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O Intercept Brasil teve acesso a conversas entre a força tarefa da Operação Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. No 
conteúdo divulgado, procuradores da Força Tarefa no Ministério Público articularam formas de impedir que Lula fosse 
entrevistado no período eleitoral e impulsionasse a candidatura de Fernando Haddad nas eleições.

O conteúdo mais grave se refere a conversas nas quais Moro praticamente instruiu o procurado Deltan Dellagnol em 
relação às acusações contra Lula e outros da Operação. O teor de todas as conversas veiculadas confirma a perseguição 
judicial ilegal da Lava Jato contra o PT e contra o ex-presidente Lula. 

O Supremo Tribunal Federal deve se posicionar perante este fato. Os advogados dos 94 condenados pela Operação 
podem se pronunciar e exigir a anulação dos processos da 13ª Vara. Onde estiver comprovado que o juiz atuou dire-
tamente, a ação deve ser suspensa.  Essa denúncia passa por soltar Lula. O Congresso deve convocar Moro a prestar 
esclarecimentos e a imprensa internacional está divulgando intensamente o caso.

O revés na conjuntura promovido pelas revelações do Intecept tem grande impacto no Congresso e na agenda do 
Executivo, cujo foco nesta semana é a aprovação do PLN 4/2019, que dispõe sobre a votação que autoriza créditos 
orçamentários de  248,9 bilhões de reais para o governo. Segundo o governo, a não aprovação causaria paralisação nos 
serviços e no pagamento de benefícios a idosos e portadores de necessidades especiais. 

Outras pautas que devem ser impactadas em função das revelações são o Relatório da Reforma da Previdência, com 
aprovação prevista para até 15 de junho, e a assinatura de um pacto entre os três poderes, em defesa de uma agenda 
mínima para o país, que estava prevista para esta segunda-feira (10). 
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Relatório Focus aponta para 15ª queda consecutiva das estimativas do PIB de 2019, com um crescimento de apenas 
1% (na semana passada era de 1,13%). O vazamento de articulações do ex-juiz Moro com o procurador Dallagnon já 
impacta negativamente o mercado de capitais nesta segunda-feira, o que levou a Bovespa a recuar 0,9% logo na aber-
tura e o dólar a se valorizar. 

Bolsonaro promete reenviar uma nova medida provisória que buscará flexibilizar o código florestal brasileiro, uma vez 
que a MP 867 caducou. 

As mortes violentas aumentaram no país, de acordo com o Atlas da Violência (2019) divulgado na última quarta-feira 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Foram mais 
de 65 mil mortes em 2017,  uma média de 179 por dia, ou 31,6 mortes para cada cem mil habitantes, o que configura 
aumento de 24% em dez anos. A Organização Mundial da Saúde considera epidêmicas taxas de homicídio superiores 
a dez homicídios a cada cem mil habitantes.

As vítimas têm cor/raça, gênero, idade e endereço definidos:  54% estão entre 15 e 29 anos; 75,5% são negras; no Nor-
te e Nordeste, o aumento foi de 68% no período, saltando para 48,3 vítimas por cem mil habitantes. Os Estados mais 
violentos são AC, PA, CE, RN, PE, AL, SE.

O ambiente doméstico é mais inseguro para as mulheres do que as ruas e, pela primeira vez, o Atlas faz recortes com enfoque 
na população LGBTI. O documento também aponta a relação dos números de violência com o crime organizado, mostrando 
a relação das crises penitenciárias, ações e disputas do crime organizado, e retoma a rota do tráfico de drogas na Colômbia.

