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Bolsonaro terá que explicar
a troca de comando na PF 
Presidente deve apresentar justificativas para exonerar diretor-geral

O presidente Jair Bolso-
naro terá o prazo de 
72 horas, a contar da 

notificação, para justificar 
a troca feita na chefia da 
Superintendência da Polícia 
Federal do Rio de Janeiro. A 
decisão é da Justiça Federal 
do Distrito Federal (SJDF) 
e foi publicada nesta terça-
-feira (5).

A deliberação assinada pelo 
juiz Francisco Ribeiro da 8ª 
Vara Cível Federal da SJDF, 
atende a uma ação popular 
protocolada por Rubens Nunes, 
coordenador do Movimento 

Brasil Livre (MBL), contra Bol-
sonaro.

Rubens disse ao Congresso 
em Foco que a ação foi motiva-
da diante das acusações feitas 
pelo ex-ministro da Justiça 
Sergio Moro de que Bolsonaro 
tinha o intuito de interferir 
nos trabalhos da Polícia Fede-
ral, trocando, por exemplo, o 
comando da superintendência 
no Rio.

“A ação foi embasada nas 
declarações do ex-ministro Ser-
gio Moro e também no primei-
ro ato de Rolando assim que ele 
foi nomeado que foi justamen-

te substituir o superintendente 
da Polícia Federal no Rio de 
Janeiro, o que corrobora to-
dos os elementos que o Moro 
apresentou na coletiva dele e 
depois no depoimento que ele 
prestou na Polícia Federal, em 
Curitiba”, afirmou Rubens.

O novo diretor-geral da 
Polícia Federal, Rolando de 
Souza, escolheu o delegado 
Tácio Muzzi para substituir 
Carlos Henrique Oliveira do 
comando da superintendência 
da PF no RJ.

No depoimento do ex-juiz à 
Polícia Federal, em Curitiba, no 

último sábado (2), foram ex-
postas novas acusações quanto 
ao interesse de Bolsonaro no 
órgão. De acordo com Moro, 
o chefe do Executivo pressio-
nou o diretor-geral da Polícia 
Federal para que trocasse o 
superintendente da PF no Rio 
de Janeiro.

“Moro você tem 27 Supe-
rintendências, eu quero apenas 
uma, a do Rio de Janeiro”, 
escreveu Bolsonaro em men-
sagem enviada a Moro pelo 
Whatsapp em março. O texto 
foi entregue pelo ex-ministro 
aos investigadores.

Falta de acolhimento 
e inclusão
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Lucas Aribé, vereador e jornalista por Aracaju, escreveu em seu site (luca-
saribe.com.br) um importante artigo com o título ´O respeito ao direito 

linguístico de pessoas surdas´, no qual denuncia a falta de orientação adequa-
da às pessoas surdas sobre como proceder diante da crise sanitária de escala 
global. “A pandemia do coronavírus tem afetado a vida de todos nós, mas não 
de forma igual. As desigualdades sociais do Brasil se agigantam em momentos 
de crise como esse que estamos vivendo, especialmente, para aqueles que 
historicamente têm sido negligenciados em políticas públicas essenciais para 
o pleno exercício da cidadania. É o caso, por exemplo, dos brasileiros surdos. 
São mais de 10,7 milhões de cidadãos que, assim como todas as demais pesso-
as com deficiência, se viram desprovidas de orientação adequada sobre como 
proceder diante da crise sanitária de escala global. Um estudo feito no ano 
passado pelo Instituto Locomotiva mostrou que dois em cada três brasileiros 
com deficiência auditiva enfrentam dificuldades nas atividades do cotidiano. 
Ou seja, eles se divertem menos, têm menos chance no mercado de trabalho, 
não têm as mesmas condições educacionais que os ouvintes têm. A falta de 
acolhimento e inclusão limitam o acesso dos surdos às oportunidades básicas. 
Essa mesma pesquisa revelou que a predominância da deficiência é na faixa 
de 60 anos de idade ou mais (57%), justamente aqueles que estão no grupo 
de risco para a Covid-19. 80% dos surdos do mundo têm dificuldades com a 
língua escrita. Por isso, na hora de acessar os conteúdos, a maioria não com-
preende a mensagem que deixa de ter o alcance necessário”, denuncia Aribé. 
Vale a pena conferir o artigo na íntegra em lucasaribe.com.br.

