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C andidato à Presidência da 
República pelo PT, Luiz 
Inácio Lula da Silva foi 

o terceiro entrevistado pelos 
jornalistas William Bonner e 
Renata Vasconcellos no Jornal 

Lula defende transparência
EM ENTREVISTA AO JN, CANDIDATO À PRESIDÊNCIA APONTOU MEDIDAS CRIADAS PARA COMBATER A CORRUPÇÃO

ELEIÇÕES

  Lula também defendeu instituições livres e admitiu equívocos do governo de Dilma Rousseff na economia
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BONacional, da Rede Globo. Nes-
ta quinta-feira, o petista de-
fendeu a investigação de casos 
de corrupção, a retomada do 
equilíbrio fiscal nacional e in-
vestimentos em educação e na 
geração de emprego e renda. 

Bonner iniciou a sabatina 
falando sobre a decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
de anular os processos contra 
o candidato, e também sobre 
as ações de Sergio Moro, cuja 
parcialidade foi acusada pelo 
Supremo. O jornalista ques-
tionou os planos de Lula para 
que casos de corrupção não se 
repitam, caso eleito.  

“A corrupção só aparece 
quando se permite que ela seja 
investigada”, respondeu. 

Bonner lembrou o prejuízo 
bilionário da Petrobras em ra-
zão de operações fraudulentas 
ocorridas no governo do PT. 
Executivos e políticos do PT, PP 
e do então PMDB foram acusa-
dos de envolvimento no esque-
ma criminoso. 

O candidato afirmou que não 
interferiu na atuação indepen-
dente da Polícia Federal e do Mi-
nistério Público Federal, e citou 
medidas de combate à corrup-
ção criadas na gestão dele. Falou 
dos portais da transparência, da 
atuação de fiscalização da Con-
troladoria Geral da União (CGU) 
e da aprovação de leis como a de 
combate ao crime organizado e 
à lavagem de dinheiro.

Os jornalistas disseram que 
economistas afirmam que o 
próximo governo (independen-
te do candidato vitorioso) vai 
enfrentar um enorme desequilí-
brio das contas públicas. Bonner 
enfatizou, inclusive, que Lula 
não tem sido claro nas propostas 
dele para a economia e questio-
nou como o candidato pretende 
organizar as contas.

O petista disse que quando 
assumiu o Brasil, a inflação esta-
va em 10,5%, o desemprego em 
12%, o país devia R$ 30 bilhões 
ao Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), que enviava represen-
tantes para fiscalizar as medidas 
econômicas nacionais.

Lula destacou que a gestão 
dele conseguiu reduzir a infla-
ção para a meta, à época, dimi-
nuiu a dívida pública de 60.4% 
para 39%, criou-se uma reser-
va técnica de US$ 370 bilhões, 
chegando a ponto de emprestar 
dinheiro ao FMI. Por fim, ain-
da frisou os investimentos em 
políticas sociais. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 
DO PARÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-PMSIP
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 
Mobiliário Escolar (Carteiras), para Atender as Escolas 
da Rede Municipal de Ensino de Santa Izabel do Pará; 
EMPRESA HOMOLOGADA: MARIA FRANCINETE 
TAPAJÓS EIRELI, com CNPJ Nº 34.741.666/0001-
12; Valor Homologado: R$ 1.410.000,00 (um 
milhão, quatrocentos e dez mil reais); Ordenador: 
Elen Cristina da Cruz Alves., Secretária Municipal de 
Educação de Santa Izabel do Pará.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 
Mobiliário Escolar (Carteiras), para Atender as Escolas 
da Rede Municipal de Ensino de Santa Izabel do Pará; 
EMPRESA REGISTRADA: MARIA FRANCINETE 
TAPAJÓS EIRELI, com CNPJ Nº 34.741.666/0001-
12; Valor Total Registrado: R$ 1.410.000,00 (um 
milhão, quatrocentos e dez mil reais); Data da 
Ata: 25/08/2022; Órgão Gerenciador: Secretaria 
Municipal de Educação de Santa Izabel do Pará.

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS
Pregoeiro CPL/PMSIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
DOMINGOS DO CAPIM  
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO No 00062/2022
O Município de São Domingos do Capim através 
da pregoeira, torna público o processo licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS 
LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE 
PETRÓLEO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS 
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. A data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos 
de habilitação será no dia 12 de setembro de 2022 ás 
08:00 horas no sistema comprasnet. O edital estará 
disponível nos sites:https//saodomingosdocapim.
pa,gov.br/categoria/licitações/ www.comprasnet.
gov.br e-mail: licitacaosdc@gmail.com e também 
poderá ser obtido no prédio da Prefeitura, sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada 
na Avenida Lauro Sodré no 206, Centro, São 
Domingos do Capim/Pará, CEP 68635-000, nos 
dias uteis, no horário de 07:00 ás 13:00hs a partir 
da data da publicação.

Maria José Bastos do Amaral
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM
Aviso de Retificação

Na publicação do Jornal Amazônia de 
23/08/2022, caderno Gerais, página 4; no 
Aviso de Licitação, referente aos Pregões 
Eletrônicos SRP nº 08, 09 e 010/2022, ONDE 
SE LÊ: Sessão Pública: 01/09/2022, LEIA-SE: 
Sessão Pública: 02/09/2022.

