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Instruções de uso: Leia e passe adiante.

Vamos ultrapassar os limites da internet e comparti lhar as verdades também no mundo real. Por meio deste arquivo, 
que você pode fazer download em nosso site, imprima exemplares deste boleti m e distribua as notí cias do governo 
Bolsonaro. Toda semana teremos um novo boleti m. Juntos somos mais fortes. 

“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”  João 8:32 ACF.
contato@vidadestra.org

 Veja mais em nosso site:  htt p://vidadestra.org/boleti m
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ORDEM NA CASA!

1 - Em apenas dois dias, a Polícia Federal prendeu 
integrantes de quadrilhas especializadas em 
diferentes ti pos de delitos:

          Operação Faroeste desarti cula esquema de 
corrupção que envolvia advogados, servidores do 
Tribunal de Justi ça do Estado da Bahia e produtores 
rurais.

           Lava Jato manda prender ex-presidente do 
Paraguai Horacio Cartes, suspeito de ter auxiliado o 
“doleiro dos doleiros” Dario Messer. 

           Operação no Distrito Federal desarti cula 
organização criminosa que enviava cocaína para 
a Europa e trazia haxixe para o Brasil usando os 
aeroportos brasileiros. 

2 - Em menos de um ano, o governo do Brasil 
implementou melhorias estruturais em pelo menos 
36 rodovias federais. Foram obras de duplicação, 
asfaltamento, restauração e diversas construções.
 

* Fontes: Secom | Ministério da Economia | IBGE | Banco Central | Ministério da Infraestrutura | Ministério da Saúde | gov.br

3 - SUS CONECTADO! O governo Federal irá 
investi r mais de R$ 21 milhões na informati zação da 
Atenção Primária para implementação do Programa 
“ConecteSUS”, que informati zará as unidades de saúde 
do país. Projeto piloto começa por Alagoas. Com o 
“ConecteSUS”, o brasileiro terá:

- Acesso facilitado às informações sobre sua saúde;

- Registro de atendimento;

- Melhor oferta dos serviços de saúde.

4 - Brasil tem séti mo mês positi vo na geração de 
empregos. Somente em outubro, o País abriu 70.852 
vagas com carteira assinada. Em 2019, foram 841.589 
novos empregos. Fonte: Caged.

5 - Ministério da Infraestrutura lança nova Carteira 
Digital de Trânsito. O aplicati vo gratuito traz, dentre 
outras funcionalidades,  as versões eletrônicas da 
carteira de habilitação e do documento do veículo.

6 - Após ciclo de cerca de 4 anos de crescimento, a 
desigualdade entre trabalhadores para de crescer 
no Brasil no terceiro trimestre de 2019, em relação ao 
mesmo período de 2018. Fonte: FGV.

7 - Acordo de cooperação técnica fi rmado entre MJSP 
e Banco do Brasil vai capacitar agentes de segurança 
pública do SUSP. A iniciati va atenderá cerca de 1 
milhão de profi ssionais do Sistema Único de Segurança 
Pública

8 - O programa  “Avançar Cidades” aprova R$ 66,1 
milhões para fi nanciamentos de obras de mobilidade 
em 14 municípios. Recursos atenderão localidades 
com até 250 mil habitantes. Neste ano, 132 cidades 
já ti veram acesso a R$ 984,2 milhões para obras e 
elaboração de estudos e projetos.
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- Acesso facilitado às informações sobre sua saúde;

- Melhor oferta dos serviços de saúde.

- Registro de atendimento;


