não remunerada da Câmara 
alegando a necessidade de 
tratar de “assuntos particu-
lares”.

O esquema investigado 

no gabinete de Carlos Bol-
sonaro possui semelhanças 
com o que envolve o irmão, 
o senador Flávio Bolsonaro 
e seu ex-assessor Fabricio 
Queiroz. As movimentações 
atípicas acabaram por contar 
de um relatório do Coaf que 
identificou movimentações 
financeiras atípicas de de-
putados estaduais, assesso-
res parlamentares e agentes 
públicos do Rio de Janeiro, 
que resultou na deflagração 
da Operação Furna da Onça, 
um desdobramento da Lava 
Jato. Apesar da movimenta-
ção suspeita de R$ 1,2 milhão 
e de um depósito de R$ 24 mil 
na conta da primeira-dama, 
Michele Bolsonaro, Tanto 
Flávio como Queiroz não fi-
guraram dentre os alvos da 
operação que levou à prisão 
10 deputados estaduais flu-
minenses e outros 16 agen-
tes públicos implicados no 
esquema. 

e conspiratórios. “Sempre agindo 
na calada da noite como esses 
bandidos do STF”, reforçou na 
crítica.

Até às 21 horas da noite de on-
tem, os ministros do STF não ha-
viam se posicionado sobre as crí-
ticas pesadas feitas por Olavo de 

Carvalho que mora nos Estados 
Unidos e é visto como um mestre 
do bolsonarismo.

 Nesta semana ele atacou os 
Beatles e acusou os garotos de 
Liverpool de plagiar o filósofo ale-
mão Theodor Adorno, o everda-
deiro autor das canções atribuídos 
a John Lennon, Paul McCartney 
e George Harrison. Num vídeo 
que viralizou no último fim de 
semana, Carvalho diz que as can-

ções dos Beatles podem ter sido 
compostas pelo filósofo alemão 
Theodor Adorno (1903-1969) um 
dos principais nomes da Escola de 
Frankfurt. Segundo a hipótese do 
autor de “O imbecil coletivo”, os 
Beatles eram “semi-analfabetos 
em música” e lhe parece verossí-
mel que Adorno tenha composto 
com o grupo - que publicamente, 
sempre criticou. O que se pode di-
zer dessa teoria da conspiração?


