Procuradores reagem à decisão
do ministro Dias Toffoli
Dias Toffoli e Alexandre de Moraes foram denunciados por crime
de responsabilidade (Foto:Adriano Machado / Reuters)
Presidente do STF suspendeu processos que tenham como base
dados dados da Receita, Coaf, BC e MP
Procuradores da República e integrantes da Lava Jato
criticaram nesta terça-feira, 16, a decisão do presidente do
Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que suspendeu
os processos que tenham como base o compartilhamento de dados
da Receita, do Coaf e do Banco Central com o Ministério
Público sem autorização judicial prévia. O ataque mais forte
partiu do procurador Eduardo El Hage, coordenador da operação
no Rio. Em nota, El Hage afirmou que a sentença significa a
paralisação de “praticamente todas as investigações de lavagem
de dinheiro no Brasil”.
Para o procurador, a exigência de decisão judicial para a
utilização de relatórios do Coaf “ignora o macrossistema
mundial de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao
terrorismo e aumenta o já combalido grau de congestionamento
do Judiciário brasileiro”. O procurador classificou ainda a
decisão de Toffoli como “retrocesso sem tamanho” e disse
esperar que ela seja revertida pelo plenário. O julgamento do
recurso que embasou a decisão de Toffoli está marcado, a
princípio, para novembro.
O procurador coordenou as investigações que levaram à prisão
de políticos como os ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz
Fernando Pezão, ambos do MDB. El Hage também participou do
grupo que denunciou o ex-presidente Michel Temer e o exministro Moreira Franco por corrupção e lavagem de dinheiro na
Eletronuclear, na Operação Descontaminação.

‘Prejuízo’
As críticas de El Hage não foram isoladas. Para o diretor de
Assuntos Jurídicos da Associação Nacional dos Procuradores da
República (ANPR), Patrick Salgado, se a decisão de Toffoli for
mantida, trará “enormes prejuízos” às investigações. “É uma
decisão que vai de encontro ao que já tinha decidido o próprio
Supremo”, disse.
Salgado defendeu que não haja anulação de processos caso o STF
decida em novembro que a autorização prévia é necessária. Para
ele, uma eventual decisão nesse sentido não provocaria efeitos
retroativos. Mesmo que aconteça dessa forma, o prejuízo futuro
para as investigações preocupa o procurador.
Ex-integrante da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o exprocurador Carlos Fernando dos Santos Lima escreveu em uma
rede social que a decisão do Supremo é um “atentado contra o
combate à corrupção”. “A decisão de Toffoli é uma
monstruosidade jurídica e só pode ser entendida como mais um
atentado contra o combate à corrupção”, criticou Santos Lima.
“Triste o país que tem pessoas como ele (Toffoli) em posições
que não merecem.”
Ao lado do procurador Deltan Dallagnol, Santos Lima participou
de investigações que levaram à prisão do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva – condenado nos casos do triplex do
Guarujá (SP) e do sítio em Atibaia (SP).
Também por meio de uma rede social, a procuradora Janice
Ascari, que integra a força-tarefa da Lava Jato em São Paulo,
se referiu a informações “inacessíveis” para fazer uma melhor
avaliação da sentença. “Aparentemente, apenas uma petição
avulsa em processo de 2017, do qual Flávio Bolsonaro não é
parte, e centenas de investigações criminais dos MPs Federal e
Estaduais e das polícias, no País inteiro, ficarão suspensas
até o final de novembro”, escreveu a procuradora.
Toffoli

