
Congresso promulga
“PECdas bondades”
Sessão solene no plenário do Senado contou com a presença do presidente
Jair Bolsonaro e foi conduzida pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco

O
CongressoNacionalpro-
mulgou ontem as PECs
das Bondades, do Pi-

so Salarial da Enfermagem e a
PEC que limita recursos ao Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ)
em sessão solene no plenário
do Senado. A cerimônia contou
ainda com a presença do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) e mi-
nistros do governo. As propos-
tas foram aprovadas na quar-
ta-feira passada em votação na
Câmara dos Deputados.

SegundoopresidentedaCâma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), a PEC das
Bondades vai “mitigar os efeitos
de uma crise que já se arrasta há
mais de dois anos, desde que a
pandemia da covid-19 compro-
meteu não somente a saúde, mas
também a renda de uma parce-
la significativa da população”.

A sessão solene foi presidida
pelo presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG). Além
de parlamentares e do presi-
dente Bolsonaro, também esti-
veram presentes o ministro do
STJ Humberto Martins e alguns
ministros do governo, como o
chefe do Gabinete de Seguran-

O ministro Alexandre de
Moraes, do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), determinou,
ontem, a retirada de um ví-
deo que circula no aplicati-
vo de mensagens Telegram
com conteúdo falso sobre o
pré-candidato à Presidên-
cia da República Ciro Go-
mes (PDT). O vídeo, publica-
do em um canal bolsonaris-
ta, constrói fake news sobre
o envolvimento do ex-gover-
nador do Ceará com líderes
de facções criminosas.

O PDT afirmou que o ví-
deo é uma montagem com
recortes fraudulentos. “Diá-
logo falso entre o presiden-
ciável Ciro Gomes e um su-
posto líder de facção crimi-
nosa, montado através de re-
cortes de áudio e vídeo frau-
dulentos. (Correio Braziliense)

A Procuradoria-Geral da
República rejeitou a solici-
tação do senador Flávio Bol-
sonaro (PL-RJ) para investi-
gar Renan Calheiros (MDB-
-AL) por abuso de autorida-
de durante sua atuação co-
mo relator da CPI da Covid
no Senado no ano passado.

A decisão do arquivamen-
to foi da vice-procuradora-ge-
ral da República, Lindôra Ma-
ria Araújo. Ela afirmou que
a condução de uma CPI pe-
lo Poder Legislativo tem ca-
ráter político e que não ca-
be ao direito penal estabele-
cer “balizas rigorosas sobre
condutas praticadas na con-
dução dos trabalhos da CPI”.
(Correio Braziliense)
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Solenidade teve
ainda a presença deainda a presença de
ministros do governoministros do governo

ça Institucional (GSI), general
Augusto Heleno.

“O Brasil, com esforço imen-
so de todos nós, vem superan-
do uma emergência sanitária
decorrente da pandemia da co-
vid-19”, afirmou Lira. Ele de-
fendeu ainda a importância

dos enfermeiros para a área da
saúde. “Transformar esse reco-
nhecimento em medidas con-
cretas de fortalecimento das
carreiras da saúde tornou-se,
assim, um dever”.

OaumentodoAuxílioBrasil es-
tá previsto para o dia 18 do pró-

ximo mês, e os auxílios a cami-
nhoneiros e taxistas passam a
valer a partir do dia 1°. A medi-
da é a aposta do governo Bolso-
naro para tentar reverter o resul-
tado das pesquisas eleitorais até
o pleito de outubro. (Victor Cor-

reia, do Correio Braziliense)
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