
BRASÍLIA - Mentor intelectual do bolsonarismo, Olavo de Carvalho

partiu para o ataque nesta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, a

um dos candidatos a assumir o comando da embaixada do Brasil nos

Estados Unidos: o cientista político e consultor Murillo de Aragão.

Carvalho usou uma rede social para dizer que Aragão é ligado ao PT,

principal partido de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro.
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Na terça-feira, Olavo de Carvalho afirmou: "By the way, Murilo Aragão é

homem de Lula". Nesta quarta-feira, Carvalho destacou que Aragão foi

"alegre membro do Conselhão do Lula", referindo-se ao Conselho

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CNDE), que reunia no

Palácio do Planalto, periodicamente, representantes de diversos

segmentos da sociedade para discutir temas conjunturais.

"Colocar petistas em tudo quanto é cargo, sob o pretexto de qualificações

técnicas apolíticas, é fazer o povo de trouxa", afirmou o ideólogo.
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Consultado sobre os ataques de Carvalho, Aragão respondeu apenas:

— Respeito o Olavo de Carvalho, mas provavelmente ele não está bem

informado acerca da minha trajetória profissional  — disse ao GLOBO.

O nome do substituto do atual embaixador em Washington, Sergio

Amaral, deve ser conhecido nos próximos dias, antes ou durante a visita

do presidente Jair Bolsonaro aos EUA, que começa neste domingo, dia 17.

O próprio Olavo de Carvalho estaria entre os cotados, segundo fontes do

governo. Também estaria sendo cogitado um diplomata de carreira, o

número 2  na embaixada brasileira nos EUA, Nestor Forster Júnior,

próximo a Araújo.
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'Ele provavelmente não está informado acerca da minha
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Murillo de Aragão: "Carvalho não está bem informado sobre minha trajetória
profissional" Foto: Jorge William / 26-2-2015
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Embora não seja integrante do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho já

demonstrou, em inúmeras vezes, ter influência direta em nomeações e

demissões. Por exemplo, ele teria ao menos endossado a indicação de

Ernesto Araújo para o Itamaraty e de Ricardo Velez para o Ministério da

Educação.

Recentemente, Carvalho convocou, por meio das redes sociais, seus

alunos que ocupam cargos no governo a abandonar os postos e voltar aos

estudos. Segundo ele, a Esplanada dos Ministérios está cheia de "inimigos

do presidente e inimigos do povo".
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Paulo Gaucho • 13/03/19 - 13:15

Todos nos que elegemos Bolsonaro esperamos que o Presidenrte se afaste desse destrutivo
fanatico Olavo de Carvalho. Trata-se de uma fraude ambulante mediocre e perigoso.Ter uma
pessoa dessas indicando ministros e' uma vergonha e um risco enorme , ja que so serve
para dar forca aos esquerdistas nas eleicoes futuras.

Elizabeth Giestal de Araujo • 13/03/19 - 12:15

É absolutamente extraordinário até onde vai a interferência do Olavo de Carvalho no pais. É
certo que jamais o Brasil teve um caso como esse! Não há palavras para descrever o
assombro que me toma e que eu certamente compartilho com milhões de brasileiros.
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