tomou

a

decisão

em

processo

que

discute

a

possibilidade de dados bancários e fiscais serem
compartilhados sem a intermediação do Judiciário. A defesa do
senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), alvo de investigação do MP
do Rio, havia pedido ao Supremo a suspensão, que foi atendida
por Toffoli.
O MP estadual alega que havia um esquema de “rachadinha” no
gabinete de Flávio entre 2007 e 2018, quando ele ocupava uma
cadeira na Assembleia Legislativa do Rio. Foi nesse intervalo
que o policial militar Fabrício Queiroz, acusado de ser o
operador do suposto esquema, esteve lotado no escritório do
filho do presidente. As informações são do jornal O Estado de
S. Paulo.
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(Foto:© Reprodução/EPTV)-“Conseguimos concluir a venda de
cinco aeronaves Embraer KC-390 para a Força Aérea Portuguesa”,
disse o presidente no Twitter
Bolsonaro anuncia venda de aeronaves da Embraer para Portugal
O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (16),
por meio de sua conta pessoal no Twitter, a venda de cinco
aeronaves da Embraer, modelo KC-390, para a Força Aérea
Portuguesa. Esta é a primeira venda desse novo modelo para um
país europeu.
“Conseguimos concluir a venda de cinco aeronaves Embraer
KC-390 para a Força Aérea Portuguesa, após autorização da
aquisição pelo Governo de Portugal, que contribuiu ativamente
para o desenvolvimento do KC, exemplo da tecnologia de ponta
que produzimos no Brasil”, disse Bolsonaro em seu Twitter.
Portugal desembolsará pelos aviões, 827 milhões de euros, que
equivale a cerca de R$ 3,5 bilhões. O contrato envolve ainda
um simulador de voo e suporte técnico. O primeiro desses
aviões deve aterrissar em solo lusitano em fevereiro de 2023.
As aeronaves vão substituir os modelos Hércules C-130, da
norte-americana Lockheed Martin que atualmente servem a Força
Aérea Portuguesa.
O KC-390 é um avião cargueiro de transporte tático militar, o
maior já fabricado no Brasil. A produção da aeronave está
sendo feita em Gavião Peixoto (SP). Uma das suas utilizações
é no transporte de tropas e cargas.
Além do transporte de cargas e tropas, o KC-390 pode ser usado
também para transporte de paraquedistas, para o abastecimento
de outras aeronaves no ar, missões de busca e salvamento com

equipamentos especiais, combate a incêndios florestais e até
em voos para a Antártida.
A Embraer, também está negociando a venda do cargueiro para
Chile, Argentina, Colômbia e República Tcheca.
Com informações da Agência Brasil
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NÃO PERTURBE -Proibição de
telemarketing de telefônicas
começou nesta terça-feira
O site Não me Perturbe já teve 620 mil pessoas cadastradas no
primeiro dia no ar. A iniciativa é das operadoras de
telecomunicações e atende a uma determinação da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel). O site é um canal no
qual podem se cadastrar pessoas que não desejam mais receber
chamadas de telemarketing de serviços de telefonia, dados e de

TV paga.
https://youtu.be/qbJ_JW2yeqw
Autor: Agência Brasil
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Para proteger a mãe, crianças
de 8 e 13 anos fogem de casa
com arma do pai
(Foto:Reprodução)-Uma das crianças estava com o revólver na
cintura
Crianças

foram

abordadas

por

agentes

de

segurança

em

plataforma de terminal
Dois irmãos, de 8 e 13 anos, foram encontrados com uma arma de
fogo no Terminal Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na
madrugada desta segunda-feira, 15.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as
crianças foram abordadas por agentes de segurança da
plataforma, e uma delas carregava na cintura um revólver
calibre 38 carregado.
Eles foram conduzidos para a 6ª Delegacia de Polícia do
Metropolitano (Delpom) e informaram que o pai, um jardineiro
de 29 anos, teria agredido a mãe deles, uma cozinheira de 30
anos, a coronhadas e por isso estavam indo para a casa da avó.
A Polícia Civil foi informada e fez buscas na casa da família
e não encontrou o pai das crianças. A mãe foi conduzida à
delegacia e confirmou a versão contada pelos filhos. Ela
relatou que por volta das 5 horas desta segunda foi buscar
atendimento médico por causa dos ferimentos e disse que não
percebeu que as crianças tinham saído de casa com a arma do
pai.
O revólver foi apreendido, e o caso foi registrado como lesão
corporal, violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.
Por:Agência Estado
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Toffoli atende pedido de
defesa de Flavio Bolsonaro e
suspende investigações com
dados do Coaf
Senador Flavio Bolsonaro se
(Foto:REUTERS/Ueslei Marcelino)

livra

de

processos

Decisão do presidente do Supremo atendeu a um pedido da defesa
do senador
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), José Dias
Toffoli, suspendeu nesta terça-feira (16) todos os processos
que tramitam no país e que tenham por base o compartilhamento
de informações da Receita Federal, Banco Central e do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com o Ministério
Público sem autorização judicial.