A greve geral de 14 de junho, que, de maneira inédita, unificou todas as centrais sindicais,  tem como tema a reforma 
da Previdência e o desmonte da educação, mas também pode trazer a discussão sobre a anulação da Operação Lava 
Jato. As notícias  de todo o Brasil são de que várias categorias estão bem mobilizadas e têm atos marcados nas princi-
pais cidades. Metrô, trens e ônibus devem parar em São Paulo, além de parte dos caminhoneiros, o que indica que a 
greve geral deve ser bem sucedida.
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03/06 - Ausência do Mais Médicos faz suas primeiras vítimas
Em um intervalo de apenas onze dias três crianças indígenas faleceram por doenças evitáveis em aldeias no Xingu. Des-
de novembro, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou o fim da participação dos médicos cubanos no Programa 
Mais Médicos, os 7.500 índios das dezesseis etnias que vivem no Xingu ficaram sem atendimento. Continue lendo aqui

04/06 - Ex-ministros da Educação são contra os cortes na área
Os ex-ministros da Educação José Goldemberg, Murílio Hingel, Cristovam Buarque, Fernando Haddad, Aloizio Merca-
dante e Renato Janine Ribeiro se reuniram na Universidade de São Paulo (USP) na terça-feira, 4 de junho, para apre-
sentar seus posicionamentos contrários aos cortes na Educação. Continue lendo aqui

07/06 - Internação à força de dependentes é mais cara e menos eficaz
O Diário Oficial da União trouxe na edição da última quinta, dia 6 de maio, a mais recente, porém velha em sua con-
cepção, lei sobre prevenção do uso de drogas e tratamento de dependentes químicos. Um dos principais pontos da 
lei 13.840/2019 é autorizar a internação à força dos dependentes, sendo necessário o entendimento de um médico, a 
pedido da família ou de outro profissional de saúde. Continue lendo aqui
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05/06 - MPF afirma que Lula pode ir para o regime semiaberto
Em parecer concedido em 29 de maio e encaminhado ontem (04 de junho) ao Superior Tribunal de Justiça, o MPF de-
cidiu que, após cumprir um sexto da pena após cumprir um sexto da pena, Lula tem direito à progressão de regime, o 
que significa poder passar o dia fora e a noite em estabelecimento prisional. Continue lendo aqui

05/06 - “Não alimento expectativa para não ter frustração”, diz Lula sobre liberdade
Os jornalistas Joaquim de Carvalho, do DCM, e Eleonora de Lucena, do site Tutameia, entrevistaram o ex-presidente 
Lula na manhã desta quarta-feira (5), na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde ele é mantido 
preso político desde abril do ano passado. Continue lendo aqui

06/06 - Em meio à crise do governo, Câmara aprova Orçamento Impositivo
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 5 de junho a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento Impo-
sitivo, que engessa o poder do Executivo sobre o Orçamento da União. De acordo com essa emenda, o governo federal 
torna-se obrigado a executar as emendas parlamentares das bancadas estaduais. Continue lendo aqui

07/06 - 71% dos caminhoneiros são a favor de greve, mostra pesquisa da FPA
Pesquisa de opinião realizada pela Fundação Perseu Abramo, entre os dias 2 e 18 de maio, mostra que 71% dos caminhonei-
ros são favoráveis a uma nova greve do setor. Foram entrevistados 648 caminhoneiros, em 44 cidades. Continue lendo aqui
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07/06 - Bolsonaro visita Argentina e defende o governo desastroso de Macri
Recebido com protestos na Plaza de Mayo, Jair Bolsonaro (PSL) fez sua primeira visita de Estado à Argentina no dia 5 
de maio, onde se encontrou com o presidente Mauricio Macri da coalizão de direita Cambiemos e fez uma declaração 
a seu favor, já que o argentino está na disputa por sua reeleição em outubro. Continue lendo aqui

09/06 - Eleições parlamentares na Dinamarca dão vitória a bloco vermelho
Na contramão da tendência de crescimento da extrema direita na Europa, os dinamarqueses foram às urnas no dia 5 
de junho e deram mais de metade dos votos para o “bloco vermelho”, dos partidos situados no campo da esquerda, 
como o Social Democrata, a Lista da Unidade, o Partido Socialista Popular e o Alternativa. Continue lendo aqui

03/06 - Risco de apagão estatístico no Brasil
O Brasil enfrenta um risco de apagão estatístico com cortes no Censo de 2020. O Censo, pesquisa realizada a cada 
dez anos no país, fornece informações importantes que não são obtidas em registros administrativos e que balizam 
a formulação de políticas públicas não só no âmbito federal, mas também estadual e municipal. Continue lendo aqui
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