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LLA Explosão de um caminhão-tanque
deixou 60 mortos na Tanzânia, ontem.
um cigarro teria causado o acidente

de tudo um pouco
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jornaleiro jornalista
Romulo Risso

TENHO 53 anos e sou jornaleira há cinco deles. Antes de ser jornaleira, fui auxiliar administrativo. Na
minha profissão, gosto de conversar com o público. Moro em Senador Vasconcelos, torço pelo Flamengo e,
nas horas vagas, gosto de malhar na academia. No MEIA HORA, eu gosto de ler as manchetes.
ROSANE LOPES — Bangu
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LLCrítica à ideologia de gênero

‘Isso é coisa
do capeta’

rapidinhas...
Tiros em boate

Chacina tem
5 mortos

Bolsonaro fala na Marcha para Jesus

O

presidente Jair Bolsonaro (PSL) defendeu o que
chama de “família tradicional” e classificou como “coisa
do capeta” assuntos sobre “ideologia de gênero”, em discurso feito no trio elétrico da ‘Marcha para Jesus’, em Brasília (DF), ontem.
Bolsonaro sugeriu que, se
quiserem mudar a “família tradicional”, que proponham uma
emenda à Constituição. Ponderou, por outro lado, que continuará “acreditando na família
tradicional”, uma vez que não
é possível “emendar a Bíblia”.
O presidente afirmou que não
existe “mais conversinha de ideologia de gênero”. “Isso é coisa do
capeta.Tenho certeza que o gover-

nador não vai admitir isso aqui”,
afirmou, referindo-se a Ibaneis
Rocha (MDB),governador do DF.
“Vocês têm na primeira vez da
história do Brasil um presidente que está honrando o que prometeu durante a campanha. Um
presidente que acredita e valoriza
a família. Um presidente que vai
respeitar a inocência das crianças nas salas de aula”, completou.
O discurso na marcha soma-se a uma série de outras falas polêmicas do presidente nesta
semana, como quando se comparou ao personagem de desenho animado Johnny Bravo e ao
recomendar que a população faça cocô dia sim, dia não, como
forma de preservação ambiental.

Contra perfis falsos de Bruno
Ingrid Calheiros de Oliveira, mulher do ex-goleiro Bruno Fernandes,usou os Stories de seu Instagram,na sexta-feira,para prestar um esclarecimento.Após inúmeros perfis se passarem pelo ex
-atleta, ela explicou que o marido não tem redes sociais.“Bruno
não tem rede social. Aos fakes, podem parar que está feio! Qualquer dúvida, só ver se eu sigo. Se eu não seguir é Fake”.
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LLCinco pessoas morreram
— três homens e duas mulheres — durante tiroteio
em uma boate às margens
da rodovia RSC-101, em
Mostardas (RS), na madrugada de ontem. Outras
quatro pessoas, duas mulheres e dois homens, ficaram feridas e foram levadas para hospitais de Porto
Alegre.Segundo o delegado
responsável pelo caso, João
Henrique Gomes,os crimes
aconteceram por volta de 1h
da madrugada, quando pelo menos três homens entraram no local e atiraram
contra clientes e funcionários.A polícia vai analisar as
câmeras de segurança para
identificar suspeitos e não
descarta o tráfico de drogas
como a motivação.

