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Internado, Toffoli tem
sintomas de Covid-19
Presidente do Supremo passou por cirurgia no sábado

Bolsonaro cumprimenta
apoiadores em Brasília
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro
voltaram ontem à Praça dos Três Poderes, em
Brasília, em uma manifestação
organizada pelas redes sociais.
Pouco antes do meiodia,
acompanhado
pelo ministro-chefe do
Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), general Augusto Heleno,
e o deputado federal
Hélio Lopes (PSL), Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero e sobrevoou a
Esplanada dos Ministérios para observar uma

carreata que fez parte
do ato.
Depois que pousou
na área da Vice-Presidência do Palácio, Bolsonaro veio caminhando 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 imprensa. n

O Supremo Tribunal Federal
(STF) informou ontem que o
presidente da Corte, Dias Toffoli, foi internado no sábado (23)
para a retirada de um “pequeno
abscesso”. De acordo com a Secretaria de Saúde do tribunal, a
cirurgia transcorreu sem problemas, mas Toffoli apresentou
sintomas da Covid-19 e permanecerá 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 deverá ficar em licença médica por
uma semana. Dependendo dos
resultados dos exames, e caso
os médicos considerem necessário, a licença poderá ser prorrogada.
Durante o período em que
Toffoli permanecer afastado,
o Supremo será comandado
pelo vice-presidente, ministro Luiz Fux. n
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Toffoli permanecerá em licença médica por, no mínimo, uma semana
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