AVOSOS 1 - Em um momento de pandemia do Covid-19 no qual o mundo 
clama por saúde e mais amor, a sociedade sergipana e o empresariado têm dado 
ótimos exemplos de solidariedade. A Associação dos Voluntários a Serviço da 
Oncologia em Sergipe (Avosos) tem recebido diversas doações, dentre elas 315 
caixas de biscoitos, com 60 pacotes cada, da empresa GOL Linhas Aéreas, por 
meio de indicação da Fundação Telefônica Vivo. A presidente de Honra da insti-
tuição, voluntária Jeane Vieira Melo, recebeu a doação com alegria. “As crianças 
e os adolescentes assistidos pela Avosos agradecem. Esses biscoitos vão comple-
mentar as 240 cestas de alimentos que entregamos mensalmente aos pacientes 
mais carentes. Agradecemos também ao voluntário Isauro por mais um trabalho 
em prol da nossa instituição. Ele disponibilizou um caminhão e sua equipe para 
buscar as caixas de biscoitos doadas pela GOL”, informa a fundadora.

AVOSOS 2 - O material foi imediatamente distribuído para as crianças e os 
adolescentes em tratamento no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), bem 
como para crianças do Projeto Recriarte, iniciativa parceira da Avosos que 
assiste a filhos de catadores do bairro Santa Maria. Também foram encami-
nhadas 100 máscaras às crianças em tratamento no HUSE. Além da doação 
de biscoitos, a Avosos recebeu da sociedade e multiplicou diversos quilos de 
alimentos, que foram destinados ao Asilo Rio Branco e ao Lar de Idosos Nossa 
Senhora da Conceição (Same). No total: 60 kg (feijão, arroz, farinha, açúcar), 
60 pacotes de 500g de flocos de milho e 40 pacotes de macarrão 500 g. “Se 
todos ajudarem um pouco conseguiremos distribuir a todos e não vai faltar ali-
mento na mesa de ninguém. Parece uma frase utópica, mas não é, e o trabalho 
da Avosos é uma prova disso”, comenta Jeane Vieira Melo.

CASA VÓ TEREZA - Mais uma edição do evento Café com Cartas, realizado em 
prol da Casa de Sossego Vó Tereza. Diversos tarólogos vão se reunir no próximo 
dia 24 para a edição on-line do ação beneficente. No período de 14h às 18h, os 
participantes poderão realizar, de forma on line, consultas de cartas/tarô. O valor 
da inscrição é R$ 50, com direito a uma consulta de 30 minutos. As vagas são 
limitadas. Inscrições e outras informações por meio do telefone (79) 99920-9094.

AGÊNCIAS DO INSS - Em decorrência do decreto de estado emergencial de 
saúde em Sergipe devido à pandemia do Covid-19, o fechamento das agências do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para atendimento ao público, segundo 
informações do gerente-executivo do INSS em Sergipe, Raimundo Brito, foi pror-
rogado até o próximo dia 22. Assim, os segurados com agendamentos de perícia 
não devem ir às agências do INSS, bastando anexar o relatório preenchido cor-
retamente pelo médico por meio do site “Meu INSS”: meu.inss.gov.br. Os demais 
serviços poderão ser realizados através dos canais remotos do INSS ou pelo 135.

