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GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 27.865.757/0001-02

NIRE 33.300.166.866
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês março de 2021, às 17 horas, na sede
social da Globo Comunicação e Participações S.A. (“Companhia”), situada na Ci-
dade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Lopes Quintas, nº 303, Jardim Botânico,
CEP 22.460-901.

2. Convocação e Presença: Considerando a presença da Acionista representando a
totalidade do capital social, foi dispensada a convocação de acordo com o disposto
no art. 124, §4°, da Lei n° 6.404/76.

3. Mesa: Presidente: Jorge Luiz de Barros Nóbrega. Secretário: Manuel Luis Roque-
te Campelo Belmar da Costa.

4. Deliberações: Instalada a reunião, a Acionista representando a totalidade do
capital social, resolveu:

Em matéria ordinária:

4.1. Aprovar, sem restrições, as contas da administração, o Relatório da Diretoria e
as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020, tendo sido os documentos publicados no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro e no Jornal Valor Econômico do dia 26 de março de 2021, na forma
do §4° do art. 133 da Lei 6.404/76.

4.2. Aprovar a proposta da Diretoria no sentido da destinação do resultado do exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 167.818.104,25
(cento e sessenta e sete milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e quatro reais e
vinte e cinco centavos), como se segue:

(i) R$ 8.390.905,21 (oito milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e cinco reais
e vinte e um centavos) para a constituição da Reserva Legal, correspondente a 5%
(cinco por cento) do lucro líquido;

(ii) R$ 41.954.526,06 (quarenta e um milhões, novecentos e cinquenta e quatro
mil, quinhentos e vinte e seis reais e seis centavos) a título de Dividendos, os quais
serão pagos até 31/12/2021; e

(iii) reter, na forma autorizada pelo art. 202, §3°, da Lei 6.404/76, o saldo de R$

117.472.672,98 (cento e dezessete milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, seis-
centos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Em matéria extraordinária:

4.3. Consignar, no término da presente data, a renúncia do Sr. EDUARDO GAMA
SCHAEFFER ao cargo de Diretor de Negócios Integrados em Publicidade, conforme
carta de renúncia apresentada e arquivada na sede social da Companhia.

4.4. Eleger a Sra. MANZAR GOMES FERES, brasileira, casada, engenheira, inscri-
ta no R.G. sob n° 63.762.995-4, SSP/SP, inscrita no CPF/MF n° 907.720.677-91,
residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço pro-
fissional na Rua Lopes Quintas, n° 303, Jardim Botânico, CEP 22.460-901, para o
cargo de Diretora de Negócios Integrados em Publicidade, com mandato a partir
de 01/04/2021 até a AGO de 2022, conforme Termo de Posse registrado em livro
próprio.

4.4.1 A Diretora ora eleita declara que não está impedida de exercer o cargo de
administração para o qual foi eleita, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a pa-
lavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo qualquer manifestação, deram
por suspensos os trabalhos, encerrando a presente Assembleia, tendo-se antes
feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada
pela Acionista presente e pelos membros da mesa. Rio de Janeiro, 31 de março
de 2021. Mesa: Presidente: Jorge Luiz de Barros Nóbrega – Secretário: Manuel
Luis Roquete Campelo Belmar da Costa. Acionista Presente: Organizações Globo
Participações S.A.

Confere com o original lavrado em livro próprio

Jorge Luiz de Barros Nóbrega
Presidente

Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa
Secretário

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

Pregão Eletrônico nº 127/2021 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de aquisição de 
computadores e Notebooks. Processo Administrativo n°: 25.364/2020. Data/Hora: 
21/05/2021, às 16h30. Editais disponíveis no site http://www.resende.rj.gov.br/
blogtransparencia/page/index.asp. e no site do Banco do Brasil. Informações: e-mail 
licitacaosaude.resende@gmail.com ou tel. (0XX24) 3354-3922/3354-4625. 

