
12 | Política Quarta-feira 8 .9 .2021 | OGLOBO

CONSTITUIÇÃO

“Não mais aceitaremos qualquer
medida, qualquer ação ou
qualquer sentença que venha de
fora das quatro linhas da
Constituição”
EMBORA BOLSONARO CITE A DEFESA DA CONSTITUIÇÃO,
O PRESIDENTE E SEUS APOIADORES FIZERAM ATAQUES
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
O ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO ESTABELECE QUE OS
PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO SÃO
“INDEPENDENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI”.

PODERES 

“Ou o chefe desse Poder enquadra
o seu ou esse Poder pode sofrer
aquilo que nós não queremos,
porque nós valorizamos,
reconhecemos e sabemos o valor
de cada Poder”
BOLSONARO DISSE QUE “VALORIZA E RECONHECE” 
O VALOR DE CADA PODER, MAS ATACOU EM DIVERSOS
MOMENTO O STF. FAIXAS DE MANIFESTANTES 
PRESENTES NO ATO PEDIRAM O FECHAMENTO 
DA CORTE E INTERVENÇÃO MILITAR. BOLSONARO 
CHEGOU A AFIRMAR QUE NÃO CUMPRIRÁ 
DECISÕES DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES.

DEMOCRACIA

“Não queremos ruptura, não
queremos brigar com Poder
nenhum, mas não podemos
admitir que uma pessoa turve 
a nossa democracia” 
A MANIFESTAÇÃO TEVE CARÁTER ANTIDEMOCRÁTICO,
COM A DEFESA DO FECHAMENTO DO STF E DISCURSO 
EM TOM GOLPISTA DE BOLSONARO, QUE DEFENDEU A
SAÍDA DE MORAES DO CARGO. BOLSONARO TAMBÉM
AFIRMOU QUE NÃO VAI DEIXAR A PRESIDÊNCIA 
E QUE “SÓ DEUS" O TIRA DE BRASÍLIA.

PRISÕES DE ALIADOS

“Liberdade para os presos
políticos. Fim da censura. 
Fim da perseguição àqueles
conservadores, àqueles que
pensam no Brasil”
AO FALAR EM “PRESOS POLÍTICOS”, BOLSONARO 
SE REFERE A ALIADOS PRESOS POR DETERMINAÇÃO 
DO STF, NO ÂMBITO DO INQUÉRITO QUE APURA O
FINANCIAMENTO DE ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS, POR
INCITAR AMEAÇAS E VIOLÊNCIA A MINISTROS 
DA CORTE, CRIMES PREVISTOS EM LEI.

VOTO

“A alma da democracia é o voto.
Não podemos admitir um
sistema eleitoral que não 
oferece qualquer segurança 
por ocasião das eleições” 
APESAR DE DEFENDER A “DEMOCRACIA DO VOTO”, O
PRESIDENTE VOLTA A LANÇAR DÚVIDAS SOBRE AS
ELEIÇÕES E INSINUAR QUE NÃO RESPEITARÁ O
RESULTADO. NÃO HÁ REGISTROS DE FRAUDE NAS URNAS
ELETRÔNICAS DESDE QUE PASSARAM A SER USADAS.

Denunciado pelo Minis-
tério Público do Rio

como operador do esquema
de rachadinha no antigo
gabinete de Flávio Bolsona-
ro (Patriota-RJ) na Alerj,
Fabrício Queiroz, ex-asses-
sor do hoje senador, esteve
ontem na manifestação em
Copacabana em favor de
Jair Bolsonaro e virou per-
sonagem do ato, sendo tie-
tado por apoiadores do pre-
sidente.

As provas colhidas pelos
investigadores de que Quei-
roz recebia a maior parte do
salário de funcionários do
gabinete não inibiu apoiado-
res de Bolsonaro de tratar o
ex-PM com admiração.

Além de ser convocado por
anônimos para tirar fotos e
de posar com agentes de
segurança, Queiroz foi feste-
jado pelo deputado federal
Otoni de Paula (PSC-RJ) e
pelo deputado estadual Ro-
drigo Amorim (PSL-RJ). Ele

também prestou continên-
cia para uma imagem de
Roberto Jefferson, presiden-
te do PTB, preso no inquéri-
to das milícias digitais do
Supremo Tribunal Federal. 

Antes de chegar à orla,
Queiroz publicou em suas

redes sociais uma foto para
mostrar que seguia para o
ato: ele estava dentro de
um carro, vestindo uma
camisa do Brasil, com ou-
tros dois homens que usa-
vam blusas com dizeres de
apoio ao governante. 

Queiroz também alterou
sua foto de perfil para a
bandeira do Brasil. 

Tanto Queiroz quanto
seu antigo chefe, Flávio,
são investigados pelo es-
quema que orientava as-
sessores do gabinete a
devolver parte de seu salá-
rio. O ex-assessor chegou
a ser preso no ano passa-
do, mas teve a prisão do-
miciliar revogada em mar-
ço passado, pela Quinta
Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ).

O ex-assessor seria o res-
ponsável em pegar o salári-
os dos demais funcionários
de Flávio. Além das provas
obtidas pelo MP-RJ, dois
ex-assessores de Flávio já
confessaram que eram obri-
gados a devolver parte do
salário. Queiroz nega ser
operador do esquema.

