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24H BRASIL
REPRODUÇÃO

Bolsonaro:
‘Brasil está há
quase 3 anos
sem corrupção’

Chefe do
Executivo
discursou pela
defesa da
democracia e
direitos
humanos

funcionários. A grande
maioria são pessoas honestas?", apontou na data.
Ainda na reunião, o presidente ressaltou que o mundo
pode contar com o Brasil para o fortalecimento da democracia. "Adotamos o mais
ambicioso e abrangente plano anticorrupção da história
desse país e estamos construindo e fortalecendo mecanismos para prevenir, detectar e punir atos de fraude,
corrupção e comportamento
antiético. Reitero nosso
compromisso de continuar
promovendo uma administração pública transparente
e responsável mediante políticas transversais de integridade pública. Contem

com o Brasil para contribuir
para o fortalecimento da democracia no mundo, com
pleno respeito à soberania e
à independência das nações", completou.
O líder do Executivo também defendeu a liberdade de
expressão, principalmente
na internet, e cumprimentou o democrata Joe Biden
pela iniciativa de organizar a
Cúpula. "Esta é uma oportunidade para renovar no mais
alto nível nosso compromisso com o mundo com a defesa da democracia, o combate
à corrupção e a proteção dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais",
afiormou o chefe do Executivo.

FAKE NEWS Canais bolsonaristas investigados por disseminar fake news e ataques
ao sistema de votação do
país tiveram R$ 1,2 milhão
bloqueado por decisão do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). O valor seria repassado pelas redes sociais para
canais, páginas e sites bolsonaristas alvos de uma investigação por propagarem fake
news sobre as urnas eletrônicas.
A campanha desses canais
contra as urnas eletrônicas
ocorreu em meio a ataques do
presidente Jair Bolsonaro
contra o sistema de votação
brasileiro. A verba bloqueada
está depositada numa conta
judicial até o fim das investigações. A reportagem apurou
que a PF trabalha para identificar os financiadores e quem
está por trás da divulgação em
massa de fake news.
Para investigadores,
quanto mais atacam as instituições e o sistema eleitoral,
mais proveito econômico os
envolvidos conseguem. Os
valores envolvem a monetização e a arrecadação dos
canais com propaganda.

ELEIÇÕES Com uma fala próxima aos discursos do
pré-candidato à Presidência
Sergio Moro, o ex-procurador Deltan Dallagnol se filiou nessa sexta-feira (10) ao
Podemos, ampliando a base
de apoio do ex-juiz. No
evento, tentou fazer uma
ponte entre o perfil de procurador e de candidato, resgatando o que toma como
avanços da Lava Jato e criti-

cando medidas do Congresso e do Supremo Tribunal
Federal (STF).
O recém-filiado relembrou uma série de fases da
força-tarefa e atacou decisões do STF que anularam
condenações da Lava Jato e
comparou a Corte a um árbitro que quer "mudar as regras e anular os gols" depois
da partida.
"A luta contra a corrupção

é uma luta da sociedade brasileira e precisa ser vencida
de baixo para cima", defendeu em evento em Curitiba,
enquanto lia um discurso
previamente preparado.
Apresentado por Moro como o próximo deputado federal "mais votado do Paraná",
Deltan disse que irá assinar
uma carta suprapartidária,
visando "colocar no Congresso 200 deputados com três

compromissos básicos: democracia, combate a corrupção e preparação política".
Ao sustentar sua atuação
como procurador no que
chamou de "defesa do que é
certo", reforçou a postura de
Moro de colocar o combate à
corrupção como mote da
campanha de 2022. O
ex-juiz também esteve no
evento, mas foi embora antes da fala do recém-filiado.

EVENTOO presidente Jair Bolsonaro (PL)
participou nessa sexta-feira (10/12) da Cúpula pela Democracia, evento virtual organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe
Biden. Em discurso gravado de cerca de três
minutos, o chefe do Executivo brasileiro discursou pela defesa da democracia e direitos
humanos e alegou que seu governo está "há
quase três anos sem corrupção".
"A criação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é resultado
desse compromisso. A luta contra a corrupção também constitui prioridade permanente, tanto é que estamos completando três
anos sem uma denúncia sequer em nosso
governo, ao contrário do que ocorria em
anos anteriores", afirmou;
No entanto, a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da covid-19 viu indícios de
prática de prevaricação no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Na época, a
CGU aconselhou a suspensão da negociação.
Além disso, Bolsonaro se contradisse, quando no último dia 6, apontou que não iria afirmar que não há casos de corrupção em seu
governo.
"Não vou dizer que meu governo não tem
corrupção porque a gente não sabe o que
acontece. Se tiver qualquer problema no meu
governo, a gente vai investigar. Eu não posso
dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, mais ministérios com 300 mil

Deltan se filia
ao Podemos,
enaltece a Lava
Jato e critica STF

TSE bloqueia
R$ 1,2 milhão
de canais
bolsonaristas
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Há instituições
que deveriam
ser de Estado e
foram aparelhadas
como de governo, o
que é errado
e ruim para a
democracia
Luís Roberto
Barroso
Ministro do Supremo Tribunal Federal criticou
nessa sexta-feira (10) o aparelhamento de
instituições brasileiras durante evento
realizado pela Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) em parceria com a Confederação
Nacional da Indústria (CNI)

GOVERNO JÁ DESCARTA
PRIVATIZAR CORREIOS EM 2022
ESTATAL Mesmo que não fale publicamente
sobre o assunto, o governo federal praticamente descartou a privatização dos Correios
no próximo ano, diante da resistência do Senado em votar o projeto, já aprovado na Câmara. A avaliação no Executivo é que não há
tempo hábil para realizar a operação em
2022, mesmo que o Congresso acabe dando
aval para a desestatização da empresa nos
próximos meses.
Segundo reportagem do jornal O Globo, o
governo resolveu priorizar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos
Precatórios no Senado, para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400, principal bandeira
eleitoral do presidente Jair Bolsonaro para o
próximo ano. Com isso, o Executivo decidiu
não brigar pela análise da privatização da estatal, responsável pela entrega de encomendas e correspondências.
O governo defende a privatização dos Correios como forma de melhorar os serviços
prestados pela empresa e para ampliar investimentos. De acordo com o jornal O Globo, sem
a privatização dos Correios, o governo aposta
todas as suas fichas na desestatização da Eletrobras, que depende agora do aval do TCU para ocorrer até maio do próximo ano. A corte
deve julgar o assunto na próxima semana.

A avaliação no
Executivo é
que não há
tempo hábil
para realizar
a operação
em 2022,
mesmo que
o Congresso
Nacional
acabe dando
aval para a
desestatização da
empresa nos
próximos
meses