Julio Cezar Carvalho. Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SUMLIC - COMISSÃO SAÚDE

   
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tendo em vista os Avisos de Licitação dos Pregões Presenciais nº 004/2021 - FMAS e 010/2021 
– FMS terem sido publicados com incorreção no Jornal Extra, Edição nº 9.023, página nº 11, 
edição do dia 07/05/2021, RETIFICA-SE:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - FMS: 
ONDE SE LÊ: “Data e hora de abertura da licitação: Dia 19 de maio de 2021, às 09h”

LEIA-SE: “Data e hora de abertura da licitação: Dia 20 de maio de 2021, às 09h”.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - FMAS: 
ONDE SE LÊ: “Data e hora de abertura da licitação: Dia 19 de maio de 2021, às 09h”

LEIA-SE: “Data e hora de abertura da licitação: Dia 20 de maio de 2021, às 14h”.

Rio Claro/RJ, 07 de maio de 2021.
ANDERSON SILVA

Pregoeiro

ERRATA
AVISOS DE LICITAÇÃO

   
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, COMUNICA 
aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021, com abertura prevista para o dia 
10 de maio de 2021, às 09h, fica ADIADO “SINE DIE”, motivado por não haver tempo hábil para 
julgar a impugnação impetrada pela empresa CUSTOM INFORMÁTICA LTDA, sob o CNPJ nº 
00.095.530/0001-60. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios 
de divulgação utilizados anteriormente. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas, de 2ª a 6ª 
feira, das 09h às 16h, pelos telefones (24) 3332-1292 e 3332-1717, ramal 226, ou pelo e-mail 
licitacao.pmrc@gmail.com.

Rio Claro/RJ, 07 de maio de 2021.
ANDERSON SILVA

Pregoeiro

AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal de Governo

Pregão Eletrônico nº 171/2021 -Objeto: Registro de Preço -Aquisição de Tela de
Arame Galvanizado, conforme edital. Processo Administrativo n°: 7.694/2021.
Data/Hora: 24/05/2021, às 14h. Edital disponível no site http://www.resende.
rj.gov.br/blogtransparencia e site do Banco do Brasil. Informações: e-mail editais.
resende@gmail.com, tel (0XX24) 3354-4625.
Julio Cezar de Carvalho -Superintendente Municipal de Licitações e Contratos.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP
Processo Administrativo nº 3400/2021
Pregoeira do Município de Maricá informa. Objeto: Registro de Preços para contratação de
empresa especializada no fornecimento de resmas de papel A4 – tipo sulfite para atender às
necessidades da Prefeitura Municipal de Maricá. Data da realização do certame: 21/05/2021,
às 10h. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, nº
346, Centro – Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW
virgem e uma resma, das 08h às 16h30, solicitar pelo e-mail maricacpl@gmail.com ou realizar
o download no site pelo link www.marica.rj.gov.br>>transparência>>licitações em andamen-
to>>editais. Maiores informações pelo e-mail maricacpl@gmail.com. Telefones: 3731-2067 |
2637-2053 | 2637-2054 | 2637-2055 | 2637-3706 | 2637-4208.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ
AUTARQUIA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE - EPT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de microcomputadores, tablets, monitores extras
e notebooks, incluindo demais acessórios, para atender as demandas da Autarquia Empresa
Pública de Transportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ins-
trumento convocatório.

O Pregoeiro Jhone Medeiros de Oliveira, no uso de suas atribuições, informa que o Pregão su-
pracitado fica marcado para o dia 20/05/2021, às 09h, no Centro de Artes e Esportes unificados
(CEU), localizado na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto (RJ 106), Km 27,5, Itapeba - Maricá/
RJ. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer na sede administrativa da EPT, sita
à Rua das Gralhas, nº 0, Lote 113, Gleba 01, 2º andar, Parque da Cidade, Maricá/RJ, portando
carimbo contendo CNPJ e Razão Social da empresa, 01 (um) CD-RW virgem ou pen drive e
uma resma de papel A4, das 09h às 16h; solicitar pelo e-mail cpl.ept.marica@gmail.com ou
realizar o download no site pelo link www.eptmarica.rj.gov.br>>transparência>>Portaldatrans-
parência>>editais. Outras informações, se necessárias, serão prestadas através do email cpl.
ept.marica@gmail.com.