A decisão de Toffoli beneficia diretamente o senador Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ), que tem inquéritos baseados em informações
levantadas pelos órgãos de controle.
A decisão do presidente do Supremo, a qual a Reuters teve
acesso, atendeu um pedido da defesa do senador, que acusa o MP
de ter criado um “atalho” ao usar as informações levantadas
pelo Coaf para abrir a investigação sem ter autorização
judicial.
Em sua decisão, o presidente do STF alega que sem uma decisão
do plenário da corte sobre a questão da necessidade de
autorização judicial, todos os processos que tenham por base
dados obtidos pelos órgãos de controle sem intermediação do
Judiciário podem vir a ser considerados nulos posteriormente.
“Portanto, a depender do que se decidir no paradigma da
controvérsia, o risco de persecuções penais fundadas no
compartilhamento de dados bancários e fiscais dos órgãos
administrativos de fiscalização e controle com o Ministério
Público, sem o adequado balizamento dos limites de informações
transferidas, podem redundar em futuros julgamentos inquinados
de nulidade por ofensa às matrizes constitucionais da
intimidade e do sigilo de dados”, escreveu o ministro.
A sessão que tratará do tema está marcada para 21 de novembro
deste ano.
Toffoli argumenta que essa possibilidade o levou a “suspender
o processamento de todos os processos judiciais em andamento,
que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto
discutido nestes autos”.
O presidente do STF diz ainda que o Ministério Público vem
promovendo procedimentos de investigação criminal (PIC), sem
supervisão judicial”, o que seria “temerário do ponto de vista
das garantias constitucionais” e que seria “prudente”
suspender que assistem a qualquer procedimento que tramita no

país para evitar “eventual usurpação de competência do Poder
Judiciário.”
A questão da competência dos órgãos de controle surgiu depois
do vazamento de informações fiscais do ministro do STF Gilmar
Mendes e familiares, quando se suspeitou que os auditores
estariam tomando a iniciativa de investigar contribuintes, o
que estaria fora da sua área de atuação.
Flávio está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual
do Rio de Janeiro por suspeita de prática de peculato, lavagem
de dinheiro e organização criminosa por desvio de recursos na
Assembleia Legislativa do Rio.
A defesa alega que o MP só pediu a quebra de sigilo bancário e
fiscal do senador quando já tinha em mãos dados levantados
pelo Coaf. O órgão fez um levantamento de operações suspeitas
de políticos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro e enviou ao MP no ano passado.
Ao ser questionado sobre o caso, o presidente Jair Bolsonaro
disse não ter ainda tomado conhecimento da decisão.
“Não estou sabendo ainda e quem fala sobre decisão de
ministros são os advogados”, disse.
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Coordenador da Lava Jato na
PGR pede demissão do cargo
(Foto:© Reprodução / YouTube)-José Alfredo de Paula Silva
surpreendeu colegas da PGR ao pedir demissão de seu cargo
Coordenador da Lava Jato na PGR pede demissão do cargo
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O procurador José Alfredo de Paula
Silva, coordenador do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR
(Procuradoria-Geral da República), pediu demissão do cargo na
sexta-feira (12).
Em ofício, Silva justificou a decisão de deixar a gestão de
Raquel Dodge por causa de questões pessoais. A saída de Silva
era esperada para setembro, quando termina o mandato de Dodge
no comando da PGR. A antecipação pegou colegas de surpresa.
O procurador comandava o grupo de trabalho da Lava Jato desde
setembro de 2017, quando Dodge assumiu o cargo.A informação da
demissão foi antecipada nesta terça-feira (16) pelo jornal O
Globo e confirmada pela reportagem.
O jornal O Globo atribui a decisão de Silva a um
descontentamento com a procuradora-geral por causa do ritmo
supostamente lento das investigações. Um dos episódios que têm
gerado críticas a Dodge é a demora para enviar ao Supremo
Tribunal Federal a delação do empreiteiro Léo Pinheiro para
ser homologada.
O ex-presidente da OAS citou autoridades do Judiciário e do
Legislativo em sua delação, mas os relatos só podem ser usados

