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Quarta-feira, 11 de Setembro de 2019

SAÚDE PRESIDENTE PASSOU PELA QUARTA CIRURGIA DESDE QUE FOI ESFAQUEADO EM ATO DE CAMPANHA ELEITORAL EM SETEMBRO DO ANO PASSADO

Bolsonaro apresenta melhora,
mas não tem previsão de alta
O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, disse que está mantida a previsão para que Bolsonaro reassuma o
cargo depois do fim do prazo de cinco dias licenciado; vice Hamilton Mourão exerce a Presidência desde domingo
SÃO PAULO
Daniel Mello
Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro
apresenta “contínua melhora de seu estado de saúde”,
mas não há previsão de alta,
segundo boletim médico
divulgado nesta terça-feira
pelo Hospital Vila Nova Star.
Bolsonaro deu entrada no
hospital, localizado na zona
sul da capital paulista, na
noite do último sábado para
ser submetido a uma cirurgia
para tratamento de hérnia
incisional na região do abdome. Essa é a quarta cirurgia a
qual Bolsonaro é submetido

desde que foi esfaqueado em
um ato de campanha eleitoral
em setembro de 2018.
De acordo com o boletim, na
manhã desta terça, Bolsonaro
tomou banho de chuveiro e estava prevista uma caminhada
pelos corredores do hospital.
Ele dormiu bem, acordou disposto e não tem sinais de febre
48 horas após a cirurgia. Bolsonaro segue se alimentando com
uma dieta líquida, com água,
chá, gelatina e caldo ralo. Estão
sendo administradas medidas
de prevenção à trombose venosa, com uso de meia elástica e
medicamentos anticoagulantes.
O porta-voz da Presidência,
Otávio Rêgo Barros, disse que
está mantida a previsão para
que Bolsonaro reassuma o car-
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Recuperação. Jair Bolsonaro no hospital com o seu filho Flávio

go depois do fim do prazo de
cinco dias licenciado. O vice
-presidente Hamilton Mourão
exerce interinamente a Presidência desde o último domingo e deve continuar na função
até quinta-feira). “O presidente
a partir de quinta-feira estará
novamente exercendo, se não
na plenitude, a chefia do Poder Executivo em condições
de liderar o país, mesmo daqui
do hospital”, enfatizou o portavoz da presidência.
Bolsonaro está acompanhado da esposa, Michele, e do
filho Carlos, que é vereador na
cidade do Rio de Janeiro pelo
PSC. Uma ala do hospital foi
disponibilizada para a equipe
da Presidência e para a família
de Bolsonaro.
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PIB

Governo prevê
crescimento da
economia em
0,85% no ano
PESQUISA. O governo au-

mentou ligeiramente a previsão para o crescimento da
economia brasileira de 0,81%
para 0,85%, neste ano. A estimativa de crescimento do
PIB (Produto Interno Bruto),
soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi
divulgada nesta terça-feira,
no boletim Macro Fiscal.
“Projeta-se a recuperação
da atividade a partir de setembro deste ano, como resposta dos efeitos iniciais do
corte de juros, da elevação
da confiança e início das liberações de recursos do saque
imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”,
diz o relatório. A estimativa
para a inflação, calculada
pelo IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo), passou de 3,8% para
3,6%, em 2019.
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Economia. PIB deve crescer

