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Atendendo a pedido da PGR, 
Moraes inclui Bolsonaro na 
investigação sobre atos golpistas
STF analisa quem são os “autores intelectuais” do quebra-quebra nas sedes dos Três Poderes no domingo (8)

TERRORISMO EM BRASÍLIA

O 
ministro Alexan-
dre de Moraes, 
d o  S u p r e m o 

Tribunal Federal (STF), 
decidiu acatar pedido da 
Procuradoria-Geral da 
República (PGR) e incluir 
o ex-presidente Jair Bolso-
naro (PL) nas investigações 
dos atos antidemocráticos 
que ocorreram em Brasília 
no dia 8 de janeiro.

A decisão foi divulgada 
na noite desta sexta-feira 
(13). O pedido da PGR para 
que o militar da reserva 
fosse investigado foi enca-
minhado mais cedo ao STF, 
que analisa quem são os 
“autores intelectuais” do 
quebra-quebra nas sedes 
dos Três Poderes.

A iniciativa atende a um 
pedido feito por cerca de 80 
procuradores e subprocu-
radores da República. Eles 
acusaram uma atuação sis-
temática do ex-presidente 
para colocar em dúvida a 
segurança das urnas e do 
processo eleitoral.

A representação foi en-
viada ao procurador-geral 
da República, Augusto 
Aras, que vinha sendo 
pressionado internamente 
a tomar medidas mais du-
ras sobre o ex-presidente.

O documento cita o ví-
deo, publicado por Bol-
sonaro no Facebook e 
apagado minutos depois, 
com suspeitas infundadas 
sobre a lisura das eleições. 
A postagem foi feita na ter-
ça-feira, 10, ou seja, depois 
que bolsonaristas radicais 
haviam invadido os pré-
dios dos Poderes.

O pedido para incluir 
Bolsonaro na investigação 
foi feito pelo subprocura-
dor-geral da República 
Carlos Frederico Santos, 
escalado por Aras para 
chefiar o recém-criado 
Grupo Estratégico de Com-

RENATA MONTEIRO  
com Estadão Conteúdo

Palácio do Planalto após terrorismo bolsonarista ficou destruído
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bate aos Atos Antidemo-
cráticos, que vai coordenar 
as investigações sobre os 
atos golpistas.

“Não se nega a existência 
de conexão probatória entre 
os fatos contidos na repre-
sentação e o objeto deste 
inquérito, mais amplo em 
extensão. Por tal motivo, 
justifica-se a apuração glo-
bal dos atos praticados an-
tes e depois de 8 de janeiro 
de 2023 pelo representado 
[Bolsonaro]”, afirma.

A primeira medida su-
gerida pelo subprocurador 
na investigação é que o STF 
determine a recuperação e 
o armazenamento do vídeo 
publicado a apagado por 
Bolsonaro.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE ADIMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal do Paulista, através da Secretaria de Educação, pelo seu 
Pregoeiro, informa que devido à necessidade de Correção no Projeto Básico, a 
licitação referente ao PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 047/2022 – 
PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 030/2022, Objeto: Contratação de Empre-
sa de Engenharia para Execução de Serviços de Reforma das Escolas Munici-
pais: Amaro Alexandrino, Gelda Amorim, Heinz Hering, Rosa Amélia e Concei-
ção da Paz, que estava marcada para às 09:00h do dia 23/01/2023, fica 
ADIADA. A Data de ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS passa a 
ser às 09:00h do dia 17/02/2023, INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 09:10h do mesmo dia. O valor Global estimado passa a ser de R$ 
3.589.035,84 (três milhões quinhentos e oitenta e nove mil trinta e cinco reais e 
oitenta e quatro centavos). O novo Edital e seus anexos poderão ser retirados 
nos sítios: www.bnc.org.br e www.ednaldopregoeirope.com.br. Informações na 
Sede da CPL SEDUC, sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, N° 090 – Centro – 
Paulista – PE ou através do e-mail: licitacoes.seducpaulista@gmail.com.

Paulista, 13 de janeiro de 2023. 
Ednaldo Leite da Silva

Pregoeiro