CONSIDERANDO QUE A PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, TORNA PÚBLICO
O QUE SEGUE:
MÉTODO DE SELEÇÃO: SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL (POLÍTICAS DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS - GN-2349-9)
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº: 2941/OC-BR
PROJETO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI
(PRODUIS)
PROCESSO Nº: 190/000473/2020
OBJETO DA PUBLICAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE/ SERVIÇOS DE
CONSULTORIA INDIVIDUAL/ SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Resumo: SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ESPECIALISTA JURÍDICO, INSERIDO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL
DE NITERÓI (PRODUIS)
Data Limite: 5 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação
O Município de Niterói, por meio da Unidade de Gestão do Programa (UGP/BID), firmou Contrato de Financiamento
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão
Social de Niterói (PRODUIS) e se propõe a utilizar parte desses recursos para o custeio do Contrato de Prestação
de Serviços de Consultoria.
A Unidade de Gestão do Programa (UGP/BID) convida os consultores elegíveis a manifestar seu interesse em
prestar os serviços de “SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ESPECIALISTA JURÍDICO, INSERIDO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL
DE NITERÓI (PRODUIS)”.
O Termo de Referência (Anexo I) com a descrição pormenorizada da contratação ora pretendida e a Minuta do
Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria (Anexo II) são partes integrantes do presente documento e
encontram-se disponíveis no site da Prefeitura de Niterói, qual seja, www.niteroi.rj.gov.br.
O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos indicados nas Políticas para a Seleção e
Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, disponibilizada no site do
Banco Interamericano de Desenvolvimento, qual seja, www.iadb.org.
As Manifestações de Interesse deverão ser elaboradas em Português, incluindo a Apresentação do Candidato a
Consultor, Dados e Documentos Pessoais, bem como o respectivo Currículo.
As Manifestações de Interesse (Currículos e Documentação) deverão ser entregues presencialmente até as 15
horas da data limite, na Unidade de Gestão do Programa (UGP), localizada no Caminho Niemeyer – Rua Jornalista
Rogério Coelho Neto S/N – Sala 04 – Centro Administrativo – Centro – Niterói – CEP: 24.020-011/ Telefone: (21)
2620-9924. Não serão aceitas as manifestações de interesse enviadas via e-mail.
No envelope de entrega da Manifestação de Interesse deverá constar: “Nome do Consultor/ SELEÇÃO DE
CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALISTA JURÍDICO,
INSERIDO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI (PRODUIS).”
Poderão ser solicitados esclarecimentos acerca do objeto do presente chamamento em até 72 (setenta e duas)
horas anteriores ao prazo para entrega das Manifestações de Interesse, através do e-mail ugpbid@smo.niteroi.
rj.gov.br (este e-mail é exclusivo para solicitar esclarecimentos sobre este chamamento público).
Caberá à Unidade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (UGP/BID)
responder aos pedidos de esclarecimentos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, antes do encerramento do
prazo para a entrega das Manifestações de Interesse.
A responsabilidade pela veracidade das informações será de cada candidato a Consultor, estando sujeito o mesmo
às sanções em caso de irregularidades.
Este Chamamento Público encontra-se disponível no endereço eletrônico da Prefeitura de Niterói,
www.niteroi.rj.gov.br.

