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de tudo um pouco

LLmulher de 22 anos morreu, ontem,
devido a queimaduras causadas pela
explosão de churrasqueira, em SP

jornaleiro jornalista

APOIO

Romulo Risso

TENHO 48 anos e sou jornaleiro há 28. Antes de ser jornaleiro, era estudante. Na minha profissão, gosto
de interagir com os clientes. Moro em Austin, torço pelo Fluminense e, nas horas vagas, gosto jogar futebol.
No MEIA HORA, gsto de ler o caderno de esportes.
SALVATORE SESSA FILHO, O ‘TONY’ — Austin

LL

LLFELIPE NETO É AMEAÇADO de morte

‘Tirei minha mãe do país’
Youtuber precisou cancelar participação em evento

O

youtuber e influenciador
digital Felipe Neto confirmou ontem, pelo Twitter, que ameaças de morte recebidas pela internet forçaram a saída
de sua mãe do país e o levaram a
cancelar presença em um evento
sobre educação que aconteceria
hoje, na Barra da Tijuca, na Zona
Oeste.“As ameaças se intensificaram e estamos montando um documento para dar entrada na polícia. Já tirei minha mãe do Brasil
e estou vivendo com o mínimo
possível de exposição”, escreveu.
Os comentários de ódio se
multiplicaram depois que Felipe
Neto comprou e distribuiu cerca
de 14 mil livros com a temática
LGBTI+ na Bienal do Rio,em resposta ao prefeito Marcelo Crivella
(PRB), que havia tentado censurar uma HQ que exibia um beijo
entre personagens masculinos.

Divulgação

FelipeNetodizquefoiameaçado

Em comunicado enviado pela sua equipe, Felipe Neto confirmou o cancelamento de sua
participação no Educação 360,
evento marcado para hoje na Ci-

dade das Artes.“Diante do atual
cenário e do risco iminente, que
inclusive atinge aos seus familiares, o influenciador encontrouse sem outra alternativa a não ser
cancelar a sua participação”, diz
a nota. O texto também traz aspas do próprio Felipe Neto: “É
estarrecedor que no Brasil, em
2019, um indivíduo seja impossibilitado de se manifestar e lutar
contra qualquer tipo de censura
e opressão sem ser ameaçado”.
O caso repercutiu entre políticos e celebridades. O influenciador digital retuitou uma postagem feita pelo escritor Paulo
Coelho.“Ele poderia ser nosso filho.Nosso Felipe.Nosso Neto.Está contra a censura, a intolerância
e a barbárie.Está do lado da diversidade,da liberdade de expressão e
da literatura.Está do nosso lado.E
nós estamos com ele”, disse.

rapidinhas...
DE VOLTA PARA BRASÍLIA

Bolsonaro sai do hospital
LLO presidente Jair Bolsonaro
(PSL) deixou o Hospital Vila
Nova Star, em São Paulo, ontem, por volta das 15h. Ele recebeu alta após dez dias de internação. Sua comitiva saiu do
hospital com destino ao aeroporto de Congonhas,onde embarcou para Brasília.
O vice-presidente Hamil-

ton Mourão deverá continuar
como presidente em exercício
até amanhã, de acordo com o
porta-voz Otávio Rêgo Barros.
No dia 8 de setembro, Bolsonaro passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia no intestino.Foi sua quarta
operação desde o atentado a faca em setembro de 2018.

Fake News investigadas NO SENADO

Carluxo está na mira da CPI
A CPI das Fake News, comissão parlamentar mista que foi
criada para apurar a difamação de candidatos e o disparo de notícias falsas durante a
campanha eleitoral de 2018,
deve criar rebuliço no Congresso nos próximos dias. O
presidente da comissão, se-

LL

nador Angelo Coronel (PSD
-BA), informou que convocará o vereador Carlos Bolsonaro
(PSC), filho do presidente.
O senador também acusou
o PSL,partido de Bolsonaro,de
agir nos bastidores para obstruir as investigações,“como se
tivesse culpa no cartório”.

