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Ataque ao parlamento do Brasil pode ter sido consentido

por algumas autoridades de segurança, diz Lula

Sa t o y a  N a k a m u r a in te rnac ional re lató r io  pre limin ar Amér ic a lat in a

Mainichi  Shimbun 15/01/2023 11:15 (Última atualização 15/01 16:53) Arti go pago 1 7 8 5  c a r a c t e r e s

Apo iado res do  e x-presiden te  Bo lsonaro  e scalam o

te to  do  Capitó lio  em Brasília em 8  de  jane iro  de

2023 , AP.

　No dia 15, uma semana se passou desde que

apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro atacaram

o parlamento federal em Brasília, capital da América

do Sul Brasil. O presidente Lula, de esquerda, disse

acreditar que o inc idente pode ter sido premeditado e

disse que prosseguiria com a identif icação de fontes

de fundos e co-conspiradores. Autoridades polic iais

também começaram a investigar Bolsonaro. O ataque

foi criticado como um "ataque antidemocrático" e um

"ato golpista" (mídia local) . Até onde vai o

esclarecimento da situação real?

"A l gu ém fac i l i to u "

　"Democracia em jogo. Descubra quem pagou o ônibus, o churrasco e o almoço." Café da

manhã com a imprensa no palác io presidencial em Brasília no dia 12 . Lula, que se referiu aos

apoiadores de Bolsonaro que estavam há muito tempo sentados em frente a instalações

militares, exigindo intervenção militar antes mesmo do inc idente , e se recusou a reconhecer o

resultado da e le ição presidencial, mostrou uma forte determinação em esclarecer os

antecedentes por trás do inc idente campo de arroz.

　No inc idente , foi apontado que alguns of ic iais de segurança podem ter concordado com o

ataque, e o Sr. Lula disse : "Havia muitos conspiradores entre a políc ia e os militares. A porta

do palác io presidencial não foi quebrada, então não foi o atacante . Tenho certeza que foi

aberto a quem facilitou", disse . Ele também revelou que pretende analisar as imagens captadas

pelas câmeras de monitoramento da Casa Azul.
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I n vest igado res de ixam a casa do  e x-min istro  da

Just iç a de  Bo lsonaro , To rre s, que  recebeu  o rdem

de  prendê- lo  no  ataque  par lamen tar  do  Brasil, em

Brasília, 1 0  de  jane iro  de  2023 . REUTERS

　Acredita-se que cerca de 4 .000 pessoas tenham partic ipado do ataque de quarta-fe ira,

quando o Congresso, a Presidência da República e o Supremo Tribunal Federal atacaram

apoiadores de Bolsonaro em um esforço para derrubar o resultado da e le ição presidencial de

Lula em outubro. O plano c irculou com antecedência em um serviço de troca online (SNS), e

os apoiadores se reuniram em Brasília em mais de 100 ônibus de vários lugares.

　Até a noite de quinta-fe ira, as autoridades judic iais haviam detido 1 .398 pessoas em conexão

com o ataque e divu lgado seus nomes e datas de nascimento. Um total de 6 ,5 milhões de reais

(aproximadamente 163 milhões de ienes) em bens de 52 pessoas e 7 corporações foram

congelados, e a situação atual está sendo esclarecida.

Pro j e to  de  l e i  para  an u l ar  e l e i ç ão  da c asa do  e x-mi n i s t ro  da

Ju s t i ç a

　Enquanto isso, as investigações também chegaram a Bolsonaro e outros ex-funcionários do

governo. No dia 14 , a Políc ia Federal deteve o ex-min istro da Justiça Torres, que estava nos

Estados Unidos desde o dia anterior ao ocorrido, pouco depois de retornar ao Japão. Ele foi

encaminhado para uma unidade polic ial.

　Torres, que foi nomeado chefe da Secretaria de

Segurança Pública do Distrito Federal um dia após a

posse do governo esquerdista Lula, no dia 1º, foi

detido no dia 10 por negligenciar as medidas de

segurança no dia do ataque. Uma batida polic ial

federal na casa apreendeu um projeto de decreto

para anular os resultados da e le ição presidencial.

Segundo a mídia local, o nome de Bolsonaro já estava

impresso no que parecia ser um painel de assinaturas

no rascunho.

　Polic iais também planejam investigar o envolvimento de Bolsonaro, que atualmente está nos

Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal concedeu na quarta-fe ira ao Min istério Público

Federal um pedido para abrir uma investigação sobre o Sr. Bolsonaro, que é suspeito de inc itar

o ataque. Atualmente, Bolsonaro está nos Estados Unidos e , desde quarta-fe ira, havia indicado

que pretendia retornar até o f inal do mês.
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　Uma pesquisa divu lgada pelo Dattafolha, um instituto de pesquisa, mostrou que 93% das

pessoas disseram não apoiar o ataque, enquanto 3% disseram que sim. Por outro lado, outra

agência de pesquisas, a Atlas Inte l, anunciou no mesmo dia que o índice de aprovação de Lula

era de 51%, quase o mesmo que os 50,90% dos votos no segundo turno presidencial. Na

ocasião, Bolsonaro recebeu 49,10% dos votos.

　Paulo Niccoli, professor de c iência política da Escola de Sociologia e Ciência Política de São

Paulo que estuda a extrema dire ita no Brasil, disse : "É c laro que muitos dos apoiadores de

Bolsonaro não apóiam o ataque. Ainda há pessoas que evitam Seu Lula, que os persegue."

Bolsonaro tem repetidamente af irmado que o atual sistema de votação e letrônica é

``fraudulento'' sem fornecer nenhuma evidência, e que e le não admitirá of ic ialmente a derrota

mesmo após a e le ição, o que despertou expectativas de golpe de estado e provocou o ataque.

"

　"O fundamento da democracia é admitir a derrota nas e le ições. Declarar a derrota acalma os

apoiadores e traz paz à sociedade", af irmou. Já foi dito que os entusiastas de Bolsonaro,

chamados de "bolsonalistas", não acreditam em jornais e te levisão e são devotos das

informações que Bolsonaro divu lga no SNS. “A menos que Bolsonaro admita a derrota, a

insatisfação entre alguns de seus apoiadores continuará latente”, alertou Niccoli. (Original

japonês de Toshiya Nakamura, Secretaria de Imprensa da Cidade de São Paulo)
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