MUNICÍPIO DE PACAJÁ /ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220437       
ORIGEM: ARP 015 PREGÃO Nº PE SRP 021/2022
CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE
CONTRATADA(O).....: A ARAUJO MOREIRA EIRELI
CNPJ: 30.276.432/0001-90
OBJETO.......: prestação de serviços em coffee breaks, 
coquetéis, lanches prontos e itens para preparação de 
lanches que serão servidos em eventos realizados pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Pacajá.
VALOR TOTAL........: R$ 20.110,35 (vinte mil, cento e dez 
reais e trinta e cinco centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 
2.008, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo 
VIGÊNCIA: 23 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022

CLEIDE FERREIRA CHAVES
PREGOEIRA

MUNICÍPIO DE PACAJÁ /ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220436      
ORIGEM: ARP 015 PREGÃO Nº PE SRP 021/2022
CONTRATANTE........: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
CONTRATADA(O).....: A ARAUJO MOREIRA EIRELI
CNPJ: 30.276.432/0001-90
OBJETO.......: prestação de serviços em coffee breaks, 
coquetéis, lanches prontos e itens para preparação de 
lanches que serão servidos em eventos realizados pela 
Prefeitura Municipal de Pacajá.
VALOR TOTAL........: R$ 65.964,50 (sessenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 
2.088, 2.100, 2.107, 2.114 Classificação econômica 
3.3.90.30.00
VIGÊNCIA: 23 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022

CLEIDE FERREIRA CHAVES
PREGOEIRA

O petista também foi ques-
tionado sobre, se eleito, adota-
rá as políticas econômicas do 
governo dele ou as do governo 
da ex-presidente Dilma Rous-
seff, pois, nos últimos anos da 
gestão de Dilma, o país viveu 
uma crise econômica.

Lula admitiu erros do go-
verno da aliada e criticou as 
desonerações feitas para o se-
tor produtivo. “Eu acho que a 

Dilma cometeu equívoco na 
questão da gasolina, ela sabe 
que eu penso isso. Acho que 
cometeram equívoco na hora 
que fizeram R$ 540 bilhões de 
desoneração e isenção fiscal de 
2011 a 2014. E acho que quan-
do ela tentou mudar, ela tinha 
uma dupla dinâmica contra 
ela”, frisou ele, referindo-se 
nominalmente aos políticos 
Eduardo Cunha (presidente da 

Câmara Federal, à época) e Aé-
cio Neves, no Senado. 

A jornalista Renata Vascon-
cellos quis saber se o petista, 
num eventual novo governo, 
respeitaria a lista tríplice da As-
sociação Nacional dos Procu-
radores da República (ANPR) 
para escolha do procurador-
-geral da República. Lula disse 
que ainda não definiu como 
vai proceder.

“Eu não quero amigo no 
Ministério Público. Eu não 
quero amigos na Polícia Fe-
deral. Eu não quero amigo no 
Itamaraty, não quero amigo 
em nenhuma instituição. Eu 
quero pessoas competentes, 
pessoas ilibadas, pessoas 
republicanas e pessoas que 
pensam sobretudo no povo 
brasileiro”, disse Lula duran-
te a entrevista.

O petista também foi ques-
tionado sobre a ligação do 
PT com o MST, e defendeu a 

produtividade do Movimento 
dos Sem Terra, informando 
que, atualmente, o MST se or-
ganiza por meio de coopera-
tivas de trabalhadores rurais, 
que respondem, por exemplo, 
pela maior produção brasilei-
ra de arroz.

Lula disse que o MST de 
hoje é diferente de 30 anos 
atrás e enfatizou que é ne-
cessário se ter paz no cam-
po. Para ele, os fazendeiros 
apoiam Bolsonaro porque o 
presidente está facilitando o 

acesso a armas de fogo. 
“Você tem que visitar uma 

cooperativa do MST, você 
vai ver que aquele MST de 30 
anos atrás não existe mais”, 
disse o ex-presidente. “Ago-
ra, o Bolsonaro está ganhan-
do o fazendeiro porque está 
liberando arma. Tem gente 
que acha que é bom ter arma 
em casa, que acha que é bom 
matar alguém. Não, o que nós 
queremos é pacificar esse 
país”, continuou o candidato 
à Presidência.

O orçamento secreto 
foi abordado na entrevista 
também. Lula chamou esta 
prática de “escárnio”. Neste 
momento, ele afirmou que o 
poder Executivo está refém 
do Congresso em razão do or-
çamento secreto. “Isso aqui é 

usurpação do poder. Ou seja, 
acabou o presidencialismo. 
Bolsonaro não manda nada. 
O Bolsonaro é refém do Con-
gresso Nacional. O Bolsonaro 
sequer cuida do orçamento”, 
afirmou.

Dos convidados da TV 

Globo, entre os mais bem co-
locados na pesquisa divulga-
da pelo Datafolha em 28 de 
julho, na ordem, já falaram 
Bolsonaro, Ciro, Lula, faltan-
do somente Simone Tebet, 
que será entrevista nesta sex-
ta-feira, 26.

Petista reconhece erros cometidos por Dilma 

Instituições independentes e livres de influência 

Orçamento secreto deixou o presidente refém 


