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GOVERNO ELE SE REUNIU NESTA TERÃ COM OS MINISTROS SERGIO MORO E LUIZ EDUARDO RAMOS, EM BRASÍLIA

REINO UNIDO

Parlamento
veta eleição
antecipada
DERROTA. Os deputados

britânicos vetaram nesta
terça, pela segunda vez,
proposta do primeiroministro Boris Johnson
para convocar eleições
antecipadas no país.
Johnson só obteve 293
votos dos 434 necessários.

PORTAL

Brasil transfere
tecnologia para
a Argentina
VIZINHOS. Disponível
na internet desde junho
de 2014, a plataforma
consumidor.gov.br deve
ganhar em breve versão
adaptada pelo governo da
Argentina para o mercado
local, após convênio
assinado nesta terça.

muito
EE“Teremos
prazer em trabalhar
em conjunto na defesa
global do consumidor
por meio desta
plataforma”
Luciano Timm
Sec. Nacional Consumidor

Mourão defende clareza e
paciência com o Congresso
Para ele, as mudanças que o governo quer para o país, podem ser feitas no sistema
democrático que, de acordo com Mourão, é um ‘pilar da civilização ocidental’
reador, Mourão respondeu:
“Carlos Bolsonaro, vocês
perguntam para ele”. “Isso
é problema dele, pergunte a
ele”, reagiu sobre o fato de
Carlos ter dado entendimento contrário.
Mourão foi questionado sobre o assunto na entrada do
Palácio do Planalto, onde
continua despachando do gabinete da vice-presidência na
ausência de Bolsonaro.

BRASÍLIA
Andreia Verdélio
Agência Brasil

O presidente em exercício,
Hamilton Mourão, disse
nesta terça-feira que o governo deve negociar com o
Congresso, “com clareza,
determinação e muita paciência”, a aprovação de
medidas de interesse. “Temos que negociar com a rapaziada do outro lado ali da
Praça [dos Três Poderes, o
Congresso Nacional], com
clareza, determinação e
muita paciência”, disse ao
deixar o gabinete da vice
-presidência, no Palácio do
Planalto, em Brasília.
Para ele, as mudanças que
o governo quer para o país,
podem ser feitas no sistema
democrático. “Se não a gente não tinha sido eleito”, argumentou. “A democracia é
fundamental, são pilares da
civilização ocidental. Vou
repetir: pacto de gerações,
democracia, capitalismo e
sociedade civil forte, sem
isso a civilização ocidental
não existe”.
A declaração foi dada em
resposta a uma pergunta sobre o vereador Carlos Bol-

REUNIÃO.

Valter Campanato/Agência Brasil

Diálogo. O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão
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DE SETEMBRO
foi a data em que o vicepresidente Hamilton
Mourão assumiu a
presidência interinamente

FAKE PSL TENTOU OBSTRUIR A REUNIÃO NESTA TERÇA

CPMI convoca aplicativos
WhatsApp e Telegram
APLICATIVOS. O Congresso

INDÚSTRIA

Produção
recua em 8 de
15 locais
DADOS. A produção da
indústria caiu em oito dos
15 locais pesquisados pelo
IBGE, de julho para agosto,
seguindo a tendência
nacional, com recuo 0,3%.
As maiores quedas foram
no Amazonas (-6,2%) e em
Pernambuco (-3,9%).

aprovou nesta terça a convocação dos aplicativos de mensagem instantânea WhatsApp
e Telegram para que prestem
esclarecimentos sobre a produção e disseminação de notícias falsas. Os requerimentos
foram colocados em votação
na CPMI das Fake News à
revelia da tentativa de obstrução do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. A sigla
tentou adiar a análise das convocações com uma série de
pedidos à presidência da comissão. A tática, no entanto,
não deu resultado.
O PSL se opõe à finalidade
da comissão mista: investigar
a produção e disseminação de
notícias falsas e a prática de

cyberbulling contra autoridades
e cidadãos. Isso porque a CPMI
também vai apurar o compartilhamento de fake news durante
a eleição presidencial do ano
passado, o que incomoda os
correligionários de Bolsonaro.
Os pesselistas argumentam
que não há “fato determinado”
para a criação da CPMI e alegam que a comissão tem caráter
político. “Estão querendo fazer
um tribunal de exceção para
julgar o presidente e julgar a sua
campanha”, afirmou a deputada
Carla Zambelli (PSL-SP). Carla
e outros parlamentares do PSL,
como o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), formaram uma
espécie de tropa de choque do
partido na tentativa de obstruir
a reunião.

.

sonaro (PSL), do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair
Bolsonaro. Na segunda-feira
à noite, nas redes sociais,
Carlos disse que por meios
democráticos não haverá as
mudanças rápidas desejadas
no País. Perguntando diretamente sobre a fala do ve-

Mourão esteve reunido na
manhã desta terça-feira com
os ministros da Justiça e
Segurança Pública, Sergio
Moro, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.
A pauta do encontro foi a MP
(Medida Provisória) 885, de
2019, que facilita a venda de
bens apreendidos em ações
de combate ao tráfico de droga e ainda reverte os recursos para o Fundo Nacional
Antidrogas.
A MP está em tramitação
no Congresso e, segundo Ramos, deve entrar na pauta
de votação da Câmara dos
Deputados ainda esta semana. “Foi uma reunião muito
produtiva. A preocupação do
ministro Sergio Moro é que
se consiga aprovar esse projeto”, disse Ramos.

.

