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O ministro da Justi-
ça e Segurança Pública, 
André Mendonça, pediu 
ontem à Polícia Federal 
abertura de inquérito 
para investigar o va-
zamento de supostos 
dados pessoais do pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
seus filhos, ministros, 
empresário e políticos 
bolsonaristas. Segundo 
o ministro, as investiga-
ções vão apurar crimes 
previstos no Código Pe-
nal, na Lei de Segurança 
Nacional e na Lei das Or-
ganizações Criminosas.

O vazamento foi feito 
pelo grupo de hackers 
Anonymous Brasil, em 
uma postagem no Twit-
ter, na noite de segun-
da-feira (1º). Os hackers 
vazaram supostos dados 
cadastrais, como ende-
reços e telefones pesso-

Divulgação dos dados foi feita pelo grupo Anonymous

Ministro pede investigação sobre 
vazamento de dados de Bolsonaro

ais, além de informações 
sobre suposto patrimô-
nio dos atingidos. Pouco 
depois da publicação, 
a rede social apagou as 
postagens. O Twitter 
também baniu o perfil 
do Anonymous Brasil, 
por violar as regras da 
empresa.

Entre as vitimas dos 
ataques do Anonymous 
estão o presidente, seus 
filhos (o senador Flá-
vio Bolsonaro, o depu-
tado federal Eduardo 
Bolsonaro e o vereador 
Carlos Bolsonaro); o 
ministro da Educação, 
Abraham Weintraub e 
a ministra da Mulher e 
Direitos Humanos, Da-
mares Alves; o depu-
tado estadual Douglas 
Garcia (PSL-SP) e o em-
presário Luciano Hang, 
apoiador do governo. n

Segundo Mendonça, investigação vai 
apurar cometimento de diversos crimes

Senado aprova 
congelamento de preços de 
remédios e planos de saúde

O Senado aprovou on-
tem um Projeto de Lei que 
suspende o ajuste anual 
de preços de medicamen-
tos e de planos e seguros 
privados de assistência à 
saúde. De acordo com o 
projeto, os preços de me-
dicamentos ficam conge-
lados por 60 dias e o de 
planos de saúde por 120 
dias. O projeto vai agora 
à Câmara dos Deputados.

O autor do projeto, 

senador Eduardo Braga 
(MDB), havia proposto 
o prazo de 120 dias tam-
bém para os medica-
mentos, mas o relator, 
Confúcio Moura (MDB), 
lembrou que já existe 
uma Medida Provisó-
ria (MP) congelando o 
preço dos remédios. Por 
isso, ele alterou o prazo 
para 60 dias, somando-
se aos 60 dias firmados 
pela MP. n

Depois da aprovação do Senado, 
projeto segue para a Câmara
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