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O governo planeja transferir recursos que estavam re-
servados para estados e municípios no combate ao coro-
navírus para financiar obras de infraestrutura da gestão
Bolsonaro.A ideia é deslocar parte dos R$ 8,6 bilhões da
medida provisória 909. Sancionada em junho, a MP não
liberou dinheiro até agora. Os recursos devem atender à
demanda dos ministérios de Desenvolvimento Regional
e Infraestrutura e, segundo espera a equipe econômica,
reduzir a pressão por furar o teto de gastos.

DO UOL

Já são 105.463 óbitos
pelo novo coronavírus no
Brasil, sendo 1.262 mor-
tes confirmadas nas últi-
mas 24 horas, de acordo
com a mais recente divul-
gação do Ministério da
Saúde. Ao todo, o país so-
ma 3.224.876 diagnósti-
cos de Covid-19 — 60.091
deles no último dia. Se-
gundo o governo federal,
2.356.640 pacientes são
considerados recuperados
da doença e 762.773 es-
tão em acompanhamento.

Um levantamento rea-
lizado pelo Conass aponta
22 estados e o Distrito Fe-
deral no vermelho em es-
toques de medicamentos
para a intubação dos
pacientes. A classificação
é dada para estoques de
duração para até cinco
dias ou menos.

Com isso, hospitais es-
tão recusando pacientes e
médicos substituindo o
uso de medicamentos
apropriados por morfina.

VACINA - A eventual
vacina da AstraZeneca

produzida no México e Ar-
gentina contra a Covid-19
pode estar disponível no
primeiro trimestre de
2021, afirmou o presiden-
te mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Os processos estão
sendo encurtados (...), mas
está sendo planejado ter
os resultados finais já em
novembro (...) e começar a
fabricação para ter a vaci-

na a partir do primeiro tri-
mestre do próximo ano”,
disse o presidente em co-
letiva de imprensa.

O acordo de produção
da vacina, que será finan-
ciada pela fundação do
magnata mexicano Carlos
Slim, foi anunciado ontem
em Buenos Aires pelo pre-
sidente argentino, Alberto
Fernández. Segundo o go-
verno mexicano, o objeti-

vo é garantir o acesso dos
países latino-americanos
à vacina, desenvolvida pe-
la aliança da Universidade
de Oxford com o laborató-
rio anglo-sueco AstraZe-
neca. O Brasil não está
incluído porque tem um a-
cordo separado.

“O propósito não é o
lucro, é garantir que a A-
mérica Latina tenha aces-
so”, destacou o chanceler
mexicano, Marcelo Ebrard,
na mesma coletiva. López
Obrador enfatizou que a
cobertura será “universal e
gratuita” no México. “To-
dos os mexicanos terão a-
cesso à vacina. Não deve
haver preocupação de
pessoas mais humildes”,
ressaltou o governante.
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MANOBRA 
A engenharia não é trivial. A Economia pretende enviar
ao Congresso pedido de abertura de crédito extra-
ordinário (não limitado pelo teto) para usar a verba em
obras. Deverá adotar como base jurídica o artigo 3º da
lei do Orçamento de guerra.

PAPEL 
O texto afirma que os gastos extraordinários no com-
bate ao coronavírus podem ser usados para enfrentar
as "consequências sociais e econômicas" da pandemia,
desde que tenham vigência restrita ao ano de 2020.

PODE? 
A interpretação, porém, provocou debate entre técnicos
do governo e do TCU. Obras inacabadas não poderiam
ser enquadradas como urgentes ou imprevisíveis, como
é a definição de créditos extraordinários. Mas essa
avaliação, ao fim, caberá ao Congresso.

EU NÃO 
Tratado como integrante da "ala desenvolvimentista do
governo", o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura)
renega a filiação. "Já perdi as conta de quantas vezes
disse que não concordo com ruptura de pilares fiscais,
que compreendo a importância do compromisso com a
solvência", disse ao Painel.

AVISO 
A Bancada Feminina da Câmara enviou ofício a Luís
Roberto Barroso, presidente do TSE, com preocupações
com candidaturas femininas nas eleições. Solicitou que
o espaço publicitário do tribunal na TV seja usado para
desencorajar a "violência política de gênero". Na atual
legislatura, deputadas têm sido vítimas de ataques
nas redes sociais, como Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e
Joice Hasselmann (PSL-SP).

LUPA 
Elas também pedem fiscalização da aplicação de 30%
dos recursos do Fundo Eleitoral para candidaturas
femininas. Em 2018, acumularam-se denúncias de
candidatas 'laranjas', a principal delas sobre o PSL,
então partido de Bolsonaro, como revelou a Folha.

ATRASO 
O projeto de lei de corte de gastos públicos do gover-
no João Doria (PSDB), publicado nesta quinta (13), diz
que servidores celetistas estáveis, na maior parte
aposentados, trabalham "com dificuldade ou sem
interesse, desestimulando os demais servidores que
desempenham suas atividades."

OPA 
Em nota, a gestão Doria diz que o trecho foi elaborado
por técnicos e não condiz com os valores da adminis-
tração em relação aos servidores. Os cortes propostos
para economizar R$ 8,8 bilhões atingem 5.600 fun-
cionários públicos contratados pela CLT até 1983, mas
há previsão de um plano de demissão voluntária.

