18

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 6/8/2019

de tudo um pouco

LLEspecialistas descartaram risco de
tsunami após registro de terremoto na
costa do Nordeste, a 1.295 km do ceará

jornaleiro jornalista

APOIO

Jeferson Benício

LLTENHO 50 anos e sou jornaleira há seis meses. Antes de ser jornaleira, trabalhei com transporte escolar.
Na minha profissão, gosto de interagir com os clientes, além do comércio do bairro. Nas horas vagas, gosto
de curtir a família. No MEIA HORA, eu gosto de ler as ‘Piadas do Cabeção’.
SILVIA MARIA SILVA DE SOUSA — Realengo

LLentrevista no youtube

‘Vão morrer
igual a barata’
Bolsonaro dá recado pros bandidos

O

presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL),
anunciou que vai enviar
um projeto de lei ao Congresso para dar proteção jurídica aos
policiais em ações contra o crime.
A ideia de Bolsonaro, manifestada em entrevista divulgada ontem
no canal da jornalista Leda Nagle
noYouTube,é que os policiais não
possam ser processados no caso de
matarem criminosos.
“Os caras (bandidos) vão morrer na rua igual a barata, pô. E tem
que ser assim”,disse Bolsonaro,pedindo que os militares envolvidos
em ações de Garantia da Lei e da
Ordem (GLOs) também sejam
protegidos penalmente.
O presidente condicionou a

autorização de novas operações
de GLO à aprovação da medida.
“Se o Congresso me der essa liberdade, para os militares agirem, eu
boto a tropa na rua.Eu não vou visitar meu sargento,meu cabo,meu
coronel na cadeia”, afirmou.
Bolsonaro disse ainda que a
situação está “desequilibrada”,
atualmente. “O bandido tem
mais direito do que o cidadão
de bem. Eu estou mandando
um projeto, que vai ter dificuldade de ser aprovado, mas não
tem outra alternativa. (...) Em
operação, o pessoal tem que
usar aquela máquina que tem
na cintura, ir para casa. E, no
dia seguinte, ser condecorado,
não processado”, completou.

rapidinhas
polêmica sobre a amazônia

Morte do jogador Daniel

Crítica a ‘maus brasileiros’

Sujou para
o suspeito

Durante a inauguração da
primeira etapa de uma usina solar flutuante em Sobradinho, na Bahia, o presidente
Jair Bolsonaro (PSL) declarou: “Maus brasileiros ousam
fazer campanha com números mentirosos contra a nossa
Amazônia”. A fala ocorreu na
esteira de uma polêmica envolvendo os dados divulgados
pelo Instituto Nacional de Pes-

LL

quisas Espaciais (Inpe) sobre
o desmatamento na Amazônia — conflito que resultou na
exoneração de Ricardo Galvão, ex-diretor do órgão. Ontem, o ministro da Ciência e
Tecnologia, Marcos Pontes,
anunciou Darcton Policarpo
como diretor interino do Inpe.
Ele é oficial da Aeronáutica e
tem passagem pelo próprio
Inpe, disse o ministro.

dilma se queixa do presidente

Prazo pra se explicar ao STF
LLA ministra do Supremo
Tribunal Federal (STF) Rosa Weber deu um prazo de
15 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), esclareça uma
fala em que sugeriu que a

ex-presidente Dilma Rousseff (PT) teria participado
de ações armadas durante a
ditadura militar, que resultaram na morte de um capitão do exército americano,
Charles Chandler, em 1968.

LLEm entrevista à TV RPC,
Lucas Stumpf, mais conhecido como Lucas Mineiro, afirmou que viu Edison
Brittes, o assassino confesso do jogador Daniel, enforcando o atleta em cima
da cama,enquanto a esposa
de Edison,Cristiana Brittes,
gritava por socorro.Mineiro
participou do aniversário de
Allana Brittes, filha de Edison, em uma boate, na noite do crime, em outubro de
2018, no Paraná. Assim como Daniel,Mineiro foi até a
casa da família Brittes, local
em que as comemorações
pelo aniversário de Allana
seguiram. Mineiro relatou
ter visto a cena pela janela.
“Eu vi o Edison o enforcando em cima da cama,batendo em cima da cama”, disse.

