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Quantomaisodiscursodogo-
verno Bolsonaro combate a
“ideologia”,maisficaevidente
seu caráter ideológico.
Primeiro, umaponderação:

nãoexisteposicionamentoou
ato político que não seja, em
algumamedida, ideológico.
Em tudo que fazemos há

pressupostos que não são
fruto do uso livre e imparcial
da razão: há valores, há uma
concepção de como omundo
deveria ser, há apego a cer-
tas explicações da realidade,
há a preferência por certos
grupos de pessoas.

Nenhum homem jamais
será uma máquina de razão
pura; e ainda bem, pois se
fosse não sairia do lugar.
Mashádiversosgrausde ide-

ologia.
Uma coisa é se guiar por al-

gumas crenças, mas ser ca-
paz de corrigi-las se a evidên-
cia contrária seacumular; co-
municar suas ideias epropos-
tas com serenidade e objeti-
vidade, facilitando a discus-
são racional; ouvir eaprender
comocontraditório; ter cons-
ciência de que ninguém está
totalmente certo sobre tudo;

reconhecer o conhecimento e
acapacidade técnicaqueexis-
tem em pessoas com pensa-
mento contrário.
Outra,bemdiferente, éapos-

tar no discurso sempre enfá-
tico emaniqueísta, estimular
as paixões das massas, no-
mear apenas correligionári-
os independentemente de seu
mérito técnico ou profissio-
nal e expulsar todos os que
não fazempartedapanelinha.
Isso é ser ideológico.
O foco na ideologia é um

jeito de manter e expandir o
próprio poder enquanto se

reproduz as mesmas exatas
práticas de quem se acusa.
Na leitura ideológica de di-

reita, apenas o PT aparelha-
va o Estado.
Quando o governo Bolso-

naro faz a mesma coisa, está
limpando o Estado.
Direitos humanos, relações

exteriores e educação formam
o núcleo ideológico do gover-
no; umamisturade reaciona-
rismo de Olavo de Carvalho e
da direita evangélica.
Até agora, têm levadoame-

lhor inclusive sobre críticos
internos ao próprio governo,

comoaalamilitar, quenão se
encantapelosdiscursosebasti-
anistaeestranhamentesubmis-
soaogovernoTrumpdoatual
chanceler Ernesto Araújo.
O Ministério da Educação,

que deveria estar no centro
deprioridadesdequalquer lí-
der preocupado com o Bra-
sil, foi entregue a um intelec-
tual de direita (Ricardo Vé-
lez Rodríguez) sem qualquer
experiência de gestão e sem
a menor ideia dos entraves
do ensino público brasileiro
e de como resolvê-los.
Pelo contrário, traz uma

agenda de combate ao mar-
xismo cultural, globalismo e
“ideologia de gênero”.
É verdade que não existe

conhecimento ou ação total-
mente desprovidos de ideo-
logia; mas não dava para es-
colher pessoas com um pou-
quinho mais de capacidade
técnica e que não vivessem
nomundo da lua?

O governo Bolsonaro é pre-
tensamente conservador,mas
na verdade estámais para re-
volucionário,ouoqueéosenti-
mento revolucionário voltado
para o passado, reacionário.
Apanelinhadecorreligioná-

rios é detentora da verdade e
com ela vai redimir a nação.
Quem se colocar contra,

está do lado domal.
Comprandoanarrativa fal-

sa de que antes de seu gover-
novigoraramapenasas trevas
(“socialismo”, globalismo, cor-
rupção e outros males), sus-
tenta a fantasia de que vive-
mos uma nova era, que existe
apenas dentro da cabeça de
quemaindaestámaravilhado
com a retórica do presidente
e de alguns de seus asseclas.
Senãodeixara ideologiade

lado um pouco para de fato
resolver problemas do Brasil,
será só uma questão de tem-
po até que a dura realidade
desbanque o conto de fadas.

não dava para Bolsonaro escolher pessoas que não vivessem nomundo da lua?

-
Joel Pinheiro da Fonseca
economista, mestre em filosofia pela USP
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BRASÍLIA A exoneração em
massa de servidores anunci-
adapeloministrodaCasaCi-
vil, Onyx Lorenzoni (DEM),
com o objetivo de “despeti-
zar” o governo paralisou o
trabalhodaComissãodeÉti-
ca Pública (CEP), vinculada
à Presidência daRepública.
A demissão, que foi publi-

cada no Diário Oficial como
umdosprimeirosatosdono-
vogoverno,esvaziouoórgão:
16funcionáriosforamdesliga-
dos de uma equipe formada
por 17pessoas.
Acomissão,criadaem1999,

serveparadarconsultaeana-
lisar o comportamento de
agentes públicos.
O colegiado pode propor

mudançasdecondutaetam-
bém sugerir penalidades pa-
ra quemnão segue regras do
ponto de vista ético, incluin-
doministros.
Emumofícioenviadonaúl-

tima sexta (4) ao secretário-
executivodaCasaCivil,Abra-
hamWeintraube,opresiden-
tedaCEP,LuizNavarro,recla-
moudamedida.

