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OPERAÇÃO O vice-líder do
governo no Senado, Chico
Rodrigues (DEM-RR), alvo
de operação da Polícia Federal, ontem, em Boa Vista, escondeu dinheiro na cueca
durante a abordagem dos
policiais. A investigação, sob
sigilo, apura desvios de recursos públicos destinados
ao combate à pandemia de
covid-19, oriundos de
emendas parlamentares. A
ordem de busca e apreensão
foi autorizada pelo ministro
do Supremo Tribunal Federal
(STF) Luís Roberto Barroso.
Segundo o jornal O Estado
de São Paulo apurou com
duas fontes que tiveram
acesso a informações da investigação, foram encontrados R$ 30 mil na cueca do
vice-líder do governo Bolsonaro. Os valores descobertos na casa do senador
chegariam a R$ 100 mil.
A investigação apura indícios de irregularidades em
contratações feitas com dinheiro público, que teriam
gerado sobrepreço de quase
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Salvador, quinta-feira, 15 de outubro 2020

BRASIL

Polícia encontra
dinheiro na cueca de
vice-líder do governo
DEM/RR/DIVULGAÇÃO

Chico Rodrigues tentou esconder R$ 30 mil na rouba íntima
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R$ 1 milhão.
As informações oficiais da
PF, dado o sigilo do caso, se
limitam a dizer que foram
cumpridos sete mandados
de busca e apreensão durante a operação, em Boa Vista,
que busca a "desarticulação
de possível esquema criminoso voltado ao desvio de
recursos públicos, oriundos
de emendas parlamentares".
A Controladoria-Geral da
União (CGU), que também
faz parte da investigação,
disse que a operação Desvid-19, realizada em Roraima, apura o "desvio de recursos públicos por meio do
direcionamento de licitações". Ainda segundo a CGU,
as contratações suspeitas de
irregularidades, realizadas
no âmbito da Secretaria de
Estado da Saúde, envolveriam aproximadamente R$
20 milhões que deveriam ser
utilizados no combate ao
novo coronavírus.
A operação que alvejou o
senador foi realizada no
mesmo dia em que o presi-

dente Jair Bolsonaro disse
que dará uma "voadora no
pescoço" de quem se envolver em corrupção. A nova
expressão foi usada uma semana depois de o presidente
ter afirmado que a Lava Jato
acabou porque, segundo ele,
não há casos de irregularidades em sua gestão. A promessa também foi feita no
momento em que Bolsonaro
vem sendo criticado por militantes bolsonaristas e por
lavajatistas que apontam o
enfraquecimento da pauta
anticorrupção no governo.
Chico Rodrigues emprega
Leo Índio, primo dos filhos
de Bolsonaro, como assessor
parlamentar, em seu gabinete no Senado. Léo Índio é
muito próximo do vereador
Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e é conhecido por
ter livre trânsito no Planalto.
Assessores do presidente
afirmaram ao Estadão que
Chico Rodrigues deverá deixar o postod e vice-lider do
governo para não manchar a
imagem do presidente.

PRESIDENTE
SANCIONA PL QUE
CRIA MINISTÉRIOS

TSE CRIA APPS PARA
FACILITAR ELEIÇÕES

ASSINATURA O presidente
Jair Bolsonaro sancionou
ontem o Projeto de Lei de
Conversão 37/2020, que cria
o Ministério da Comunicação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Fábio Faria assumiu o primeiro, enquanto Marcos
Pontes se manteve à frente
do segundo. Originalmente,
a pasta de Pontes era o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, o
objetivo da criação do Ministério das Comunicações é
aperfeiçoar a ação governamental. A pasta incorporou
competências e estrutura da
Secretaria de Comunicação
Social, antes vinculada à Secretaria de Governo.

Para facilitar a vida dos eleitores, mesários e
candidatos nas eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou cinco aplicativos de serviços: Boletim de Mão, Mesário,
e-Título, Pardal e Resultados. Todos eles estão
disponíveis nas plataformas Android e IOS, e podem ser obtidos gratuitamente nas lojas virtuais
Google Play e App Store. Veja as funcionalidades:

Novo
ministério
deverá
concentrar
todas as
demandas
do país
referentes
ao setor
de comunicação
em um só
órgão

YOUTUBE REMOVE
VÍDEO DO ITAMARATY
CONTRA MÁSCARAS
DESSERVIÇO O YouTube informou, ontem, que removeu um vídeo com a palestra
de um seminário da Fundação Alexandre Gusmão (Funag), entidade vinculada ao
Itamaraty (Ministério das
Relações Exteriores), que
defendia a "nocividade do
uso de máscaras" contra a
covid-19. A empresa disse
ainda, em nota, que não
permite conteúdos que "incentivam atividades que
possam causar danos físicos
ou mortes aos usuários". No
vídeo, o palestrante Carlos
Ferraz dizia, sem apresentar
evidências científicas, que o
uso das máscaras de proteção faria mal à saúde de pessoas saudáveis. Ferraz citou
"artigos" e "testes", mas sem
apresentar as fontes.
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BOLETIM NA MÃO

Por meio desse aplicativo, o cidadão pode obter
os resultados apurados nas urnas diretamente
do seu smartphone ou tablet. Desenvolvido pela
Justiça Eleitoral, o app fornece ao eleitor todo o
conteúdo dos Boletins de Urna (BU) impressos
ao final dos trabalhos da seção eleitoral. O BU é o
documento que contém o total dos votos recebidos pelos candidatos em cada seção. Os boletins ficam online por 24 horas.
ï

RESULTADOS

Esse é o app que permite ao cidadão acompanhar o andamento do processo de totalização
dos votos nas eleições. Com a ferramenta, é
possível seguir a contagem dos votos em todo o
Brasil e visualizá-la a partir de consulta nominal,
conferindo o quantitativo de votos computados
para cada candidato, com a indicação dos eleitos
ou dos que foram para o segundo turno.
ï

MESÁRIO

Reúne informações para quem foi convocado ou
se voluntariou para atuar nas eleições. A ferramenta contém instruções gerais sobre a atividade do mesário na seção eleitoral e tem a função principal de treinar o cidadão que vai prestar
esse serviço no dia do pleito.

Desde o
começo
da pandemia, a
OMS
recomenda
o uso das
máscaras
para
evitar
contágio
pelo novo
vírus
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E-TÍTULO

É a via digital do título eleitoral. O app informa o
local de votação e fornece informações sobre a
situação eleitoral. Entre as vantagens de utilizar o
app estão ainda as de emitir as certidões de
quitação eleitoral e de crimes eleitorais, o que
pode ser obtido até mesmo no dia da eleição.
ï

PARDAL

Possibilita ao cidadão informar irregularidades
nas eleições em tempo real, com o envio de fotos
ou vídeos para a Justiça Eleitoral. O estado informado pelo denunciante como local da ocorrência,
como por exemplo, boca de urna, ficará encarregado de analisar as denúncias.

