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Bolsonaro cumprimenta 
apoiadores em Brasília

Apoiadores do pre-
sidente Jair Bolsonaro 
voltaram ontem à Pra-
ça dos Três Poderes, em 
Brasília, em uma ma-
nifestação organiza-
da pelas redes sociais. 
Pouco antes do meio-
dia, acompanhado 
pelo ministro-chefe do 
Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), ge-
neral Augusto Heleno, 
e o deputado federal 
Hélio Lopes (PSL), Bol-
sonaro deixou o Palá-
cio da Alvorada de he-
licóptero e sobrevoou a 
Esplanada dos Ministé-
rios para observar uma 

carreata que fez parte 
do ato.

Depois que pousou 
na área da Vice-Presi-
dência do Palácio, Bol-
sonaro veio caminhan-
do pela pista acenando 
para os manifestantes 
que, vestidos de verde 
e amarelo e com faixas 
e bandeiras do Brasil, 
estavam separados do 
presidente apenas por 
uma grade. Bolsonaro 
ficou na manifestação 
por quase uma hora. 
Em seguida, voltou ao 
Palácio da Alvorada 
sem falar com a im-
prensa. n

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) informou ontem que o 
presidente da Corte, Dias Toffo-
li, foi internado no sábado (23) 
para a retirada de um “pequeno 
abscesso”. De acordo com a Se-
cretaria de Saúde do tribunal, a 
cirurgia transcorreu sem pro-
blemas, mas Toffoli apresentou 
sintomas da Covid-19 e perma-
necerá hospitalizado para ser 
monitorado pelos médicos.

Segundo o STF, o ministro se 
submeteu no sábado (23) a um 
exame para detecção do novo 
Coronavírus, que deu negativo. 
Toffoli está bem e respira sem 
ajuda de aparelhos, mas deve-
rá ficar em licença médica por 
uma semana. Dependendo dos 
resultados dos exames, e caso 
os médicos considerem neces-
sário, a licença poderá ser pror-
rogada.

Durante o período em que 
Toffoli permanecer afastado, 
o Supremo será comandado 
pelo vice-presidente, minis-
tro Luiz Fux. n

Presidente do Supremo passou por cirurgia no sábado

Internado, Toffoli tem 
sintomas de Covid-19

Toffoli permanecerá em licença médica por, no mínimo, uma semana
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