
24h | 9Salvador, segunda-feira, 1 de novembro 2021

SUSPEITA DE RACHADINHA O senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou ao
Supremo Tribunal Federal uma notícia-cri-
me contra o também senador Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), pedindo apuração de suposto
esquema de “rachadinha” ligado ao presi-
dente da Comissão de Constituição e Justiça
da casa legislativa. Vieira diz que o pedido de
apuração não tem como objetivo “acusar in-
devidamente quem quer seja”, mas “garan-
tir a célere coleta de provas, considerado o
histórico de lenta ou nenhuma apuração de
fatos graves envolvendo autoridades”.

“Ainda que se deva evitar o julgamento
precipitado e prevalecendo o princípio da
presunção de inocência, ante a vigência do
inciso LVII do artigo 5º da Carta da Repúbli-
ca, é indispensável a imediata apuração dos
fatos narrados”, registra o documento.

O pedido tem como base reportagem da
revista Veja, apontando que seis mulheres
teriam atuado como “funcionárias fantas-
ma” no gabinete do ex-presidente do Sena-
do, repassando seus salários. A notícia-cri-
me pede que o caso seja remetido à Procura-
doria-Geral da República e que sejam colhi-
dos os depoimentos das testemunhas.

De acordo com a reportagem, as seis ser-
vidoras teriam de receber salários de R$ 4
mil a R$ 14 mil por mês, mas assim que eram
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investigação
contra Davi
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admitidas, tinha de abrir
uma conta no banco e entre-
gar o cartão e a senha a
“uma pessoa de confiança”
do senador. Elas recebiam
apenas uma gratificação, diz
a reportagem. Ainda segun-
do o texto, o esquema teria
funcionado entre janeiro de
2016 e março de 2021.

Em nota divulgada na sex-
ta-feira (29), Alcolumbre
afirmou que “vem sofrendo
uma campanha difamatória
sem precedentes”, citando a
denúncia de suposta racha-
dinha em seu gabinete.
“Nunca, em hipótese algu-
ma, em tempo algum, tratei,
procurei, sugeri ou me en-
volvi nos fatos menciona-
dos, que somente tomei co-
nhecimento agora, por oca-
sião dessa reportagem. To-
marei as providências ne-
cessárias para que as autori-
dades competentes investi-
guem os fatos”, afirmou.

No mesmo texto, Alco-
lumbre mencionou “orques-
tração por uma questão po-
lítica e institucional da CCJ e
do Senado Federal”. O sena-
dor está no centro do imbró-
glio da sabatina de André
Mendonça, indicado do pre-
sidente Jair Bolsonaro para
ocupar a vaga em aberto no
Supremo Tribunal Federal
desde julho, quando o
ex-decano Marco Aurélio
Mello aposentou a toga.

CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL É ASSALTADO

Moraes pergunta sobre ação que
quer banir Bolsonaro de redes
CPI O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), determi-
nou no sábado (30), que a
CPI da Covid dê informações
em 48 horas sobre a ação que
busca banir o presidente Jair
Bolsonaro das redes sociais.
No último dia 26, a CPI apro-
vou requerimentos que pe-
dem a quebra do sigilo tele-
mático de Bolsonaro; o bani-
mento do presidente das re-
des sociais; e a retratação de
Bolsonaro por declaração
falsa na qual associou a vaci-
na contra a covid a casos de
Aids. O tema ainda deve ser
analisado pelo STF e pela
Procuradoria Geral da Repú-
blica (PGR), mas Bolsonaro

já acionou o Supremo, ques-
tionando o pedido da CPI.
Moraes, então, determinou
que a comissão preste infor-
mações antes de decidir so-
bre o pedido do presidente
da República.

Em transmissão ao vivo
em uma rede social, em 21 de
outubro, o presidente da Re-
pública disse que relatórios
oficiais do Reino Unido su-
gerem que pessoas total-
mente vacinadas contra a
covid estariam desenvol-
vendo Aids. A afirmação de
Bolsonaro é falsa.

Diante da mentira dita pe-
lo presidente, Facebook,
Instagram e YouTube remo-
veram o conteúdo do ar.

CARONAS

5
viagens foram feitas por Jair Renan, o “filho 04” do presidente Jair

Bolsonaro como carona em voos oficiais em aeronaves da Força
Aérea Brasileira (FAB), indica levantamento apresentado pelo

jornal Folha de S. Paulo, com dados oficiais

6
mulheres são
apontadas
como
ex-funcioná-
rias
fantasmas no
gabinete do
senador

14
mil reais era
o o valor
máximo das
remunerações
que, segundo
a revista Veja,
seriam
desviadas das
funcionárias

RIO O Ministério das Rela-
ções Exteriores prestou soli-
dariedade ao cônsul-geral
de Portugal no Rio, embai-
xador Luiz Gaspar da Silva, e
à sua família, após o assalto à
sua residência, em Botafogo,
zona sul da capital flumi-
nense, na madrugada de sá-
bado. Ontem, o Itamaraty
informou, em nota, que o
ministro das Relações Exte-
riores, Carlos França, telefo-
nou para o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros de Por-
tugal, Augusto Santos Silva,

e “garantiu o máximo em-
penho das autoridades bra-
sileiras na investigação”.

Durante o assalto, o côn-
sul-geral, familiares e fun-
cionários estavam no local e
foram feitos reféns pelos as-
saltantes. Segundo o jornal
O Globo, a invasão ocorreu
por volta das 2 horas da ma-
nhã. Os assaltantes estavam
armados com pistolas e fa-
cas, amarraram todos que
estavam na casa e os deixa-
ram em um dos cômodos por
cerca de 50 minutos.

BRASIL
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