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POLÍTICA

São Luís, 10 e 11 de julho de 2021. Sábado/ Domingo O Estado do Maranhão

Rodrigo Pacheco diz que
Congresso não aceitará
‘retrocesso eleitoral”
Presidente do Senado falou após declarações de Bolsonaro a apoiadores, na
porta do Palácio da Alvorada, que chamou o presidente do TSE de ‘imbecil”
Divulgação

presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEMMG), disse na sexta-feira,
9, que o Congresso Nacional não admitirá retrocesso em relação ao estado democrático de direito. Ele afirmou que a possibilidade de “frustração das eleições” de
2022, como cogitou o presidente Jair
Bolsonaro, é algo com que o Congresso não concorda e repudia.
Na quinta, 8, e sexta, 9, Bolsonaro
afirmou que não haverá eleições no
ano que vem se não forem "limpas".
O presidente quer a impressão do voto eletrônico, com o que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não concorda.
Uma proposta de emenda constitucional com essa finalidade, de autoria
da deputada Bia Kicis (PSL-DF), aliada de Bolsonaro, tramita atualmente
na Câmara dos deputados.
“Não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para quem ganhar no
voto auditável e confiável. Dessa forma [da forma atual, sem voto impresso], corremos o risco de não termos eleições ano que vem. É o futuro de vocês que está em jogo”, disse
Bolsonaro na manhã da sexta, 9, a
apoiadores.

O

Contestação
Sem se referir nominalmente a Bolsonaro, Pacheco contestou. Segundo
Rodrigo Pacheco, “a democracia está
consolidada, assimilada pela socie-

Rodrigo Pacheco disse que possibilidade de “frustração eleitoral” de 2022 é algo repudiado pelo Congresso

dade”, e as eleições são “inegociáveis”.
“O formato, que é algo que se discute hoje, essa é uma discussão que
haverá de se ter com todos os personagens da República. Essa definição
não será feita pelo Poder Executivo,
não será feita pelo TSE. Será feita por
uma PEC que está sendo debatida
pela Câmara, e a decisão que houver
haverá de ser respeitada por todos os
poderes e todas as instituições do
Brasil”, afirmou.
De acordo com o presidente do

Congresso, a Constituição deve ser
preservada “a qualquer custo”.
“Gostaria de reafirmar o nosso
compromisso com valores democráticos, com a Constituição, concebida a duras penas e que é nosso dever preservar a qualquer custo”.
Pacheco também comentou a
ofensa de Bolsonaro ao presidente
do TSE, ministro Luis Roberto Barroso. O presidente da República chamou Barroso de “imbecil” por não fazer a defesa do voto impresso.

“Não concordo com esse método,
tampouco concordo com ataques
pessoais a autoridades públicas ou
ao qualquer cidadão. Eu considero
que a divergência de ideias deve ser
discutida no campo das ideias, da tese, e não das pessoas. Portanto, eu me
solidarizo com o ministro Luis Roberto Barroso, presidente do TSE, e
discordo de qualquer ataque pejorativo que seja feito a ele ou a qualquer
brasileiro nesse tom”, afirmou o presidente do Congresso. 

Amazônia sofre com
desmatamentos
Novo recorde de alertas de desmatamentos
foi registrado na Amazônia, no mês de junho
BRASÍLIA
Os alertas de desmatamento na Amazônia em junho bateram novo recorde para o período. Dados do sistema
Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que
a área sob alerta de desmatamento foi
de 1.062 km2, a maior para o mês de
junho desde o ano de 2016. Os últimos
quatro meses foram de alta recorde
nos alertas de desmate do bioma.
Desde 2019, a gestão Jair Bolsonaro tem sido alvo de críticas no Brasil e
no exterior diante da explosão de queimadas e do desmatamento na região.
Para combater crimes ambientais, o
governo tem apostado em operações
militares, mas os registros de perda vegetal continuam altos.
O Deter é um sistema de monitoramento por satélite em tempo
real, voltado para alertar a fiscalização a combater crimes ambientais
que estão acontecendo em campo.
Não serve como taxa oficial de desmatamento, mas é um bom termômetro da situação. A tendência
apontada por esse sistema normalmente é confirmada depois pelo
Prodes, que traz os dados anuais oficiais de desmatamento.
Faltam apenas os dados de julho
para fechar o período da taxa oficial
de desmatamento. O Prodes sempre
mede o que foi perdido na floresta en-

tre agosto de um ano e julho do ano
passado.
Os alertas de desmatamento até
junho para a Amazônia evidenciam
um crescimento de 17% em relação
ao primeiro semestre do ano passado, com uma área de 3.610 km2 desmatada em 2021, ante 3.078 km2 no
primeiro semestre de 2020, segundo
dados do site Terrabrasilis, do Inpe.
Estação seca
A Amazônia está na estação seca, justamente quando o desmatamento se
intensifica. Dados também do Inpe já
mostraram alta nos focos de incêndio
na região: 2.308 em junho, maior número para o mês desde 2007. A maior
parte das queimadas (66,5%) foi em
Mato Grosso, seguido por Pará (18,4%)
e Rondônia (5,7%). As terras indígenas da região, que são áreas protegidas, tiveram 110 ocorrências de incêndio.
No fim do mês passado, o governo
Bolsonaro anunciou uma nova atuação de militares na Amazônia, com
prazo até o fim de agosto. A medida,
no modelo de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), vale para terras indígenas,
unidades federais de conservação ambiental, em áreas de propriedade ou
sob posse da União, e, se pedido pelos governadores, em outras áreas dos
Estados do Amazonas, Mato Grosso,
Pará e Rondônia. 
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