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ECONOMIA
REPRODUÇÃO

Ministro
participa de
evento com
foragido
ALLAN DOS SANTOS O ministro das Comunicações, Fábio Faria, participou de um encontro evangélico e conservador no Estado
da Flórida, nos Estados Unidos, na noite de
sexta-feira, 7, ao lado do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, considerado foragido
da polícia brasileira nos Estados Unidos.
O ministro foi um dos convidados do
evento Governe Conference, que discutia
política e religião. Além dele e do blogueiro,
estiveram presentes o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB-MG), o deputado federal Lucas Gonzalez (Novo-MG), o
neto de João Baptista Figueiredo - último
presidente da ditadura militar - Paulo Renato
de Oliveira Figueiredo Filho, pastores e o
ex-campeão mundial pela seleção brasileira

Presidente da
Anvisa cobra
retratação de
Bolsonaro

Allan dos
Santos com o
ministro Fábio
Farias, em
Orlando, nos
EUA

de futebol Rivaldo.
No evento, Faria atacou
políticos de esquerda e afirmou que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva,
pré-candidato pelo PT à
Presidência, tem um projeto
para perpetuar-se no poder.
Para ele, “político de esquerda só pensa na próxima
eleição”.
O ministro também apro-

RESPOSTA O diretor-presidente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres,
divulgou uma nota no sábado (8) em que cobra que o
presidente Jair Bolsonaro se
retrate por ataques à agência. Em uma entrevista à TV
Nova Nordeste nesta quin-

Se o Senhor não possui
informações ou indícios
(contra mim), exerça a
grandeza que o seu cargo
demanda e, pelo Deus que o
senhor tanto cita, se retrate.
Barra Torres
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Presidente da Anvisa, em respota a
Bolsonaro

veitou para dialogar com os
evangélicos. Ele disse que se
converteu no final de 2018 e
afirmou que as pessoas só
descobriram o que é direita e
esquerda por causa do presidente Jair Bolsonaro. “O
conceito de direita e de esquerda só surgiu quando
veio um político conservador e agora temos um presidente conservador”, disse.
Em nota, o ministro disse
que foi convidado para discursar num evento de um
pastor de uma igreja que ele
e a família frequentam em
Orlando. “Se eu soubesse
que ele (Allan dos Santos)
iria, eu não teria comparecido”, afirmou.
Allan dos Santos está nos
Estados Unidos desde que o
ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF), mandou
prendê-lo no dia 5 de outubro. Moraes determinou a
prisão no inquérito das milícias digitais.
ta-feira (6), Bolsonaro minimizou o número de mortes
de crianças pela Covid-19 e
colocou em dúvida a honestidade dos profissionais da
Anvisa por terem aprovado a
vacinação infantil contra
Covid. A resposta de Barra
Torres veio numa nota direcionada ao presidente.

QUEIROGA ANUNCIA
DISTRIBUIÇÃO DE
TESTES DE ANTÍGENO
ESTE MÊS O ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
anunciou em suas redes sociais no sábado (8) que a
pasta vai distribuir mais de
28,2 milhões de testes rápidos de antígeno para detecção da Covid-19 em janeiro.
O Brasil vive uma uma nova onda de infecções da
doença. Apesar do aumento,
o país ainda enfrenta dificuldades de traçar um quadro exato da situação da
pandemia no país devido à
escassez de testes e ao recente apagão de dados oficiais. “O Ministério da Saúde
vai distribuir mais 28,2 mi
de testes rápidos de antígeno
para detecção da COVID-19
ainda em janeiro. Nas próximas duas semanas serão 13
milhões”, prometeu o ministro da Saúde.

28,2 MI

de testes rápidos de
antígeno para a detecção
da covid-19 devem estar
disponíveis ainda este mês,
de acordo com ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga

