
Presidente criticou CPI e, segundo Flávio Bolsonaro, teria dado uma gargalhada quando soube do relatório
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Luta das
domésticas
reconhecida

Governador
alvo de
operação

A Comissão de Defesa
dos Direitos daMulher
da Câmara dos
Deputados entregará,
hoje, a edição 2021 do
PrêmioMulher-Cidadã
Carlota Pereira de
Queirós às cinco
escolhidas para serem
agraciadas. A
premiação começará
às 10h e será realizada
no plenário 14 do
anexo II da Casa, com
transmissão ao vivo
pelo canal da Câmara
no YouTube e pela
página da comissão.
Uma das premiadas,
em caráter póstumo, é
Lenira de Carvalho,
trabalhadora
doméstica e ativista da
categoria, falecida no
último dia 3 de agosto.
Nascida em Porto
Calvo, no interior de
Alagoas, Lenira era
trabalhadora
doméstica desde os 14
anos. Ainda jovem, ela
formou um grupo para
discutir os problemas
que afetavam as
relações de trabalho
de sua categoria.

A Polícia Federal
deflagrou ontem uma
operação para
desarticular
“organização
criminosa composta
pormembros da
cúpula” do Governo do
Tocantins, suspeita de
“obstruir investigações
de combate à
corrupção e
desmantelar o
esquema de
pagamento de
vantagens indevidas”.

A
ntes do início da leitu-
ra do relatório da CPI da
Covid-19, ontem, duran-

te agenda na cidade de Russas,
no Ceará, o presidente Bolsona-
ro disse “não ter culpa de nada”
e criticou os trabalhos da CPI. Se-
gundo o presidente, os senado-
res do colegiado “nada produ-
ziram a não ser ódio e rancor”.
“Como seria bom se aquela CPI
estivesse fazendo algo de produ-
tivo para o nosso Brasil. Toma-
ram tempo do nosso ministro da
Saúde, de servidores, de pessoas
humildes e de empresários. Na-
da produziram a não ser o ódio
e o rancor entre alguns de nós”,
disse Bolsonaro. “Mas nós sabe-
mos que não temos culpa de ab-
solutamente nada”, afirmou o

durante discurso.
Ao chegar ao Senado, na ma-

nhã de ontem, o senador Flávio
Bolsonaro, membro suplente da
comissão, também criticou o re-
latório de Renan Calheiros. Pa-
ra ele, o parecer é uma “piada”.
“Ele receberia da seguinte for-
ma, você sabe aquela gargalha-
da dele?”, disse Flávio Bolsona-
ro a jornalistas ao se referir ao
seu pai, imitando a risada dele.
“Porque não tem o que fazer de
diferente disso. É uma piada de
muito mau gosto o que o sena-
dor Renan Calheiros faz”, ava-
liou. Ainda segundo Flávio Bol-
sonaro, que teve o indiciamento
pedido pelo parecer final acusa-
do de disseminação de fake ne-
ws, o texto é “inconstitucional”.

O relatório também foi al-
vo de críticas por parte de ou-
tros senadores governistas. Pa-
ra Marcos Rogério (DEM-RO), a
CPI focou apenas o governo fe-
deral, com o objetivo de desgas-
tar o presidente Bolsonaro. Já
Eduardo Girão (Podemos-CE),
que se declara independente
e é autor do requerimento pa-
ra a investigação nos estados,
diz que a comissão fechou os
olhos à atuação de governos es-
taduais e prefeituras. Eles pro-
metem relatórios alternativos
ao de Renan.

“TEMOR”
O presidente da CPI da Covid-19,
senador Omar Aziz (PSD-AM),
disse ontem que o presidente da

República, Jair Bolsonaro, “deu
gargalhadas não por alívio, mas
por temor” das possíveis reper-
cussões do relatório final da co-
missão, lido ontem. Ele comen-
tou as declarações feitas horas
antes pelo senador Flávio Bolso-
naro (Patriota-RJ) de que o docu-
mento seria motivo de muitas ri-
sadas do chefe do governo.

“Presidente, o país precisa de
afeto, e as imputações que estão
sendo feitas contra a sua admi-
nistração e contra a sua pessoa
são imputações muito sérias. Rir
neste momento não creio que se-
ja uma risada de alívio; pelo con-
trário, a sua risada é de temor,
porque a justiça vem. Vem pelos
homens, e vem pela justiça divi-
na”, declarou o Aziz.

Nadaproduziramanão

ser o ódio e o rancor

entre alguns de nós.

Mas nós sabemos que

não temos culpa de

absolutamente nada”

Jair Bolsonaro,
presidente

Presidente
da CPI, Omar

Aziz (E), afirmou
que a risada de
Bolsonaro foi
“por temor”

Bolsonaro diz que “não temculpa”
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