“O retorno de todos os ser-
vidores em exercício na Co-
missão de Ética Pública aos
seus órgãos de origem invi-
abiliza o funcionamento da
Comissão”,escreveunotexto,
obtido pela Folha. Navarro
pediu a nomeação de todos
os funcionários de volta aos
seus postos.
Após a Folha publicar no

site reportagem sobre o do-
cumento, na noite desta se-
gunda (7), a Secretaria-Geral
da Presidência da República
afirmouque a prioridade se-
rá renomear todos os servi-
dores da comissão.
“A prioridade para o dia de

amanhã [terça,8] serápubli-
car,omaisbrevepossível, es-
sas nomeações. O objetivo é
não comprometer o anda-
mento dos trabalhos da co-
missão”, afirmouemnota.
Aparalisaçãodoórgãoocor-

reemumdosmomentosmais
delicados, o início deumno-
vogoverno, quandoacomis-
são precisa analisar uma sé-
rie de documentos.
Na transição entre manda-

tos,aequipetemaresponsabi-
lidadedeavaliar,porexemplo,
potenciaisconflitosdeinteres-

ExoneraçõesdeOnyxparalisam
ComissãodeÉticadaPresidência
após Folha divulgar ofício que pedia a volta de servidores, governo promete fazer renomeações

ses envolvendo membros da
administração, especialmen-
teministros,mastambémco-
missionados,dirigentesdees-
tatais,autarquiasefundações.
Aomesmo tempo, o grupo

tem de examinar também a
necessidadedeimporquaren-
tenaàquelesfuncionáriospú-
blicos que saíram e estão in-

dopara a iniciativa privada.
“Nestemomento,encontra-

mo-nos em elevado grau de
sobrecarga de trabalho”, es-
creveuNavarroaosecretário-
executivo daCasaCivil.
Internamente,conselheiros

defendemquenãohámotivo
para desligamento dos fun-
cionários, já que não have-

ria questões ideológicas en-
volvidas, e que a atitude de
Onyxrepresentaumaafronta
à autonomia doórgão, o que
seria motivo até para aber-
tura de um procedimento
de análise de sua conduta.
A CEP é formada por sete

conselheiros não remunera-
dos,todoselesescolhidospe-
lopresidentedaRepúblicaem
exercício, para mandatos de
três anos, permitida apenas
uma recondução.
Autor do esvaziamento na

Esplanada,Lorenzoniéinves-
tigadopelaProcuradoria-Ge-
ral da República, que é a ins-
tância máxima do Ministé-
rio Público, por dois supos-
tos episódios de recebimen-
to de caixa dois em campa-
nhas eleitorais.
Antes ligada administrati-

vamente à Casa Civil, neste
governo a Comissão de Éti-
ca passa à Secretaria-Geral
daPresidência,sobocoman-
dodeGustavoBebianno,um
dosprincipaisaliadosdopre-
sidente Jair Bolsonaro.
Onyx não respondeu ao

questionamentoenviadope-
la reportagem. O presidente
dacomissãodisseàFolhaque

não semanifestaria.
Entre outros episódios, a

CEP recomendou em 2011 a
saída do então ministro do
Trabalho,CarlosLupi (PDT),
durante o governo de Dilma
Rousseff (PT). O posiciona-
mentodoórgãofoiagota-d’á-
gua emmeio a uma série de
denúnciasdeirregularidades
dopolítico na pasta.
Ele foi o sétimo ministro

a perder o cargo no primei-
ro ano da petista como pre-
sidente.
Em caso da constatação

de infração, a comissão po-
deemitir advertência, quan-
dosetratardeautoridadeno
exercício do cargo, censura
ética, para autoridades que
já tiverem deixado o cargo,
e “encaminhamento de su-
gestão de exoneração à au-
toridade hierarquicamente
superior, quando se tratar
de infração grave ou de re-
incidência”.
ComomostrouaFolhanes-

tasegunda,oanúnciodeOnyx
trouxe impactos negativos à
gestãodeBolsonaro.
A medida desarticulou

momentaneamente o cor-
po técnicodoPaláciodoPla-
nalto e prejudicou a análise
sobre se a decisão tomada
pelo presidente, de prorro-
gar até 2023 benefícios fis-
cais para as regiões Norte e
Nordeste, teria impacto no
Orçamento de 2019.
Onyxanunciouqueogover-

nodemitiriacercade320 fun-
cionários.Oobjetivoerasub-
metê-losaumaespéciedeava-
liaçãoparadefinirseserãore-
contratados para os postos.
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A de acordo com o

constante no: Processo Administrativo nº 677/2017, torna público que fará realizar Pregão Eletrô-
nico nº 02/2019 - Registro de Preços para aquisição de tintas e materiais de pintura. Envio das

Propostas até as 09h00 no dia 21/01/2019 - Disputa às 10:00h. Site: www.licitacoes-e.com.br.