DOAÇÕES DO ITPS - Especializado em análises laboratoriais, o Instituto 
Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) mobilizou seu corpo 
técnico para a produção de álcool em gel, item essencial na prevenção ao 
novo coronavírus. O material será doado a instituições filantrópicas e órgãos 
públicos. A ação faz parte de um Programa de Doações do ITPS, cujo objetivo 
é destinar gratuitamente álcool em gel, máscaras e materiais de limpeza, como 
água sanitária, detergente e sabão líquido. As ações estão sendo realizadas 
com recursos do convênio firmado entre o ITPS e o Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Para reforçar as ações de enfren-
tamento ao novo coronavírus, o ITPS também está fornecendo gratuitamente 
água ultrapura para as instituições e farmácias que estão produzindo álcool 
em gel para doação. Além disso, a instituição disponibilizou a análise para 
determinação de teor alcoólico em álcool etílico nas formas líquida e em gel. O 
serviço, que aponta a eficácia do produto contra o coronavírus, está disponível 
para órgãos públicos, empresas privadas e pessoas físicas.

FRATERNIDADE SEM FRONTEIRAS - Com o objetivo de ajudar mais famílias 
nesse momento de pandemia da Covid-19, a Ação Fraterna Viver Fraternidade, 
realizada pela ONG Fraternidade sem Fronteiras, realizou duas grandes ações 
em parceria com DJ Alok e Café 3 Corações. Durante a Live realizada pelo DJ no 
último dia 2, o Café 3 Corações generosamente fez uma ação na qual vendeu sua 
máquina de café ́ Lov´ com 100% da renda para a campanha de cestas básicas da 
Fraternidade sem fronteiras ́ Viver Fraternidade´, que está amparando pessoas de 
comunidades e moradores de rua em todos os Estados do Brasil, além das famílias 
acolhidas nos projetos na África. Mais uma ação bacana que merece destaque.

PARLAMENTO JOVEM - Até 30 de junho, alunos das escolas públicas e parti-
culares interessados em participar do Programa Parlamento Jovem Brasileiro 
podem fazer sua inscrição. Para tanto, o estudante deve atender a alguns pré-
-requisitos: ter entre 16 e 22 anos de idade; estar matriculado e frequentando 
regularmente o ensino médio ou o técnico integrado, na modalidade EJA; e 
nunca ter participado em edições anteriores (como Deputado Jovem). Com a 
prorrogação do prazo para a inscrição, o estudante terá um tempo maior para 
elaborar seu Projeto de Lei, cujo tema deve ser de relevância nacional (o aluno 
pode solicitar a ajuda de um professor). Para efetuar sua inscrição o estudante 
deverá anexar seu Projeto de Lei, fotocópia do documento de identidade e au-
torização assinada pelos pais ou responsáveis, se menor de 18 anos. A inscrição 
deverá ser efetuada no site www.camara.leg.br/pjb, onde o jovem vai ter acesso 
ao formulário eletrônico, além de outras informações e materiais de estudo. 
Caso o estudante não tenha acesso à internet poderá encaminhar seu Projeto 
de Lei e demais documentos para o endereço da Coordenação Estadual do PJB/ 
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), no Dase/
Seades - anexo III, situado na rua Gutemberg Chagas, 169 – DIA (CEP 49040-
780), Aracaju (SE). Informações: 99974-2855 / seades.dase@gmail.com.

QUARENTENA DA GENTE - O edital Quarentena da Gente, realizado pelo 
Grupo Banese, por meio do Instituto Banese, e o Governo de Sergipe com 
objetivo de fomentar a produção cultural no Estado durante o isolamento so-
cial segue até amanhã(8) por meio do site institutobanese.org.br. A iniciativa, 
que premiará 70 projetos culturais de artistas sergipanos ou residentes em 
Sergipe, contribuirá para que os profissionais da cultura expressem sua arte 
e sobrevivam dela durante a crise provocada pela Covid-19, além de ofere-
cer ao público, através das redes sociais do Museu da Gente Sergipana Gov. 
Marcelo Déda e do Instituto Banese, conteúdos de qualidade voltados para o 
conhecimento e entretenimento. A chamada pública permite a participação 
de pessoas físicas nascidas e residentes em Sergipe e/ou demais artistas não 
sergipanos residentes no Estado há pelo menos um ano, e contempla as mais 
diversas manifestações artísticas: música, teatro, circo, dança, artes visuais, 
literatura (leitura, contação de história, recitação), audiovisual, artes integra-
das e expressões culturais populares. No edital, os interessados têm todas as 
informações sobre critérios de participação e seleção, documentação necessá-
ria, premiação, cronograma de etapas da seleção, especificações técnicas dos 
produtos digitais, além do passo a passo para envio dos arquivos referentes 
aos documentos e projetos. O resultado será divulgado no dia 20 de maio 
através de e-mail e das redes sociais do Instituto Banese e Museu da Gente 
Sergipana. Para mais informações, entrar em contato exclusivamente através 
do e-mail projetos.mgs@institutobanese.org.br.

A Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão (PFDC) en-
caminhou uma representação à 
Procuradoria da República no 
Distrito Federal solicitando a 
apuração e responsabilização 
pessoal do secretário especial 
de Comunicação Social da Pre-
sidência da República, Fábio 
Wajngarten.

Ontem, a conta oficial da 
Secom no Twitter veiculou 
uma mensagem que elogiava 
as ações militares na Guerrilha 
do Araguaia, já condenadas 
pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. A posta-
gem classifica como “heróis do 
Brasil” os agentes públicos que 
atuaram na repressão à guer-
rilha durante o regime militar.

O texto é acompanhado de 
imagem do encontro entre o 
presidente da República Jair 
Bolsonaro e o tenente-coronel 
Sebastião Curió, ocorrida na se-
gunda-feira (4) e revelada pelo 
UOL. Inicialmente, o compro-
misso não constava da agenda 
oficial do presidente, tendo sido 
incluído apenas à noite. Curió 
foi denunciado seis vezes pelo 
Ministério Público Federal por 
participação nos assassinatos e 
sequestros de guerrilheiros de 
esquerda na região do Araguaia 
nos anos 1970.

No documento enviado 
ao Ministério Público Federal 
no DF, a Procuradoria dos 
Direitos do Cidadão aponta 
que o conteúdo é uma ofensa 

direta e objetiva ao princípio 
constitucional da moralidade 
administrativa, por representar 
uma apologia à prática, por 
autoridades brasileiras, de já 
reconhecidos crimes contra a 
humanidade e graves violações 
aos direitos humanos.

Segundo a Procuradoria, 
foram infligidos aos dissiden-
tes, sempre que possível, atos 
de violência física e moral a 
fim de obter informações. O 
texto também aborda práticas 
de tortura e outras violações a 
direitos humanos.

“A Secom do governo fe-
deral, portanto, ao celebrar e 
defender a repressão realizada 
pelas Forças Armadas na Guer-
rilha do Araguaia faz, como já 

adiantando, apologia à prática 
de crimes contra a humanidade 
e de graves violações aos direi-
tos humanos, na contramão do 
Estado Democrático de Direito 
e dos princípios fundamentais 
da Constituição brasileira.”

Procurada, a Secretaria de 
Comunicação Social da Pre-
sidência não se pronunciou 
sobre a representação. O espa-
ço está aberto para eventuais 
comentários.

Curió reconheceu, em 
2009, responsabilidade pela 
morte de 41 militantes ligados 
ao PCdoB na Guerrilha do 
Araguaia. Segundo ele, eles 
foram executados depois que já 
estavam presos e não apresen-
tavam capacidade de reação.

PFDC quer explicações de chefe da Secom

O porta-voz da Presidência 
da República, general Otávio 
Rêgo Barros, foi diagnostica-
do com covid-19, segundo o 
jornal O Estado de S.Paulo. A 
informação foi confirmada no 
gabinete do porta-voz. Segun-
do sua assessoria, Rêgo Barros 
está bem e cumpre isolamento 
domiciliar.

