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de tudo um pouco

LLGoverno do Tocantins concedeu mais
de 500 pedidos de desmatamento, após
assinar compromisso de preservação

jornaleiro jornalista
Romulo Risso

LLTENHO 51 anos e sou jornaleiro há 15. Na minha profissão, gosto de interagir com as pessoas e o contato
com os clientes deste bairro. Antes de ser jornaleiro, fui pintor. Torço pelo Botafogo e, nas horas vagas, gosto
de tomar uma cerveja. No MEIA HORA, gosto de ler o caderno de esportes.
VIANEZ — Sulacap

LLATIRADOR TAMBÉM MORREU

Tiroteio deixa
nove mortos

rapidinhas...
reprodução de vídeo

General defende uso

Maconha
medicinal

Foi o segundo massacre nos Estados
Unidos em menos de 24 horas

N

ove pessoas foram mortas e ao menos 16 ficaram feridas na cidade americana de Dayton, em
Ohio, no segundo tiroteio em
massa em menos de 24 horas
nos EUA. Uma das vítimas fatais era irmã do atirador. Connor Betts, de 24 anos, começou
a ação à 1 da manhã de ontem,
e policiais que estavam próximos do local acabaram com
a ocorrência rapidamente. O
suspeito foi alvejado e morreu.
O tiroteio em Ohio aconteceu horas depois de um jovem ter
aberto fogo em um mercado de El
Paso, no Texas, deixando 20 mor-

tos e mais de 24 feridos. Na terça,
outro jovem matou três pessoas,
incluindo duas crianças, no Gilroy Garlic Festival, na Califórnia.
Bolsonaro lamenta os ataques
O presidente Jair Bolsonaro lamentou ontem os ataques, mas repetiu que o desarmamento não é a saída
para evitar esse tipo de tragédia. “Eu lamento, e já aconteceu no Brasil também. Mas
não é desarmando o povo que
você vai evitar isso. No papel,
o Brasil é extremamente desarmado e já aconteceu coisa
semelhante aqui”, disse.

Bêbado sobe em girafa
LLUm homem bêbado pulou uma cerca do zoológico da cidade de Shymkent, no Cazaquistão, e subiu nas costas de
uma girafa. O incidente foi filmado e, no vídeo, ele a acaricia
antes de pular em suas costas. O animal deixou ser montado por alguns segundos. Depois, o jogou no chão. Policiais
locais estão tentando identificar o intruso.

LLO general Eduardo VillasBôas, assessor do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do Palácio do
Planalto, defendeu o uso da
maconha para fins medicinais, em entrevista ao SBT,
no sábado, apesar de afirmar que não faz uso.O militar tem doença degenerativa
e corre o risco de parar de falar.“Eu acho,de certa forma,
até uma hipocrisia social e
vejo a luta de algumas pessoas que dependem disso
para minimizar sintomas de
efeitos de algumas doenças
que têm dificuldade”, afirmou Villas-Bôas, acrescentando que abrirá um instituto com a filha para ajudar
quem tem o mesmo problema que ele. As informações
são do UOL.

