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de tudo um pouco

LLUM HOMEM FOI DETIDO POR INSTALAR UMA
CÂMERA ILEGAL NO BANHEIRO DE UM AVIÃO,
NOS EUA. ELE FOI PRESO POR VOYEURISMO

jornaleiro jornalista

APOIO

Romulo Risso

LLTENHO 36 anos e sou jornaleira há 11. Antes de ser jornaleira, fui vendedora. Na minha profissão, gosto
de conhecer e conversar com os clientes. Moro em São Cristóvão, torço pelo Flamengo e, nas horas vagas,
gosto de ir ao shopping. No MEIA HORA, gosto de ler o Horóscopo.
CLÁUDIA ALVES — Centro

LLSEMANA QUE VEM

Brasil não terá
radares móveis

rapidinhas...
REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

VITÓRIA DE KIRCHNER NAS PRIMÁRIAS

‘RS vai virar
Roraima’

Bolsonaro faz promessa em evento

O

presidente Jair Bolsonaro (PSL) garantiu ontem
que,a partir da semana que
vem,não haverá mais radares móveis no Brasil. A promessa foi feita em um evento em Pelotas (RS),
que inaugurava 47km de duplicação da Rodovia BR-116.
“O radar é decisão minha,Presidente da República. É só determinar a PRF que não use mais e
ponto final. Se alguém me provar
que esse trabalho é bom, eu posso
voltar atrás.Mas todas as informações que eu tenho, inclusive dos
caminhoneiros que botam na
conta final do que você vai comprar no mercado o preço do trajeto que ele faz pra entregar a mercadoria,(são de que) abusaram do

sistema eletrônico de controle de
velocidade no Brasil, virou caça
-níquel”, disse.
A Polícia Rodoviária Federal
tem o comando das estradas federais; as demais estão sob o controle
dos estados e municípios.Ao justificar sua decisão, ele disse ter consultado muita gente.“Chega de estudiosos e especialistas”, afirmou.
O presidente também disse:
“Aquele que se excede, a Polícia
Rodoviária pode pará-lo, sim, e
aplicar a multa que ele merece”.No
entanto, não chegou a esclarecer
como seria o monitoramento nesses casos.Bolsonaro também estuda rever participação no Mercosul
caso seu aliado, Maurício Macri
perca as eleições na Argentina.

A ‘pipa’ do cantor não desce
LLO cantor e compositor Danny
Polaris está hospitalizado há
duas semanas, em Berlim, na
Alemanha, com uma ereção
permanente. Em entrevista ao
site Pink News, ele explicou
como tudo aconteceu.
“Estava em uma festa em

uma boate, mas tomei um viagra antes de ir. No clube, eu
conheci um enfermeiro, com
quem fui para casa,que acabou
injetando um potenciador de
ereção no meu pênis.Eu pensei,
por que não, o que poderia dar
errado?”, contou o rapaz.

LLE por falar em Bolsonaro, ele também disse que o
Rio Grande do Sul “pode
virar Roraima”, referindose ao aumento do fluxo de
imigrantes.Isso porque a ex
-presidente argentina Christina Kirchner venceu as
eleições primárias da Argentina como vice do candidato Alberto Fernández.
Para o presidente, ela
pertence à mesma “esquerdalha”da qual participa Nicolás Maduro, presidente
da Venezuela. A crise venezuelana traz para o Brasil
um grande número de imigrantes,que estão se alocando em Roraima.Porém,sob
o comando de Macri (adversário de Kirchner e aliado de Bolsonaro), a Argentina também enfrenta crise.

