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rapidinhas...

Mesário
bêbado

Sem máscara, Jair Bolsonaro
cumprimentou policiais
militares na Zona Norte

O Colégio Estadual Dom
João Braga,em Pelotas (RS),
foi palco de uma cena, no
mínimo, inusitada. Após
chegar embriagado, um
mesário foi dispensado do
trabalho na eleição. Não satisfeito, tentou retornar ao
local algumas horas depois
achando que havia se atrasado. Diante do fato, foi dispensado novamente de seus
serviços. Apesar do problema, a polícia não precisou
ser acionada.
LL

Cobra parou
a votação

Jair Bolsonaro vota em
escola na Vila Militar
Presidente também interagiu com moradores de Bento Ribeiro

O

presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou no fim da tarde de
ontem a Brasília após viagem
ao Rio de Janeiro, onde votou
de manhã. Bolsonaro chegou
por volta de 15h46 no Palácio
da Alvorada e, como de costume, parou para cumprimentar
apoiadores que o esperavam
na residência oficial - apenas
cerca de 13 pessoas.
O presidente votou por volta das 10h na Escola Munici-

pal Rosa da Fonseca, na Vila
Militar, Zona Norte da cidade.
Bolsonaro ficou no local por 10
minutos e não deu declarações
públicas. Antes de entrar e logo ao sair da escola, Bolsonaro, que estava de máscara, item
obrigatório nas seções eleitorais, conversou rapidamente
com apoiadores.
Como o Broadcast mostrou
mais cedo, diferentemente da
eleição de 2018, quando centenas de eleitores vestindo ca-

misas amarelas foram ao local para prestar apoio ao então
candidato, desta vez menos
de dez pessoas esperaram pelo presidente no local de votação. E todas elas usando roupas
em tons discretos.
Homens do Exército
A baixa ida de apoiadores
deve ter surpreendido os responsáveis pela zona eleitoral,
que montaram uma grande
estrutura para separar as pes-

soas, incluindo a colocação de
banheiros químicos, dezenas
de seguranças e homens do
Exército.
Ainda no Rio, logo depois
de votar, o presidente foi até o
bairro Bento Ribeiro, também
na Zona Norte. Ele desceu do
veículo em que estava e interagiu com moradores. Sem máscara, Bolsonaro pegou uma
criança no colo e pousou para
selfies, além de cumprimentar
diversos policiais militares.

LLUma cobra muito agitada,
de cerca de 40 centímetros,
foi vista em seção eleitoral
numa escola em Santa Catarina e suspendeu a votação
por alguns minutos. Após
o Corpo de Bombeiros ser
acionado por volta das 8h30
e fazer a captura, o réptil foi
solto em mata nativa. Ninguém ficou ferido. Nesses
casos, a orientação é não
se aproximar da serpente e
manter distância até que os
bombeiros cheguem.

Candidato
é baleado
LLO candidato a vereador
Valdines Mascarenhas de
Souza (Podemos), o Val do
Gás, foi baleado dentro do
seu comitê após carreata em
um bairro de Salvador (BA),
na tarde de sábado.Segundo
a sua assessoria,um homem
desceu de um veículo e atirou duas vezes contra ele,
que foi atingido na perna e
no abdômen e levado para o
Hospital do Subúrbio.O estado de saúde é estável, mas
inspira cuidados.

