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de tudo um pouco

LLUm homem de 51 anos morreu ontem
em Lages, Santa catarina, após cair
enquanto limpava uma caixa d’água

jornaleiro jornalista

APOIO

Romulo Risso

TENHO 65 anos e sou jornaleira há 30. Antes de ser jornaleira, fui operadora de caixa e do lar. Na minha
profissão, gosto do convívio com o público. Moro em Jacarepaguá, torço pela Seleção Brasileira e, nas horas
vagas, gosto de ficar com minha família. No MEIA HORA, gosto de ler as notícias em geral.
ANA RAPOSO — Barra da Tijuca
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LLNova de Bolsonaro

‘Johnny Bravo ganhou’
Em meio a palavrões, presidente se compara a desenho

D

urante coletiva de imprensa em Sobradinho
(BA) na noite de segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) não gostou de uma
pergunta sobre a indicação do
filho, Eduardo Bolsonaro, para
a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e se comparou a
Johnny Bravo, personagem de
desenho famoso nos anos 90.
“Vamos parar com essa bobagem, a campanha acabou para
a imprensa. Eu ganhei! A imprensa tem que entender que
eu ganhei”, disse, em meio a palavrões. “Eu, Johnny Bravo, Jair
Bolsonaro, ganhou, p...! Ganhou, p...! Vamos entender isso.”
A comparação com o protagonista da série homônima,
uma coprodução da Hanna
-Barbera com o Cartoon Network, tornou-se um dos temas

mais comentados do Twitter. Bolsonaro aproveitou para
compartilhar uma foto do personagem em sua conta na rede.

Quem é o
personagem

Reeleição
Ontem, o presidente novamente sinalizou que poderá ser
candidato à reeleição. “Tenho
certeza que em 2022 ou 2026
entregarei um Brasil melhor”,
afirmou Bolsonaro durante
evento da Fenabrave (associação de revendas de veículos),
em São Paulo.
Bolsonaro voltou a afirmar
que não entende de economia
para elogiar a sua equipe econômica, em especial o ministro Paulo Guedes. Ele também
agradeceu ao presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), e ao Senado, pela ajuda
com a Reforma da Previdência.

Segundo o Cartoon Network, Johnny Bravo se acha
“um presente divino às mulheres”, mas não tem noção
de que seu narcisismo repele o sexo oposto. Na animação, sua pouca inteligência
é nítida.Além disso,ele mora com a mãe, que o mima
bastante, e é considerado
pelo próprio professor de
caratê o pior aluno da classe.
Mesmo assim, se acha irresistível, mas suas tentativas
de encontrar uma namorada — muitas vezes apelando para o assédio — nunca
são bem sucedidas.
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rapidinhas
MATOU e esquartejou O MARIDO, DONO DA YOKI

Viúva vai para o semiaberto
LLA 1ªVara de Execuções Criminais de Taubaté autorizou a detenta Elize Araújo Kitano Matsunaga a cumprir o restante da
pena em regime semiaberto.
Ela foi condenada em 2016 pelo assassinato e esquartejamento do marido, o presidente da
Yoki,Marcos Kitano Matsunaga.Agora,Elize deve ser beneficiada com a “saidinha” do Dia

dos Pais, no próximo dia 11, e
também poderá trabalhar ou
estudar durante o dia e voltar à
penitenciária à noite.
O Ministério Público já tinha dado parecer favorável à
decisão. Elize está na Penitenciária Feminina I de Tremembé,onde coordena uma oficina
de costura. Os crimes aconteceram em 2012, em São Paulo.

REVOLTA COM O DETRAN ACABA MAL EM SÃO PAULO

Tacou fogo no Poupatempo
Revoltado por não conseguir resolver seu problema no
posto do Detran da agência
do Poupatempo de Carapicuíba, na Grande São Paulo,
um homem jogou combustível e colocou fogo em alguns
móveis do local. Funcioná-
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rios do departamento conseguiram apagar as chamas,
mas alguns documentos foram queimados. Ninguém ficou ferido. A façanha acabou
mal para ele, que foi detido e
passará por uma audiência de
custódia hoje.