depois da homologação pelo STF.
Ainda segundo o jornal fluminense, outro fato que desagradou
Silva é a tentativa de Dodge ser reconduzida ao cargo por fora
da lista tríplice.
Ela não disputou a eleição interna realizada no Ministério
Público Federal em junho que resultou em uma lista entregue ao
presidente Jair Bolsonaro (PSL) com os três nomes mais
votados.
A lista tríplice não tem previsão legal, mas tem sido
observada por todos os presidentes da República desde 2003.
Os defensores desse instrumento dizem que ele contribui para
garantir a independência da PGR. Bolsonaro não se comprometeu
a indicar um nome da lista.
REUNIÃO
Raquel Dodge chamou o procurador Deltan Dallagnol e demais
integrantes da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba para uma
reunião em Brasília nesta terça (16).
O encontro será para discutir o vazamento de conversas
atribuídas ao grupo de investigadores e ao ministro da
Justiça, Sergio Moro, quando era juiz da 13ª Vara em Curitiba.
A procuradora-geral deverá fazer uma defesa da operação e de
sua importância para o combate à corrupção. Há previsão de
que, após as tratativas, ela se manifeste institucionalmente
em favor dos procuradores, possivelmente por meio de nota.
O afago de Dodge aos investigadores vem num momento em que ela
tenta ser reconduzida ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro
e também de forte desgaste para os membros da força-tarefa,
cujas condutas vêm sendo postas sob questionamento com a
divulgação de seus diálogos.
O teor das mensagens vem sendo publicado pelo site The

Intercept Brasil e outros veículos, incluindo a Folha de
S.Paulo. As primeiras vieram à tona em 9 de junho, em
reportagem do Intercept.
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Justiça põe 21 no banco dos
réus por fraude de R$ 26
milhões no INSS
(Foto:© Reprodução)-A Procuradoria da República informou que
um grupo foi preso preventivamente pela Polícia Federal
Justiça põe 21 no banco dos réus por fraude de R$ 26 milhões
no INSS
A Justiça Federal recebeu quatro denúncias do Ministério
Público Federal contra 21 investigados por supostas fraudes de
R$ 26 milhões em benefícios do INSS no Piauí e no Maranhão. A
Procuradoria da República informou nesta segunda-feira, 15,
que o grupo foi preso preventivamente em maio pela Polícia

Federal, na Operação A Grande Família.
Segundo o Ministério Público Federal, o esquema “era
estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de
tarefas”. As denúncias apontam que o grupo se dividia em
quatro núcleos: familiar, operacional-modal, operacional de
idosos e de agentes públicos.
“O objetivo era obter vantagem econômica, mediante a prática
de estelionato qualificado (quando praticado contra entidade
pública), falsificação de documento, falsidade ideológica, uso
de documentos falsificados, inserção de documentos falsos em
sistema de informações, corrupção passiva, prevaricação,
corrupção ativa, apropriação de valores de benefícios de
pessoas idosas e organização criminosa”, afirma o Ministério
Público Federal em nota.
O Ministério Público Federal relata que o grupo identificava
pessoas mortas que tinham benefícios do INSS em cidades do
Maranhão. O esquema, apontam as denúncias, falsificava os
documentos públicos (RGs) com dados dos segurados falecidos e
a fotografia de um dos membros do grupo, em regra idosos,
cooptados pela organização.
Os investigados, segundo a Procuradoria, falsificavam os
documentos e comprovantes de residência alugados ou de
propriedade dos investigados e também abriam contas correntes
em bancos e casas lotéricas em Teresina. O objetivo era fazer
transferência dos benefícios para Teresina.
De acordo com a Procuradoria, “para conseguir êxito na
empreitada, o grupo aliciou dois servidores do INSS, em
Teresina, que recebiam valores da organização para realizar a
transferência dos benefícios assistenciais”.
“Como esses servidores realizavam a transferência dos
benefícios no sistema do INSS, automaticamente esse sistema
reconhecia a atualização como prova de vida. Com isso, o
benefício do cidadão que já havia falecido continuava a ser