Denunciado na rachadinha,
Queiroz é tietado no ato no Rio 
Ex-assessor de Flávio Bolsonaro posou para fotos com manifestantes
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Personagem. Queiroz faz pose com um fã em manifestação na na orla
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O ex-piloto de Fórmula 1 e

bolsonarista Nelson Pi-
quet foi o responsável por diri-
gir o Rolls-Royce que condu-
ziu o presidente Jair Bolsonaro
e a primeira-dama Michelle
Bolsonaro ao Palácio da Alvo-
rada, para a cerimônia de has-
teamento da bandeira brasilei-
ra, na manhã de ontem, no fe-
riado da Independência.

Nas redes sociais, inter-
nautas comentaram a atua-
ção do ex-piloto, que tem se
aproximado de Bolsonaro
nos últimos tempos. O tri-
campeão foi chamado de
“mito” por apoiadores do
mandatário, mas entre os
opositores foi visto como
“hipócrita”.

A cerimônia foi curta,
sem discurso nem presen-
ça de outros chefes dos Po-

deres, como ocorre tradici-
onalmente. Dezoito para-
quedistas saltaram duran-
te a solenidade, e um deles
entregou a bandeira ao pre-
sidente. Também houve a
apresentação da Esquadri-
lha da Fumaça.

Nelson Piquet pilota
Rolls-Royce presidencial
Tricampeão da F1 expôs adesão a Bolsonaro e 
dividiu opiniões nas redes: foi de‘mito’ a ‘hipócrita’
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Motorista. Nelson Piquet

DISCURSOS DE BOLSONARO BUSCAM VERNIZ
DEMOCRÁTICO PARA CAMUFLAR GOLPISMO

O
discurso do presi-
dente Jair Bolsona-
ro nos atos antide-
mocráticos de São
Paulo e de Brasília

foi feito sob medida para seus
apoiadores mais fiéis, grupo
cada vez menor e mais radical,
avaliam pesquisadores do bol-
sonarismo ouvidos pelo GLO-
BO. As declarações do presi-
dente tiveram ainda como
marca a estratégia de desvirtu-
ar termos democráticos. Ao
mesmo tempo em que falou
sobre a defesa da liberdade e da
Constituição, Bolsonaro ata-
cou o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e o ministro Alexan-
dre de Moraes, enquanto ma-
nifestantes carregavam faixas
e cartazes com pedidos de fe-
chamento da Corte e de inter-
venção militar.

Professor de Literatura da
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj) e autor do li-
vro “Guerra cultural e retórica
do ódio”, João Cezar de Castro
Rocha destaca que os discur-
sos do presidente não foram
dirigidos à população brasilei-
ra, mas à sua militância, que é
“bilíngue” e compreende os
“códigos” mobilizados pela fa-
la do mandatário. Um exem-
plo são as noções de democra-
cia e liberdade enfatizadas nos
discursos. Rocha explica que
elas carregam, no bolsonaris-
mo, a noção de uma “democra-
cia majoritária”, também usa-
da por políticos de extrema-di-
reita em todo o mundo.

— Democracia quer dizer
um regime que salvaguarda o
direito da minoria. Para Bolso-
naro, no entanto, a democra-
cia segue a lógica da democra-
cia majoritária: se um presi-
dente é eleito, tem maioria e,
se tem maioria, passa por cima
das minorias, que ou se adap-
tam ou desaparecem. Já a li-
berdade, que não é absoluta e
vai até o limite do direito do
outro, aparece como um direi-
to ilimitado, que não implica
em deveres —diz Rocha.

Bolsonaro usou as palavras
“democracia” e “liberdade”,
respectivamente, cinco e sete
vezes em suas falas. Já a Consti-
tuição foi seis vezes citada nos
dois discursos. A Constituição,
no entanto, estabelece que os
três Poderes são “independen-
tes e harmônicos entre si”. Pro-
fessora da Fundação Escola de
Sociologia e Política de São
Paulo, a antropóloga Isabela
Kalil pondera que a retórica
sobre democracia e liberdade
tem ainda o objetivo de con-
fundir e de funcionar como
uma blindagem jurídica:

—Fica mais difícil comuni-
car a diferença do que é um ato
antidemocrático e um que de-
fende a democracia, inclusive
do ponto de vista jurídico.

Professor da Universidade
da Virgínia, David Nemer, que
acompanha grupos bolsona-
ristas no WhatsApp, chama a
atenção para declarações ge-
neralistas do presidente, que
têm como objetivo passar a
impressão de que o governo
tem apoio significativo da soci-
edade num momento em que
pesquisas de opinião mostram
queda de popularidade:

—Bolsonaro cria uma rela-
ção de afeto e projeção com
seus apoiadores. Ao generali-
zar o discurso, com a ideia de
que fala pelo povo, de que “nós
somos vítimas” do STF, cria a
percepção de que está com
uma maioria, o que não é ver-
dade porque sua rejeição é ca-
da vez maior. 

Outra marca das falas de
Bolsonaro é a necessidade de
construir um inimigo para
mobilizar seus apoiadores, pa-
pel desempenhado por Mora-
es e pelo STF. Isabela Kalil en-
fatiza que houve um desloca-
mento dos ataques do presi-
dente do Congresso para a
Corte, à medida que Bolsona-
ro viu cair as chances de um
impeachment avançar:

—As formas de contenção
ao governo estão vindo neste
momento do Judiciário, seja
pelos inquéritos das fakes
news e dos atos antidemocrá-
ticos ou de prisões de aliados.
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Afronta
explícita. Faixas
de apoiadores
de Bolsonaro
ontem mostram
que a defesa de
atos ilegais
como a
incitação contra
o Supremo são
feitas
abertamente
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