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PF vê fraude deBolsonaro, faz
buscas e prende ex-assessores
Ex-presidente nega falsificação em registro de vacina; EUA não exigiram imunização em sua entrada

A Polícia Federal cumpriu
ontem mandado de bus-
ca e apreensão em ende-
reço do ex-presidente Jair
Bolsonaro (PL), que teve o
celular retido, e de prisão
contraassessorespróximos
como o ex-ajudante-de-or-
densMauroCid.Aotodo,16
pessoasforamalvodaação.
Os suspeitos teriam in-

serido dados falsos so-
bre a vacina contra Co-
vid no sistema do Minis-
tério da Saúde em 21 de
dezembro, antes de Bol-
sonaro ir aos EUA. Foram
registradas duas doses da
vacina Pfizer, informação
excluída dias depois.
Oex-presidente,quesere-

cusouadepor,negafraudee
dissequenuncasevacinou.

OsEUAexigemaapresen-
tação de comprovante de
imunização, mas há exce-
ções, como pessoas em vi-
agens diplomáticas ou ofi-
ciaisdegovernosestrangei-
ros.Emdezembrode2022,
oex-presidenteaindatinha
passaporte diplomático.
“Nãotomeivacina.Nunca

mefoipedidocartãodeva-
cina[paraentrarnosEUA].
Não existe adulteração da
minhaparte”, afirmou.
Segundo a PF, Bolsonaro

tinha ciência da inserção
fraudulenta dos dados no
sistema. Política A4

Citado em casoMarielle
fraudou cartão de vacina
demulher de ex-ajudante
de Bolsonaros, diz PF A6Policial federal próximo à casa de Jair Bolsonaro (PL), emBrasília AdrianoMachado/Reuters

mercado A28

OnlyFans
para todos
CEO da empresa diz
que plataforma quer
ser lugar seguro para
tudo, inclusive pornô

ilustrada C1

Violência
atenuada
‘Linha Direta’ volta
à Globo com Bial e
debates sobre novas
questões sociais

Conheça dez praias
urbanas imperdíveis
no Brasil, do Ceará
a Santa Catarina C8

Big techs excederam os limites
contra deputados, afirma Lira
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou
que as big techs ultrapassaram os limites da prudência
ao promoverempressão “desumana” contra deputados
e impedirema votaçãodoPLdas FakeNews. Política A12

BCmantém juros em 13,75%;
Fed eleva taxa em0,25 ponto
O Copom manteve a Selic
em 13,75%, na sexta reuni-
ãoemqueataxapermane-
ceestáveleprimeiraapósa
apresentaçãodoarcabouço
fiscalpelogovernofederal.
O colegiado voltou a suge-
rir “paciência” e possíveis
novos incrementos caso o
processodedesinflaçãonão
ocorra comooesperado.

NosEUA,obancocentral
elevouosjurosem0,25pon-
to,deixandoa índicedere-
ferênciade5%a5,25%.Foio
décimoaumentoconsecuti-
vonasérieiniciadaemmar-
çode2022.Aautoridade,po-
rém,sinalizaquedevepau-
saresteciclo,emboradesta-
quepressõesinflacionárias
aindaaltas. MercadoA17eA18

Drauzio Varella
E se amenopausa
atingisse homens?
Casoefeitosdamenopau-
safossemsentidosporho-
mens,aciência játeriaen-
contrado caminhos para
combatê-los. Como eles
se instalamemmulheres,
cientistassócomeçarama
seinteressarporelesapar-
tirdosanos 1990, quando
areposiçãohormonalen-
trou emvoga. Ilustrada C5

Contraestiagemextrema
nosudoestedopaís,aFran-
çaadotamedidasdecrise.
Níveisbaixosdereservató-
riosobrigamcidadeadis-
tribuir garrafas de água
mineral amoradores. B3

França adotamedidas de
emergência contra seca

Quase metade dos inter-
nautasde9a17anosusam
redessociaissemacompa-
nhamentodospais,e42%
nãotêmtrocasdemensa-
gensverificadaspelosres-
ponsáveis,dizpesquisa. B1

Metade dos pais não
verifica redes de jovens

Câmara aprova veto
a decretos de Lula na
lei do saneamento
Em primeira derrota de
Lula (PT) no Congresso,
a Câmara aprovou decre-
to legislativoquederruba
mudanças feitas pelo go-
vernofederalnomarcodo
saneamento.Agora,otex-
tovaiaoSenado.Avotação
ocorreemmeioadificulda-
de do Planalto em conso-
lidar suabase. MercadoA19

General Amaro aceita convite
do presidente e assumirá o GSI
Política A13

Paraguai conservador
A respeito de eleição pre-
sidencial nopaís vizinho.

CLT, 80
Acerca de legislação tra-
balhistadebaixaeficácia.
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‘Era bommenino’, diz irmã de
jovem atropelado emorto em SP
A irmã de Matheus Campos da Silva, 21, afirmou que o
jovem estava a trabalho quando foi atropelado emorto
por Christopher Rodrigues, 27, que negou socorro e de-
bochoudavítimanasredessociais.Eleera“bommenino
eapegadoà família”,dizPalomaCampos,28. CotidianoB2

Bloqueiosno local no centrodeSãoPaulo;moradores e comerciantes reclamamde falta de segurança edificuldadede circulaçãodesdeoutorga à iniciativaprivada, emdezembrode 2021 B1
APÓS CONCESSÃO, VALE DO ANHANGABAÚ PASSOU MAIS DE 100 DIAS CERCADO PARA EVENTOS PARTICULARES
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