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SÃO PAUO. O presidente 
Jair  Bolsonaro  afir-

mou, em um discurso rápi
do, que as Forças Armadas, 
conforme determina a Cons-
tituição, não medirão esfor-
ços para garantir a liberda-
de do povo brasileiro. 

Durante a solenidade de 
troca na chefia do Coman-
do Militar do Sudeste (CM-
SE), em São Paulo, ontem, 
Bolsonaro  abriu  mão  de  
usar expressões como “meu 
Exército” e disse que as For-
ças Armadas pertencem ao 
povo: “O povo brasileiro po-
de continuar contando com 
o seu Exército.”

“A nossa nação tem uma 
vocação, a liberdade acima 
de tudo, e a certeza desse 
povo maravilhoso – de mais 

de 210 milhões de pessoas – 
que as suas Forças Armadas 
sempre, dentro das quatro li-
nhas  da  Constituição,  não  
medirão esforços para garan-
tir o oxigênio da vida, que é a 
nossa liberdade”, disse.

Bolsonaro agradeceu, em 
especial, o empresário Paulo 
Skaf, presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), aliado 
político e opositor do gover-
nador João Doria (PSDB).
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¬ BRASÍLIA.  O diretor geral  
da Polícia Federal (PF), Pau-
lo Maiurino, decidiu trocar 
o chefe do órgão no Amazo-
nas, Alexandre Saraiva. Ele 
está em atrito com o minis-
tro  Ricardo  Salles  (Meio  
Ambiente)  por  causa  da  
maior apreensão de madei-
ra do Brasil.

O delegado criticou Sal-
les, dizendo ser a primeira 
vez que viu um titular da 
pasta se posicionar contra 
uma ação que mira preser-
var a floresta amazônica.

“Na Polícia Federal não 
vai passar boiada”, disse Sa-
raiva à “Folha de S.Paulo”, 
usando termo utilizado por 
Salles em reunião ministe-
rial do ano passado.

Saraiva afirmou que tu-
do que foi apreendido des-
de dezembro do ano passa-
do, mais de 200 mil metros 
cúbicos de madeira, é pro-
duto de ação criminosa. Ele 
disse também que as empre-
sas até agora não apresenta-
ram documentos requisita-
dos pela PF.

Há mais de dez anos ocu-
pando cargos de superinten-
dente na PF (Roraima, Mara-
nhão e Amazonas, agora), 
Saraiva declarou que os al-
vos de investigação na ação 

não podem nem ser chama-
das de empresas: “Trata-se de 
uma organização criminosa”.

O ministro  apontou  fa-
lhas  na investigação e  de-
fende as empresas. Ele diz 
que uma “demonização” in-
devida do setor vai contri-
buir para aumentar o des-
matamento ilegal.

Segundo informações in-
ternas da PF, a decisão foi 
tomada na tarde de anteon-
tem,  antes  do  documento  
enviado ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) que pede 
apuração da conduta do in-
tegrante do governo.

Saraiva sugere na  peça  
haver indícios  de dois  cri-
mes: advocacia administra-
tiva e  tentativa de  obstru-
ção de investigação de orga-
nização criminosa.

Maiurino escolheu o dele-
gado Leandro Almada para 
substituílo. O policial foi o 
número 2 da gestão de Sarai-
va e comandou o grupo de in-
vestigações ambientais na su-
perintendência.

Também foram anuncia-
dos ontem os indicados para 
outras superintendências: os 
delegados Luiz Carlos Korff 
Rosa Filho (Santa Catarina), 
José Roberto Peres  (Rorai-
ma), Rodrigo Piovesano Bar-
tolamei (São Paulo) e Virgí
nia Vieira Rodrigues Palhari-
ni (Bahia). Seis novos direto-
res da instituição também fo-
ram definidos. (Com Cami-
la Mattoso/Folhapress)
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Isolado  internacional-
mente, sob ameaças de 

sanções  econômicas  dos  
EUA pela destruição na Ama-
zônia e com as sangrias da 
“passagem da boiada” ainda 
abertas, o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, es-
tá na corda bamba. 

Um dos sondados para o 
cargo foi Antônio Claret Jr., 
diretor geral na Agência Re-
guladora de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sani-
tário (Arsae) de Minas Ge-
rais, militante do Partido No-
vo e  aliado do governador 
Romeu Zema (Novo). 

Em  mensagens  obtidas  
por O TEMPO, um articula-
dor do governo federal che-
gou a dizer ao advogado e 
médico veterinário que ele 
seria  “o  novo  ministro  do  
Meio Ambiente”.

Todavia, Claret Jr.  nega 

qualquer possibilidade de as-
sumir o posto de Salles. Na 
avaliação dele, seria contra-
producente aceitar o convi-
te. “Queimaria meu filme”, 
relatou o administrador pú
blico nas conversas que a re-
portagem teve acesso.

Nos bastidores, é tido co-
mo certo que Ricardo Salles 
não deve se manter no car-
go. “Ele vai cair, estão son-
dando”, diz uma das fontes 

ouvidas pela  reportagem.  
Procurado,  Claret  Jr.  não 
quis  comentar  o assunto.  
Questionado, o Ministério 
do Meio Ambiente não res-
pondeu à reportagem, mes-
mo após várias tentativas. 
A única  posição, não ofi-
cial, ocorreu por telefone, 
quando um dos assessores 
negou que soubesse de al-
guma movimentação do ti-
po. (Lucas Negrisoli)

Bolsonaro esteve na troca da chefia do Comando Militar do Sudeste 

Troca. Alexandre Saraiva criticou o ministro por se posicionar contra uma ação de preservação da Amazônia

Leandro Almada, 
que foi o número 2 
da atual gestão, vai 
comandar o órgão

GILBERTO SOARES/MMA/DIVULGAÇÃO - 8.4.2021

Balançando. Ricardo Salles tem sofrido críticas por sua atuação à frente do Ministério do Meio Ambiente

Diretor da PF substitui chefe no 
Amazonas por atrito com Salles

0.Apuração. Oito líderes 
de siglas de oposição na 
Câmara enviaram 
representação ao Ministério 
Público Federal com pedido 
para que seja investigada a 
retirada de Alexandre 
Saraiva do cargo de chefe 
do PF do Amazonas. 

0.Notíciacrime. O 
diretório nacional do PDT 
apresentou ontem uma 
notíciacrime no STF contra 
o ministro Ricardo Salles, 
acusando-o de pressionar a 
Polícia Federal e de apoiar 
investigados por crimes 
ambientais. (Mônica 
Bergamo e CM/Folhapress)
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