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PL pede invalidação de votos
sem provar fraudes das urnas
EVARISTO SA/AFP

Bolsonaro entrou com um
pedido no TSE solicitanto a
anulação de parte dos votos

T

rês semanas após o
segundo turno das
eleições deste ano,
que aconteceu em
30 de outubro, o presidente
Jair Bolsonaro (PL) entrou
com um pedido no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
solicitanto a anulação de
parte dos votos deste pleito. Segundo consta no documento, o relatório pede
a invalidação dos votos das

urnas fabricadas antes de
2020. Com isso, 59,18% das
urnas do segundo turno teriam seus votos anulados.
Entretanto, não há reclamação sobre a votação do
primeiro turno, quando o
PL elegeu 99 deputados federais e oito senadores. O
pedido está sob relatoria da
ministra Cármen Lúcia.
A solicitação cita o laudo
técnico de auditoria feito

MPE
denuncia
Roberto
Jefferson

TSE pede relação de urnas supostamente defeituosas nos dois turnos

pelo Instituto Voto Legal
(IVL), contratado pelo PL,
que teria constatado “evidências contundentes de
mau funcionamento de urnas eletrônicas”.
O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes,
deu prazo de 24 horas para
que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, faça
o aditamento da petição na
qual pede a anulação de votos das eleições. No despacho,
Moraes pede que o partido
apresente a relação de urnas
supostamente defeituosas
nos dois turnos, alegando que
as urnas também foram usadas no primeiro turno.

Ex-deputado
comparou
ministra a
‘prostitutas’

A Polícia Militar de Mato
Grosso prendeu dois homens - identificados como
Olair, 41 anos, e Daniel, 27
- sob suspeita de atearem
fogo em caminhões no município de Sinop, a cerca de
480 quilômetros de Cuiabá.
Junto dos presos, a PM encontrou combustível, estopa, isqueiro, facas, facões e
estilingue. Segundo informações da Polícia Federal
(PF), Danilo portava uma
arma quando foi preso e tem

passagem por homicídio.
Ambos foram encaminhados à PF, onde foram
ouvidos. Na oitiva, eles optaram por não responder
aos questionamentos dos
agentes, informou a corporação. Depois, seguiram
para o presídio Ferrugem e
ainda vão passar por audiência de custódia.
Os investigadores suspeitam que os dois presos estejam ligados com um bloqueio de rodovia registrado

em Sinop, próximo ao corpo
de Bombeiros da cidade. A
PF investiga se eles estariam
queimando veículos para
dar força às interdições.
Também em Mato Grosso foi registrada uma outra
ocorrência em que caminhões foram incendiados.
Segundo a PF, um grupo de
pessoas encapuzadas ateou
fogo em dois caminhões em
Itaúba. Segundo a PF, os envolvidos ainda não foram
identificados.

DIVULGAÇÃO/PM-MT

Suspeitos de incendiarem caminhões são presos

Dois homens optaram por não responder aos questionamentos

O Ministério Público Eleitoral (MPE) denunciou o
ex-deputado federal Roberto Jefferson e a filha
dele, a também ex-deputada Cristiane Brasil, pelos
ataques contra a ministra
do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia.
O MP acusa os ex-deputados de injúria.
O ex-deputado comparou a ministra a “prostitutas”, “arrombadas” e “vagabundas” em vídeo publicado nas redes sociais
em outubro. Os ataques
levaram o STF a mandá-lo de volta à prisão. As
ofensas foram reiteradas
na audiência de custódia,
quando Roberto Jefferson se desculpou com as
prostitutas pelo que chamou de “má comparação”.
A gravação foi compartilhada por Cristiane, que
defendeu o impeachment
de Cármen Lúcia.
A promotora Annunziata Iulianello argumentou que os ataques foram
“premeditados”.

