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Quinta-feira, 11 de Julho de 2019

CARGO DECLARAÇÃO FOI DADA DURANTE CULTO EM HOMENAGEM AOS 42 ANOS DA IGREJA UNIVERSAL, NESTA QUARTA

Bolsonaro afirma que
STF vai ter um ministro
‘terrivelmente evangélico’
No mês passado, ao criticar a decisão do STF de criminalizar a homofobia como forma
de racismo, Bolsonaro já havia sugerido a indicação de um evangélico para a Corte

CONSTRUÇÃO CIVIL

Inflação é
de 0,35%
em junho
DADOS. O Sinapi (Índice

Nacional da Construção
Civil), calculado
pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística), registrou
inflação de 0,35% em
junho. A taxa é superior
ao 0,11% de maio.

BRASÍLIA

DUAS RODAS

Andreia Verdélio
Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro
afirmou que indicará um ministro evangélico para o STF
(Supremo Tribunal Federal),
pois, para ele, a busca pelo
“resgate dos valores familiares” deve estar presente em todos os poderes do
país. “Entre as duas vagas
que terei para indicar para
o Supremo um deles será
terrivelmente evangélico”,
disse, durante sua participação em um culto da bancada
evangélica na Câmara dos
Deputados, na manhã desta
quarta-feira.
No mês passado, ao criticar a decisão do STF de
criminalizar a homofobia
como forma de racismo,
Bolsonaro já havia sugerido
a indicação de um evangélico para a Corte. Até 2022,
o presidente da República
poderá indicar nomes para
pelo menos duas vagas, que
serão aberta com a aposentadoria compulsória dos
ministros Marco Aurélio e
Celso de Mello.
Nesta quarta, Bolsonaro

Produção
de motos
aumenta 8,4%
MERCADO. A produção

nacional de motocicletas
aumentou 8,4% no
primeiro semestre deste
ano, totalizando 536.955
unidades. No mesmo
período do ano passado,
foram produzidas 495.420
motocicletas.
desempenho
EE“Esse
está associado a uma
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Estado laico. O presidente Jair Bolsonaro na Câmara para culto religioso em homenagem à Igreja Universal
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VAGAS
para cargo de ministro do
STF poderão ser indicadas
pelo presidente da
República até 2022

elogiou a atuação dos parlamentares evangélicos nos
últimos anos. “Vocês sabem
o quanto a família sofreu nos
últimos governos. Vocês foram decisivos na busca da inflexão do resgate dos valores
familiares”, disse. “Quantos
tentam nos deixar de lado di-

zendo que o Estado é laico. O
Estado é laico mas nós somos
cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos”,
disse, em referência à declaração da ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos,
Damares Alves.

.

demanda que vem
evoluindo desde o
segundo semestre do
ano passado. O ritmo
atual sinaliza a retomada
consistente dos negócios
e é reflexo do aumento
da concessão de crédito
nas operações de varejo”
Marcos Fermanian
Presidente da Abraciclo

GOVERNO A LEI É O RESULTADO DA MEDIDA PROVISÓRIA 869, EDITADA NO FINAL DO MANDATO DE MICHEL TEMER

Lei sobre proteção de dados é sancionada com vetos
LEI. Foi sancionada a Lei
13.853 de 2019, que altera a
Lei Geral de Proteção de Da-

dos (13.709 de 2018). Publicada na última terça-feira, a norma flexibiliza alguns pontos
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Dados. Lei foi sancionada na
terça-feira, mas com vetos

da LGPD e cria a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados. O presidente Jair Bolsonaro vetou alguns dispositivos,
como no tocante à atuação da
Autoridade e a direitos dos
usuários quando objeto de decisões automatizadas.
A Lei 13.853 é resultado da
Medida Provisória 869 de
2018, editada às vésperas do
fim do mandato do presidente Michel Temer. Na época, o
então presidente justificou a
MP para corrigir pontos que
vetou na LGPD, especialmente o formato previsto da autoridade para o tema. Contudo, a MP de Temer foi além
de mudou diversos itens da
Lei Geral.
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ESTRADA

Feriado teve
26 mortes em
São Paulo
DADOS. O feriado

prolongado em São Paulo
de 9 de julho teve 26
mortes em acidentes nas
rodovias, uma redução
de 3,7% em relação ao
ano passado, segundo o
Comando de Policiamento
Rodoviário.