Guarulhos, 08 de janeiro de 2019

Juliana Coelho Saraiva
Presidente da Comissão de Licitações

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 011/2018

Remarcação: 22/01/2019 às 15h30min (horário
de Brasília)/14h30min (horário Local). Objeto:
Aquisição de ferramenta de compartilhamento
instantâneo de informações sobre ameaças
digitais e licenças de software antivírus. O novo nº
BB 751235 refere-se ao nº BB 748460. – Famílias:
70.30; 02.24; 02.26 e 02.34. Site: www.licitacoes-e.
com.br.Os interessadospoderãoobter informações
e/ou o Edital e seus anexos no endereço acima
mencionado, de segunda a sexta-feira, das 12:00
às 18:00h ou pelos endereços eletrônicos www.
comprasnet.ba.gov.br ou www.licitacoes-e.com.
br. Maiores esclarecimentos através do telefone:
(071)3115-2621 e/ou telefax: (71) 3115-8769 e
e-mail: copel@sefaz.ba.gov.br.

Salvador - Ba, 07/01/2019.
Alda dos Santos Costa – Pregoeira Oficial.

SECRETARIADAFAZENDA
DO ESTADO DABAHIAA Targus Energia realizará uma chamada pública para a compra de energia convencional

referente a 2019. O Leilão ocorrerá dia 09 de janeiro de 2019. Para mais informações e
documentos referentes ao leilão envie um e-mail para

comercial@targusenergia.com.br.

Leilão no. 01/2019

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA / HOSPITAL CANTAREIRA, convida as empresas interessadas
em participar do Pregão Eletrônico nº SE-007/2018, realizado para

a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Reforma
/ Adequação Física para Implantação de Acessibilidade. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado/

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS - CEAC -
ZONA LESTE, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico SE nº 020/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada
em leitura de exames referente a anatomia patológica. Para informações e
condições de participação favor acessar o site: www.publinexo.com.br/privado

Tegra Incorporadora S.A.
CNPJ/MF nº 07.700.557/0001-84 - NIRE nº 35.300.494.563

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 08/11/2018
Aos 08/11/2018, às 16h, na sede social da Companhia. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social.Mesa: Presidente da
Mesa: Dan Suguio. Secretário da Mesa: Walter Roberto Plaza Júnior. Deliberações: (i) Ajustar a designação da Diretoria da Companhia.
Consequentemente,oArtigo11,CapítuloV -Diretoria, doEstatutoSocial, passaavigorarda seguinte forma:“Artigo11-ADiretoria será composta
de no mínimo 3 e no máximo 10 Diretores, eleitos pela Assembleia Geral, que designará o Diretor-Presidente e o Diretor Financeiro, sendo os
demais denominados Diretores Operacionais.”. (ii) Aprovar a destituição do Diretor Operacional o Sr. Marco Antonio Adnet, nº 831044463/D,
CREA/RJ, CPF/MF nº 741.007.347-00, a partir desta data. Aprovar a eleição do Sr. Carlos Eduardo Moraes Calheiros, RG nº 30.760.048, SSP/SP,
CPF/MFnº311.359.978-45, comoDiretorFinanceiro, comprazodegestãode3anos. Emdecorrênciadestaeleição,oSr.AlexandreCostaFonseca,
o qual atuava como Diretor Financeiro, passará a atuar como Diretor Operacional. O Diretor ora eleito assina o respectivo Termo de Posse na
presente data. (iii) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia da seguinte forma: Diretor Presidente: Ubirajara Spessotto de Camargo
Freitas, RG nº 7.456.960-0, SSP/SP, CPF/MF nº 030.086.368-37; Diretor Financeiro: Carlos EduardoMoraes Calheiros, RG nº 30.760.048, SSP/SP,
CPF/MF nº 311.359.978-45; Diretor Operacional: Thiago Rocha de Castro, RG nº 16325148-4, SSP/SP, CPF/MF nº 284.092.258-40; e Diretor
Operacional:AlexandreCosta Fonseca, RGn° 83.1.06249-6, CREA/RJ, CPF/MFn° 636.467.657-04. (iv)Consolidar o Estatuto Social da Companhia.
Nada mais a tratar. São Paulo, 08/11/2018. Dan Suguio - Presidente da Mesa; Walter Roberto Plaza Júnior - Secretário da Mesa.
JUCESPnº 572.742/18-6 em05/12/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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