depositado em uma nova conta, aberta na capital piauiense pelo
grupo criminoso”, aponta a nota do Ministério Público Federal
do Piauí.
Como atuava cada núcleo, segundo a Procuradoria
Núcleo Familiar – O núcleo familiar era o responsável pelo
comando da organização criminosa. Era ele que coordenava a
atuação dos demais e também agia pessoalmente na execução de
atos criminosos como a obtenção e falsificação de documentos,
cartões magnéticos, comprovantes de endereço, operações
bancárias, movimentação de valores dos benefícios mantidos
ilicitamente e o oferecimento de vantagens ilícitas.
Núcleo Operacional-Modal – Era o responsável por realizar os
atos determinados pelos líderes, propiciando a manutenção da
estrutura criminosa: deslocamento de idosos do Estado do
Maranhão ao Piauí, bem como o acompanhamento de idosos aos
bancos, lotéricas e agências do INSS.
Núcleo Operacional dos Idosos – Compareciam às agências
bancárias, do INSS e lotéricas, fazendo o uso de documentos
falsos produzidos pelos líderes da organização criminosa.
Núcleo de Agentes Públicos – Composto por dois servidores do
INSS que facilitavam a transferência de benefícios
previdenciários do Maranhão para a cidade de Teresina.
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Ministério alerta para fraude
via WhatsApp sobre 13º do
Bolsa Família
(Foto:Reprodução)-Um novo golpe, veiculado por meio de
mensagens no aplicativo WhatsApp, promete a liberação
instantânea do décimo terceiro salário do Bolsa Família para
beneficiários do programa, segundo informações divulgadas
nesta quinta-feira (11) pelo Ministério da Cidadania.
De acordo com o alerta, a mensagem fraudulenta contém um link
que redireciona o usuário para uma página onde são solicitados
os dados pessoais, como nome completo, CPF e endereço. A
mensagem exige ainda que a vítima compartilhe o link com todos
os seus contatos para que o pagamento seja efetuado.
O Ministério da Cidadania informou que não solicita dados
pessoais via WhatsApp ou o compartilhamento de links como
condição para concessão de benefícios do Programa Bolsa
Família. De acordo com a diretora do Departamento de
Benefícios, Caroline Paranayba, para o recebimento do repasse
não é necessário fornecer qualquer informação adicional das
famílias.
O ministério esclarece ainda que o governo federal não faz
nenhum tipo de coleta de dados por meio das redes sociais e
que a atualização de informações de famílias beneficiarias de
programas sociais deve ser feita exclusivamente no órgão

responsável no município.
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Saúde suspende contratos para
fabricar
19
remédios
de
distribuição gratuita
(Foto:Agência Brasil/Divulgação)-Medicamentos eram destinados
para pacientes que sofram de câncer, diabetes e transplantados
O Ministério da Saúde suspendeu, nas últimas 3 semanas,
contratos com 7 laboratórios públicos nacionais para a
produção de 19 medicamentos distribuídos gratuitamente pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). Documentos obtidos pelo jornal O
Estado de S. Paulo apontam suspensão de projetos de Parcerias
para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) destinados à
fabricação de remédios para pacientes que sofrem de câncer e
diabete e transplantados. Os laboratórios que fabricam por

PDPs fornecem a preços 30% menores do que os de mercado. E já
estudam ações na Justiça.
Associações que representam os laboratórios públicos falam em
perda anual de ao menos R$ 1 bilhão para o setor e risco de
desabastecimento – mais de 30 milhões de pacientes dependem
dos 19 remédios. A lista inclui alguns dos principais
laboratórios: Biomanguinhos, Butantã, Bahiafarma, Tecpar,
Farmanguinhos e Furp
Além disso, devem ser encerrados contratos com oito
laboratórios internacionais detentores de tecnologia, além de
laboratórios particulares nacionais. Isso porque cada
laboratório público, para desenvolver um produto, conta com
dois ou três parceiros. Depois, esses laboratórios públicos
têm o compromisso de transferir a tecnologia de produção do
medicamento ao governo brasileiro. Essa lista inclui
referências da indústria como a GlaxoSmithKline Brasil Ltda.
(GSK) e a Libbs, além de Oxygen, Nortec, Biomm, Cristália,
ITF, Axis e Microbiológica Química e Farmacêutica Ltda.
Transitório
Procurado, o Ministério da Saúde informou que as PDPs
continuam vigentes. Segundo a pasta, foi encaminhado aos
laboratórios um ofício que solicita “manifestação formal sobre
a situação de cada parceria”. O órgão federal ainda informou
que “o chamado ‘ato de suspensão” é por um período
transitório”, enquanto ocorre “coleta de informações”.
O jornal, porém, teve acesso a um dos ofícios em que o
ministério é categórico ao informar o encerramento da
parceria. O documento, do dia 26 de junho, é assinado por
Denizar Vianna Araujo, secretário de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. a Bahiafarma é
informada que, com base em um parecer da Advogacia-Geral da
União e da Controladoria-Geral da União, “comunicamos a
suspensão da referida PDP do produto Insulina Humana

