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Jair Bolsonaro
Réveillon de
causa no Piauí
Copa espalhado

Ele desrespeitou protocolos da Covid

Crivella estuda uma proposta dos hoteleiros

O

prefeito do Rio, Marcello
Crivella (Republicanos),
avaliou, ontem, como boa
a proposta de empresários da rede hoteleira de levar para outros
bairros o tradicional Réveillon de
Copacabana. Segundo Crivella, a
proposta agrada porque evitaria a
aglomeração na orla e promoveria
uma festa segura para um número
maior de pessoas.
Na última virada,a chegada do
novo ano levou mais de três de milhões de pessoas às areias de Copacabana.“Eles (empresários do setor
hoteleiro) me apresentaram uma
ideia interessante, que é você espalhar o povo, em vez de concentrar em Copacabana. No sentido
que todos possam assistir a diversos espetáculos e não terem problema de estarem aglomerados e,
de repente, alguém sem máscara
contaminar muita gente.De certa
forma,a gente precisa superar essa
tragédia,essa dor,que foi essa pandemia no mundo inteiro”, disse o
prefeito, que já havia confirmado
os planos de suspender a festa da
virada nos moldes tradicionais,
devido à Covid-19.A proposta de
descentralizar deve ser aprovada
até a próxima semana, segundo o
presidente da Associação de Hotéis do Rio, Alfredo Lopez.

Reginaldo Pimenta

Curado da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro visitou ontem o Piauí, onde causou aglomerações e tirou a máscara várias
vezes. A cavalo e com chapéu de
couro, ele abraçou simpatizantes, aos gritos de“mito”, enquanto
anunciava R$ 6,5 milhões para incentivar o turismo no Parque Nacional da Serra da Capivara.
Primeira-dama diagnosticada
Enquanto Bolsonaro se encontrava no Piauí, o Palácio do

Samu ainda
sem solução

Prefeito Marcelo Crivella

Professores: ameaça de greve
LLO Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) decidiu, em votação, ontem, que professores e funcionários vão realizar
uma greve, caso sejam retomadas
as atividades presenciais na rede
municipal de ensino, nos próximos dias.Em agosto,merendeiras
testadas para o novo coronavírus
pela Prefeitura do Rio,ou que já ti-

Planalto informava que a primeira-dama, Michele, testou
positivo para o novo coronavírus. O ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, também revelou
que está com a Covid-19.
Michele, de acordo com o
comunicado, apresenta “bom
estado de saúde e seguirá os
protocolos estabelecidos”. E
Marcos Pontes disse que continuará trabalhando, mas em
isolamento social.

veram a doença,serão convocadas
para a reabertura dos refeitórios
de 168 escolas em áreas carentes.
Em nota, a Secretaria Municipal
da Educação disse que a data da
volta ainda não foi definida.
O Sepe alega que, em março, a
Justiça proibiu a reabertura das escolas municipais e estaduais para
refeição,para evitar aglomeração.

OS e governo não se entendem
Os profissionais do Samu
continuam em greve após praticamente dois meses de salários
atrasados.A falta de entendimento entre a organização social OZZ
Saúde e a Secretaria de Estado de
Saúde (SES) tem causado desespero por parte dos funcionários,
que chegam a passar necessidade.
O Sindicato dos Motoristas Con-

dutores de Ambulância do Rio
alertou que o Samu está entrando
em colapso,já que cerca da metade
dos veículos está parada.
Em nota, a OZZ afirmou que
“está, por diversos meios legais,
tentando reverter esse quadro”. Já
a SES disse que“está fazendo todos
os esforços para resolver o mais rapidamente possível”, o problema.

