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de tudo um pouco

LLEX-ALIADO DE BOLSONARO

Morre Gustavo Bebianno
Ex-secretário geral da Presidência sofreu um infarto fulminante em Teresópolis

O

ex-secretário geral da Presidência, Gustavo Bebianno, 56 anos, morreu na
madrugada de sábado, em Teresópolis, Região Serrana. Coordenador da campanha de Jair
Bolsonaro à Presidência era précandidato do PSDB à Prefeitura
do Rio. O corpo foi sepultado ontem em Teresópolis.
Segundo Paulo Marinho,
presidente do PSDB no Rio, Bebianno estava em seu sítio com
o filho quando, por volta de 4h,
sofreu um infarto e uma queda.
Ele foi levado para o hospital,
mas não resistiu. “Uma tristeza
imensa, perdi um irmão”, disse.
“Seu falecimento surpreende a
todos.O Rio perde,o Brasil perde.
Bebianno tinha grande entusias-

Bebianno estava com o filho

mo pela vida e em trabalhar por
um país melhor”, tuitou o governador de São Paulo, João Doria,
presidente nacional do PSDB.
O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, também mostrou pesar.

“Nos últimos meses vínhamos
conversando muito sobre o Rio
e aquilo que nos unia: o grande
amor a essa cidade”.
O vice-presidente, general
Hamilton Mourão escreveu:”Transmito meus pêsames à família de Gustavo Bebianno, que
esteve conosco desde os primeiros momentos da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro. Eventualmente, a política nos afasta,
mas não apaga o bom combate
que travamos juntos”.
O ministro da Educação
Abraham Weitraub tuitou:
“Nesse momento, deixo no passado as divergências. Manifesto
meus sentimentos à família e desejo que ele esteja em paz, em um
lugar melhor”, tuitou.

jornaleiro jornalista

TENHO 36 anos e sou jornaleira há 13. Sempre trabalhei com jornal e o que mais gosto na minha profissão
é de interagir com o público, onde conquistei grandes amizades. Moro em Porto Novo, São Gonçalo. Torço
pelo Fluminense e, nas horas vagas, gosto de ir à praia. No MEIA HORA, gosto de ler as notícias em geral.
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Líder de campanha e ministro
LLGustavo Bebianno foi aliado de
primeira hora do candidato Jair
Bolsonaro e comandou a campanha dele em 2018. Após a eleição,
foi nomeado chefe da SecretariaGeral da Presidência, cargo com
status de ministro que ocupou por
um mês e 18 dias.
Bebianno saiu após ficar no
centro da primeira crise política que atingiu o governo
Bolsonaro, a partir de denúncias de que o PSL teria usado
laranjas para desviar verbas
para financiamento de campanha. Bebianno trocou farpas com o vereador Carlos
Bolsonaro (PSC).

Gustavo Bebianno e Jair
Bolsonaro se conheceram em
2017, quando o presidente ainda era deputado. Advogado de
formação, Bebianno chegou a
se oferecer para atuar de graça
em processos judiciais contra
Bolsonaro, mas este recusou.
Gustavo Bebianno estava
envolvido na produção de um
documentário e um livro sobre
a campanha de 2018.
O governador de São Paulo,
João Dória (PSDB), anunciou
no início do mês a pré-candidatura de à Prefeitura do Rio. O
lançamento oficial da candidatura seria em 4 de abril.