Recombinante Regular e NPH, celebrada com a Fundação Baiana de
Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico,
Fornecimento e Distribuição de Medicamentos e solicitamos
manifestação formal da instituição pública quanto à referida
decisão, no prazo improrrogável de dez dias úteis”.
O presidente da Bahiafarma e da Associação dos Laboratórios
Oficiais do Brasil (Alfob), Ronaldo Dias, disse que os
laboratórios já estão tratando as parcerias como suspensas.
“Os ofícios dizem que temos direito de resposta, mas que a
parceria acabou. Nunca os laboratórios foram pegos de surpresa
dessa forma unilateral. Não há precedentes”, afirmou.
Consequências
O entendimento da associação de laboratórios é que a entrega
de remédios já programada continua garantida. Isso significa
que não deve haver interrupção imediata no fornecimento.
Segundo ele, a maior parte pretende fazer um questionamento
jurídico. “A primeira medida que a gente pretende tomar é no
âmbito judicial. Nossa linha deve ser alegar a arbitrariedade
da forma que isso se deu.”
Já o representante de um laboratório de São Paulo, que falou
com o Estado sob a condição de não ter o nome divulgado, disse
que a suspensão das parcerias vai criar um problema de saúde e
afetar uma cadeia econômica “imensa”, expondo o Brasil à
insegurança jurídica.
Ele cita como exemplo uma planta industrial no valor de R$ 500
milhões, construída em uma parceria de um laboratório privado
com o Instituto Butantã e financiada pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Essa planta toda
fica obsoleta. Toda cadeia econômica está severamente
afetada”, disse.
‘Desmonte’

O presidente da Bahiafarma e da Associação dos Laboratórios
Oficiais do Brasil (Alfob), Ronaldo Dias, vê retrocesso para a
indústria nacional de medicamentos e um risco para a saúde de
milhões de pacientes. O laboratório é um dos que tiveram seus
contratos suspensos. “É um verdadeiro desmonte de milhões de
reais de investimentos que foram feitos pelos laboratórios ao
longo dos anos, além de uma insegurança jurídica nos Estados e
entes federativos. Os laboratórios não têm mais como investir
a partir de agora. A insegurança que isso traz é o maior golpe
da história dos laboratórios públicos.”
O representante do setor destaca que as Parcerias para o
Desenvolvimento Produtivo (PDPs) também funcionam como um
regulador de preço no mercado. Ele explica que a Bahiafarma,
por exemplo, vende insulina a um preço três vezes menor que
laboratórios estrangeiros. Dias ressalta que um processo de
compra de medicamento no Ministério da Saúde costuma demorar
até 11 meses para ser concluído. Por isso, haveria até risco
de desabastecimento. As informações são do jornal O Estado de
S. Paulo.
Por:Agência Estado
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No Twitter, Moro chama novos
vazamentos de ‘ridículos’ e
desafia ‘The Intercept’
‘Se houver algo autêntico, publiquem por gentileza’, escreveu
o ministro- (Foto:Marcelo Camargo / Agência Brasil)
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, se
manifestou em sua conta pessoal no Twitter sobre os novos
vazamentos de conversas entre ele e o chefe da força-tarefa da
Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, reveladas
pelo site The Intercept Brasil em parceria com o jornalista
Reinaldo Azevedo, da Band News.
Moro disse que é um “grande defensor da liberdade de
imprensa”, mas que “a campanha contra a Lava Jato e a favor da
corrupção está beirando o ridículo”. O ex-juiz ainda desafiou
a equipe de reportagem, dizendo: “se houver algo autêntico,
publiquem por gentileza”.
Na sequência do primeiro post, Moro publicou uma tabela com
dados nacionais de segurança pública do Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que
mostra uma redução nos principais crimes em todo País no
primeiro semestre deste ano. O ministro compartilhou a tabela
com a legenda: “abaixo uma notícia de verdade”.
Por:Agência Estado
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
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