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O Ministério Públi-
co junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
pediu à corte que apure 
uma possível interfe-
rência do presidente Jair 
Bolsonaro ao determi-
nar que o Exército re-
vogasse portarias sobre 
controle e rastreamento 
de armas. No pedido, o 
procurador Lucas Fur-
tado relata um possível 
“desvio de finalidade, 
caracterizando flagran-
te e grave violação aos 
princípios administrati-
vos da impessoalidade e 
da moralidade”.

Furtado pede que o 
TCU dê uma medida 
cautelar determinan-
do que o Comando do 
Exército restabeleça as 
portarias ou edite ou-
tras portarias “que se-

jam tão ou mais efetivas 
que aquelas no controle 
da fabricação e comer-
cialização de armas e 
munições”. As portarias 
foram publicadas pelo 
Exército e, no dia 17 de 
abril, o presidente es-
creveu em uma rede so-
cial que havia determi-
nado a revogação dos 
textos.

As normas envolviam 
o rastreamento, identifi-
cação e marcação de ar-
mas, munições e demais 
produtos controlados. 
As regras eram conside-
radas de maior controle 
por especialistas. Na re-
presentação, o procura-
dor afirma que há indí-
cios de “grave violação 
aos princípios adminis-
trativos” na revogação 
das portarias. n

Portarias do Exército 
serão investigadas

O Senado aprovou no 
sábado (2), com 79 vo-
tos favoráveis e apenas 
um contrário, um auxí-
lio financeiro de R$ 125 
bilhões a Estados e mu-
nicípios para combate 
aos efeitos da pandemia 
da Covid-19. O valor in-
clui repasses diretos e 
suspensão de dívidas. 
Como o texto aprovado 
na Câmara foi aprovado 
no Senado em forma de 
um substitutivo do pre-
sidente da Casa, Davi Al-
columbre (DEM), a ma-
téria voltará para análise 
dos deputados. Segundo 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM), a 
votação deve ocorrer hoje. 
Se aprovada sem altera-
ções, a primeira parcela 
do pagamento do auxílio 
emergencial está prevista 
para 15 de maio. n

Votação ocorreu, de forma pouco usual, em pleno sábado

Senado aprova ajuda de 
R$ 125 bi para Estados

Substitutivo aprovado no Senado voltará à Câmara para nova análise dos deputados

Participação do presidente em ato 
faz políticos e entidades reagirem

Políticos e entidades 
reagiram ontem à par-
ticipação do presidente 
Jair Bolsonaro em mais 
um ato para pedir o fe-
chamento do Congresso 
e do Supremo Tribunal 
Federal. Sem máscara, 
Bolsonaro cumprimen-
tou o grupo e ajudou a 
estender uma bandeira 
na rampa do Palácio do 
Planalto.

Para o governador 

de São Paulo, João Dó-
ria (PSDB), Bolsonaro 
“mais uma vez reve-
la seu desapreço pela 
democracia, desprezo 
pelo Legislativo, me-
nosprezo pelo Judiciá-
rio e intolerância com 
a imprensa. Inimagi-
nável um presidente do 
Brasil sendo um exem-
plo do mal e conspira-
dor contra a democra-
cia”, afirmou Dória. n

Sem máscara, presidente cumprimentou
manifestantes e ajudou a estender bandeira no Planalto

Bolsonaro apoia críticas do 
CFM a pedido de governadores

O presidente Jair Bol-
sonaro usou ontem o 
Twitter para endossar um 
vídeo do presidente do 
Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), Mauro Ri-
beiro, com duras críticas 
aos governadores do Nor-
deste. Na prática os go-
vernadores querem auto-
rização para que cerca de 

15 mil médicos brasilei-
ros formados no exterior, 
mesmo sem diplomas re-
validados no país, atuem 
no combate à Covid-19. 
Ribeiro defende que “es-
ses médicos mostrem o 
mínimo de conhecimen-
to para atender a popula-
ção brasileira” fazendo o 
Revalida. n

Mauro Ribeiro quer que médicos formados
no exterior sejam obrigados a fazer o Revalida
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