Rêgo Barros fez o teste na 
segunda-feira (4) e recebeu o 
resultado positivo ontem (5). 
Ele tem 59 anos e está na fun-
ção de porta-voz do presidente 
Jair Bolsonaro desde janeiro de 
2019. No primeiro ano do go-

verno, era o responsável pelos 
briefings diários à imprensa, 
que acabaram suspensos este 
ano.

O porta-voz é o novo caso 
de contaminação no governo 
Bolsonaro. O primeiro diagnos-
ticado foi o secretário especial 
de Comunicação Social, Fabio 
Wajngarten, após viagem aos 
Estados Unidos em meados 
de março. Outros integrantes 
da comitiva também testaram 
positivo, como os ministros 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto Heleno, 
e de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque. Rêgo Barros, 
porém, não integrou a comitiva 
presidencial na viagem.

O presidente Bolsonaro fez 
dois exames para identificar o 
coronavírus, nos dias 12 e 17 
de março. Segundo ele, ambos 
os resultados deram negativo. 
Ele não mostrou, porém, os 
resultados, a exemplo do que 
fizeram outras autoridades. A 
não exibição dos resultados en-
sejou pedidos na Justiça para 
que a informação do estado de 
saúde mandatário seja divulga-
da. O imbróglio judicial ainda 
está em curso.

Leia abaixo a nota 
divulgada pela Secom/PR:

NOTA À IMPRENSA
O Porta-Voz do Presidente 

da República, General OTÁVIO 
SANTANA DO RÊGO BARROS, 
testou positivo para a COVID-19. 
Realizou o teste na segunda-
-feira (4 de maio), tendo o re-
sultado sido confirmado no dia 
de ontem. O Gen Rêgo Barros 
encontra-se em sua residência, 
cumprindo todos os protocolos 
recomendados e, até o momen-
to, sem sintomas que mereçam 
maiores preocupações.

Porta-voz da Presidência está com Covid-19

Brasília (Agência Brasil) – O 
plenário da Câmara dos Depu-
tados concluiu nesta quarta-fei-
ra (6), a análise da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
10/2020, chamada PEC do 
Orçamento de Guerra. A ma-
téria segue para promulgação 
do presidente do Congresso 
Nacional, senador Davi Alco-
lumbre (DEM-AP).

O texto, que retornou do Se-
nado com alterações, foi apro-
vado em primeiro turno pelos 
deputados na segunda-feira (4) 
. Na tarde de hoje, a proposta 
obteve 477 votos favoráveis e 
um contrário. Era necessário, 
no mínimo, 308 votos para que 
o texto fosse aprovado. Nenhu-
ma proposta de modificação ao 
texto foi acatada pelos parla-
mentares, apenas dois trechos 
foram retirados da proposta. 
Caso houvesse modificação, a 

PEC deveria retornar para aná-
lise dos senadores.

Trechos retirados

O dispositivo que condicio-
nava o recebimento de be-

nefícios creditícios, financeiros 
e tributários, direta ou indire-
tamente, ao compromisso das 
empresas de manutenção de 
empregos foi retirado do texto 
da PEC pelo relator, deputado 
Hugo Motta (Republicanos -PB).

Outra medida retirada foi 
o trecho que estabelecia a 
lista de títulos privados que o 
Banco Central poderá comprar 
segundo autorização dada pela 
PEC. Dessa forma, a aquisição 
dos títulos ficará a critério do 
próprio Banco Central.

Orçamento de Guerra

Chamada de orçamento de 
guerra por estar relaciona-

da exclusivamente ao enfren-
tamento da situação de calami-
dade pública, a PEC autoriza a 
União a descumprir a chamada 
“regra de ouro”. O mecanismo 
constitucional impede o gover-
no de se endividar para pagar 

despesas correntes, como sa-
lários e custeio. A medida vale 
enquanto durar o estado de 
calamidade  reconhecido pelo 
Congresso Nacional, previsto 
para terminar no dia 31 de de-
zembro de 2020.

ORÇAMENTO DE GUERRA 
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