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POLÍTICA E PAÍS

Jair Bolsonaro tem
melhora clínica

Maíra Coelho / Agência O Dia

Presidenciável continua na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), mas poderá se alimentar por via oral nos próximos dias
vada. Com a melhora clínica,
é possível que, nos próximos
dias, o presidenciável volte a
se alimentar por via oral. Por
enquanto, ele segue em jejum e recebe nutrientes por
via endovenosa. O candidato
continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Ainda conforme o boletim
médico, Jair Bolsonaro continua a receber cuidados de
fisioterapia e realiza caminhadas e exercícios diários
dentro do quarto da unidade
de saúde. O candidato não
tem manifestado dor durante as atividades. Segundo o
Hospital Albert Einstein,

O

ATO EM COPACABANA

Simpatizantes do candidato
Jair Bolsonaro se reuniram
ontem na orla de Copacabana, na Zona Sul, em uma
manifestação de apoio ao
presidenciável, que foi esfaqueado na última quinta-feira, dia 6 de setembro, durante corpo a corpo em Juiz de
Fora, Minas Gerais. O ato foi
convocado nas redes sociais
por um dos filhos do candidato, o deputado estadual
Flávio Bolsonaro.

Simpatizantes do candidato fizeram manifestação de apoio ontem na orla da Praia de Copacabana

Durante a manifestação,
apoiadores de Jair Bolsonaro
gritavam o nome do candidato. Os simpatizantes fizeram oração pela recuperação
do presidenciável e também
cantaram o Hino Nacional.
Além de Copacabana, apoiadores do candidato também
fizeram passeata em Brasí-

lia. O ato teve a presença do
general Augusto Heleno, um
dos articuladores da campanha do presidenciável.
POLÍCIA FEDERAL

O deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), filho do
candidato à Presidência Jair
Bolsonaro (PSL), disse hoje

(9) que ele e o irmão Flávio
terão reunião com o diretor-geral da Polícia Federal
(PF), Rogério Galloro, nesta
segunda-feira (10). Eles falarão sobre um possível reforço de segurança para o pai e
para a família do candidato.
Com agências

AFP PHOTO / EVARISTO SA

quadro de saúde de
Jair Bolsonaro se
mantém estável. De
acordo com boletim
médico divulgado ontem
pelo Hospital Albert Einstein, a paralisia intestinal já
demonstra sinais de regressão e a circulação do intestino para o fígado está preser-

exames laboratoriais mostram leve anemia decorrente
da perda de sangue inicial.

Ministro Barroso advertiu partido

PT proibido
de mostrar
Lula como
candidato
O ministro Luís Roberto
Barroso, vice-presidente do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), reforçou, ontem, a
proibição do uso do nome
de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao cargo
de presidente da República.
Conforme o magistrado, se
a coligação ‘O Povo Feliz de
Novo’ (do PT, PCdoB e Pros)
insistir na veiculação de propagandas com o ex-presidente encabeçando a chapa
pode ter o tempo no rádio e
na televisão suspensos.
“Determino à coligação ‘O
Povo Feliz de Novo’ e a Luiz
Inácio Lula da Silva que se
abstenham, em qualquer
meio ou peça de propaganda
eleitoral, de apresentar Luiz
Inácio Lula da Silva como
candidato ao cargo de Presidente da República e apoiá
-lo na condição de candidato, sob pena de, em caso de
novo descumprimento, ser
suspensa a propaganda eleitoral da coligação no rádio e
na televisão”, decidiu o ministro Luís Roberto Barroso.
A determinação do magistrado foi uma resposta ao
Ministério Público Eleitoral
que acusou o PT de descumprir a decisão proferida pelo
TSE no último dia 31, quando a Corte negou o pedido
de registro de candidatura
de Lula. Nos dias seguintes,
no entanto, ainda foram veiculadas propagandas com a
formação original da chapa.
A área jurídica do PT, responsável pela campanha,
negou, na ocasião, que tenha
sido uma afronta à Justiça.
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