Niterói, 07 de maio de 2021.
VICENTE AUGUSTO TEMPERINI MARINS

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

NITERÓI
SMO
Secretaria Municipal de Obras

UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA – UGP
EXTRATO 026/2021

CONSIDERANDO QUE A PUBLICAÇÃO É REQUISITO DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, TORNA PÚBLICO
O QUE SEGUE:
MÉTODO DE SELEÇÃO: SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL (POLÍTICAS DO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS - GN-2349-9)
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº: 2941/OC-BR
PROJETO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI
(PRODUIS)
PROCESSO Nº: 190/000591/2020
OBJETO DA PUBLICAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE/ SERVIÇOS DE
CONSULTORIA ESPECIALIZADA/ SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Resumo: SELEÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA INSERIDO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI
(PRODUIS)
Data Limite: 16 (dezesseis) dias corridos contados a partir da data da publicação
O Município de Niterói, por meio da Unidade de Gestão do Programa (UGP/BID), firmou Contrato de Financiamento
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão
Social de Niterói (PRODUIS) e se propõe a utilizar parte desses recursos para o custeio do Contrato de Prestação
de Serviços de Consultoria.
A Unidade de Gestão do Programa (UGP/BID) convida os consultores elegíveis a manifestar seu interesse em
prestar os serviços de “SELEÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INSERIDO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL
DE NITERÓI (PRODUIS)”.
O Termo de Referência (Anexo I) com a descrição pormenorizada da contratação ora pretendida e a Minuta do
Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria (Anexo II) são partes integrantes do presente documento e
encontram-se disponíveis no site da Prefeitura de Niterói, qual seja, www.niteroi.rj.gov.br.
O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos indicados nas Políticas para a Seleção e
Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, disponibilizada no site do
Banco Interamericano de Desenvolvimento, qual seja, www.iadb.org.
As Manifestações de Interesse deverão ser elaboradas em Português, incluindo a Apresentação do Candidato à
Consultoria, documentos de representação da empresa, bem como a documentação comprobatória da expertise
requerida pelo Contratante.
As Manifestações de Interesse, devidamente acompanhadas da documentação solicitada, deverão ser entregues
presencialmente até as 15 horas da data limite, na Unidade de Gestão do Programa (UGP), localizada no Caminho
Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, S/N – Sala 04 – Centro Administrativo – Centro – Niterói – CEP:
24.020-011/ Telefone: (21) 2620-9924 – ou através do e-mail ugpbid@smo.niteroi.rj.gov.br.
No envelope de entrega da Manifestação de Interesse e/ou no assunto do e-mail deverá constar: “Nome do
Consultor/ SELEÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA INSERIDO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE NITERÓI
(PRODUIS)”.
Poderão ser solicitados esclarecimentos acerca do objeto do presente chamamento no prazo de até 10 (dez) dias
a contar da data da publicação, presencialmente no endereço da Unidade de Gestão de Projetos - UGP, ou através
do email ugpbid@smo.niteroi.rj.gov.br.
Caberá à Unidade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (UGP/BID)
responder aos pedidos de esclarecimentos, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, antes do encerramento do
prazo para a entrega das Manifestações de Interesse.
A responsabilidade pela veracidade das informações será de cada candidato a Consultor, estando sujeito o mesmo
às sanções em caso de irregularidades.
Este Chamamento Público encontra-se disponível no endereço eletrônico da Prefeitura de Niterói,
www.niteroi.rj.gov.br.

Niterói, 07 de maio de 2021.
VICENTE AUGUSTO TEMPERINI MARINS

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

NITERÓI
SMO
Secretaria Municipal de Obras

UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA – UGP
EXTRATO 025/2021

O PaísÚnico sobrevivente do ataque à creche
em Saudades (SC), o menino de 1 ano e 8
meses teve alta médica ontem. Ele esta-
va internado havia cinco dias.

O menino passou por cirurgias no pes-
coço, no tórax, no abdômen e nas per-
nas, de acordo com o Hospital da Criança
de Chapecó, e recebeu homenagens.

B Oo presidente Jair Bolsonaro
fez um passeio de moto por
mais de uma hora, ontem, e
causou aglomerações. Sem
usar máscara, ele cumprimen-
tou apoiadores quando retor-
nou ao Palácio da Alvorada.

Aos apoiadores, Bolsonaro
disse que o passeio deverá se
repetir em outras cidades. Se-
gundo ele, o ato foi uma de-
monstração de amor à pátria.

