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Bolsonaro sai às ruas e...
provoca aglomerações
Presidente pede uso de máscaras, mas ele mesmo faz errado
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Reprodução

m mais uma ação contra as recomendações da
Organização Mundia de
Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde para conter a
pandemia do novo coronavírus, que é o isolamento social, o
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) visitou um posto de
gasolina às margens da BR-040,
perto da cidade goiana de Cristalina. Bolsonaro cumprimentou apoiadores e posou para
fotos, causando aglomerações.
“Vamos tomar cuidado e usar
máscara”, afirmou o presidente,
que usou o equipamento de forma errada e o tirou do rosto várias vezes. Pelas determinações
das autoridades da saúde, é errado puxar as máscaras para baixo
ou retirá-las, especialmente em
meio a aglomerações.
Justiça adia entrega de laudo
Também ontem, o Tribunal
Regional Federal da 3ª Região
(TRF-3) derrubou a decisão que
obrigava Bolsonaro a entregar à
Justiça“os laudos de todos os exames” realizados para verificar se
foi contaminado ou não pelo
novo coronavírus. Por decisão
da desembargadora plantonista
Mônica Nobre, Bolsonaro não
precisou mais divulgar os papéis
ontem. Em sua decisão, a desembargadora suspendeu a decisão
pelo prazo de cinco dias.
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Amazonas à
beira do caos
LLCom mais de 5,7 mil casos
confirmados da Covid-19,e
mais de 470 mortes,o estado
doAmazonas já possui 94%
de leitos de UTI ocupados,
levando o governador Wilson Lima a levantar a possibilidade de “fechar tudo”
se a situação não melhorar.
Ontem,caixões começaram
a chegar de barco para comunidades ribeirinhas.

Tragédia em
Nova York
LLUm lar de idosos, em Nova York, nos Estados Unidos, confirmou 46 mortes
por Covid-19 e disse que
ainda investiga outros 52
óbitos suspeitos, depois
que o vírus se espalhou
no prédio. A notícia chocou os americanos, que já
registram 66,6 mil mortes
em todo o país.

Bolsonaro provoca aglomeração ao posar para fotos e deixa máscara no queixo, o que está errado

‘04’ polemiza e é banido de plataforma de games
LLO filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, foi banido da Twitch, plataforma de games, sob a acusação
de espalhar fake news. Em live recente,ele negou a pandemia.“Vão
para a rua, tá Ok? Que pandemia?
Isso é história da mídia, aí, para

trancar você dentro de casa, para
achar que o mundo está acabando.
É só uma gripezinha,irmão”,disse
na live o filho gamer do presidente,
acrescentando que prefere morrer
transando do que tossindo.
No Twitter, escreveu: “Fui ba-

nido da Twitch para sempre”.
“Interessante é que a rede social
mantém perfis que disseminam
claramente a misandria (preconceito contra homens ou meninos),
mas não suporta uma brincadeira,
por mais pesada que fosse”, disse.

Espanha já
afrouxa
LLApós 14 semanas de confinamento, a Espanha começou a afrouxar as medidas sanitárias, ontem, e,
a partir de amanhã, o uso
de máscaras será obrigatório nos locais públicos, incluindo os transportes. A
pandemia do novo coronavírus já causou a morte
de 25 mil pessoas no país.