ASSINO 
Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto
(PT) lança nesta sexta (13) carta de compromisso com
o setor cultural, afirmando que, caso eleito, destinará
3% do Orçamento da cidade para a Secretaria de Cul-
tura. Atualmente, o valor é de 1,3%.

SAMPA 
O PT aponta que o documento conta com as assinaturas
de figuras da produção artística no município, como os
atores Sérgio Mamberti, Ailton Graça e Celso Frateschi,
na tentativa de contrapor o apoio de Caetano Veloso,
Chico Buarque e outros a Guilherme Boulos (PSOL).

CASTIGO 
O Dataprev impôs multa de R$ 29 milhões e suspen-
são de dois anos para contratar com a autarquia ao
consórcio ligado a Cristina Boner, ex-mulher do advo-
gado Frederick Wassef. O procedimento diz que o
grupo não cumpriu cláusulas contratuais.

DESVIO 
De acordo com o Dataprev, o consórcio foi contratado
para desenvolver soluções em TI para a área de Recur-
sos Humanos, mas desrespeitou prazos e parâmetros
técnicos. Houve decisão para cancelar o acordo
durante o governo Temer, mas no início da adminis-
tração de Bolsonaro esse cancelamento tinha sido sus-
penso. A empresa entrou com recurso.

TIROTEIO
“Parece que o deputa-
do quer colocar no
bolso do servidor a
granada que pegou
das mãos de Guedes”.
De Mauro SSilva, presi-
dente da Unafisco
Nacional, sobre Ricar-
do Barros (PP-PR)
dizer que enfrentar o
funcionalismo será
seu desafio.

Foram confirmados 105.463 óbitos pelo novo coronavírus no Brasil,
sendo 1.262 mortes confirmadas nas últimas 24h

COVID-19

Segundo o gover-
no federal, 2.356-
.640 pacientes
são considerados
recuperados 
da doença  

PAZUELLO divulga dados sobre Covid-19 no País 

“ARAPONGAGEM”

Abin precisa justificar acesso a dados

REDES SOCIAIS

Michelle Bolsonaro rebate seu primo

DO UOL

O STF (Supremo Tribu-
nal Federal) determinou,
em julgamento na tarde
de hoje, que o comparti-
lhamento de informações
com a Abin (Agência Brasi-
leira de Inteligência) pre-
cisa ser feito por meio de
pedido que traga a justifi-
cativa para a solicitação
das informações, em
requisição que comprove
o interesse público na ob-
tenção dos dados.

O julgamento foi mar-
cado por declarações dos
ministros contra a possibi-

lidade de “arapongagem”,
“dossiês” e autoritarismo
do governo Jair Bolsonaro
e sinaliza o clima no STF
para julgar na próxima se-
mana a ação que contesta
a produção pelo Ministé-
rio da Justiça de um rela-
tório sigiloso contra servi-
dores identificados como
membros do movimento
antifascista, revelado pelo
jornalista Rubens Valente.

Estava em análise a lei
que criou a Abin e o Sisbin
(Sistema Brasileiro de In-
teligência), de 1999, e
decreto desse ano que tra-

ta do compartilhamento
de informações.

O ponto questionado
foi o dispositivo que diz
que os órgãos integran-
tes do Sisbin “fornecerão
à Abin, sempre que solici-
tados (.. .) dados e conhe-
cimentos específ icos
relacionados à defesa
das instituições e dos in-
teresses nacionais”.

O Sisbin é formado
atualmente por 42 órgãos
e instituições federais de
áreas como segurança,
Forças Armadas, saúde,
transportes, telecomuni-

cações, Fazenda e meio
ambiente. A Polícia Fede-
ral também integra o sis-
tema por meio do Ministé-
rio da Justiça.

O processo foi apre-
sentado pelos partidos
Rede e PSB, de oposição
ao governo do presidente
Jair Bolsonaro (sem parti-
do). Os partidos afirmam
que sob a legislação atual
haveria o risco de o presi-
dente “criar seu aparato
estatal de investigação e
repressão” por meio da
requisição de informações
pela Abin.
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Brasil registra mais
1.262 mortes em 24h 

DO EXTRA

A primeira-dama Mi-
chelle Bolsonaro afirmou,
em nota, que “recebeu com
pesar” a notícia do faleci-
mento da sua avó, vítima da
Covid-19. No texto, Michel-
le diz que é um momento
de “tristeza e dor para toda
a família”e afirma lamentar

que “alguns parentes tra-
tem certos momentos tão
pessoais com oportunismo
em desrespeito ao sofri-
mento de todos”.

A afirmação é uma
resposta a um primo de
Michelle, chamado Eduar-
do, que reclamou no Ins-
tagram do fato da primei-

ra-dama “não ter feito ab-
solutamente nada” pela
avó deles. A própria Mi-
chelle também contraiu o
novo coronavírus. No tex-
to, ela diz estar “recolhida
em casa em tratamento” e
acrescenta esperar que “o
momento de luto seja
respeitado, acima de

quaisquer questões pes-
soais e familiares”.

Michelle também
compartilhou a nota em
sua conta no Instagram e
escreveu: “Infelizmente
muitos se aproveitam da
nossa posição para buscar
os holofotes. Confiando
na justiça de Deus”.