— Esse passeio aqui hoje,
com toda a certeza, havendo
convite, iremos para São Pau-
lo, Rio de Janeiro e BH (Belo
Horizonte). É uma demonstra-
ção não política, é uma de-
monstração de amor à pátria

de todos aqueles que querem
paz, tranquilidade e liberdade
acima de tudo — declarou Bol-
sonaro, que havia sido recebi-
do pela multidão aos gritos de
“mito” e “eu autorizo”.

O presidente vem sinalizan-
do que tomará providências
para tratar da questão que ele
considera uma violação da
Constituição e do direito de ir e
vir. No embate com governa-
dores, prefeitos e Supremo Tri-
bunal Federal (STF), por causa
das medidas de restrição de lo-
comoção devido à pandemia,
Bolsonaro já declarou que deve
preparar um decreto para tra-
tar da questão.

Mencionando a pandemia,
ele também voltou a falar que o

Exército não irá às ruas para
deixar a população em casa:

— Tivemos problema gra-
víssimo no ano passado, algo
que ninguém esperava, a pan-
demia. Mas, aos poucos, va-
mos descendo. Podem ter cer-
teza: como chefe supremo das
Forças Armadas, jamais o meu

exército nas ruas para mantê-
los dentro de casa.

Ao encontrar a deputada Bia
Kicis (PSL-DF), presidente da
Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara, Bolsonaro
a chamou de “a mãe do voto
auditável”, em referência à
PEC que prevê o uso de cédulas

físicas para conferir o resultado
das eleições.

— Aprovaremos isso no par-
lamento e teremos uma manei-
ra de auditar os votos por ocasi-
ão da eleição de 22. Ganhe
quem ganhar, mas na certeza,
enão na suspeição da fraude —
declarou Bolsonaro. s

t

Jair Bolsonaro passeia de
moto e causa aglomeração
Presidente disse que fará
outras carreatas em São
Paulo, Rio e Belo Horizonte
Fernanda Trisotto
fernanda.trisotto@bsb.oglobo.com.br

Segundo
Bolsonaro,
evento foi
uma amostra
“não política
de amor à
pátria”

AFP

B DOMINGO DAS MÃES

B Próximo alvo da CPI da Co-
vid, o ex-ministro das Relações
Exteriores Ernesto Araújo ava-
lia concorrer a uma vaga na Câ-
mara dos Deputados no ano
que vem ou, enquanto a elei-
ção não se aproxima, pleitear
um cargo diplomático no exte-
rior. Ele perdeu o cargo há pou-
co mais de um mês, após entrar
em atrito com senadores — ca-
be ao Senado aprovar o nome
de embaixadores, o que deve
atrapalhar parte dos planos do
ex-chanceler.

Ernesto, que está lotado na
secretaria de gestão adminis-
trativa do Itamaraty, tem usa-
do o Twitter e seu blog para fa-
zer uma defesa da própria ges-
tão, negando ter atrapalhado a
compra de vacinas ao se insur-
gir contra a China, fabricante
de insumos e imunizantes —
tema que será investigado pela
comissão. No início do mês, no
entanto, fez críticas ao governo
federal, descrito por ele como
uma gestão “sem alma”. 

Segundo interlocutores, o
novo chanceler, Carlos França,
não o repreendeu em função
da proximidade de Ernesto
com o deputado Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP). Horas de-
pois, Ernesto publicou outra
mensagem, dizendo que conti-
nuará apoiando o ex-chefe. 

O deputado federal Luiz
Philippe Bragança (PSL-SP)
não vê a possibilidade de o ex-
ministro ser candidato fazen-
do oposição a Bolsonaro:

— Não tem outro candidato
da direita com popularidade.
Quem tiver do nosso lado, só
tem o Jair. O plano do governo
ébom, mas o governo ficou im-
possibilitado de aplicá-lo. s

t

Ex-ministro
Ernesto Araújo
mira Câmara
dos Deputados
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