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BRASIL
COMITIVA DE
BOLSONARO JÁ TEM
23 INFECTADOS
VIAGEM AOS EUA O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé, confirmou ontem que
fez um teste e está com o novo coronavírus. Ele é o 23º
membro da comitiva que
acompanhou o presidente
Jair Bolsonaro em viagem
aos Estados Unidos a contrair a Covid-19.
Bolsonaro teve contato
com auxiliares que já foram
diagnosticados com o coronavírus nos últimos dias,
como o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, e
o ministro do Gabinete de
Segurança Institucional
(GSI), Augusto Heleno. Segundo divulgou em suas redes sociais, porém, os dois
primeiros testes feitos por
ele deram negativo. O presidente voltou a afirmar que,
caso receba orientação médica, poderá fazer um novo
exame.

ÚLTIMOS
PASSAGEIROS
DEIXAM NAVIO
PERNAMUCO Terminou ontem o desembarque de todos
os passageiros do navio Silver Shadow atracado no
porto do Recife. De acordo
com a Secretaria de Defesa
Social do Estado de Pernambuco, os últimos passageiros
foram 105 norte-americanos
que serão encaminhados para os Estados Unidos. Esses
passageiros serão monitorados por um médico durante
o voo.
Dessa forma, apenas a tripulação do navio permanecerá a bordo e em observação até completar o período
de 14 dias. No último sábado
(21), foi feita a operação de
desembarque dos passageiros brasileiros, uruguaios,
mexicanos e canadenses.

CAIXA SUSPENDE
SORTEIOS DA LOTECA
E LOTERIA FEDERAL
JOGOS A Caixa Econômica
Federal emitiu um comunicado ontem informando que
os sorteios da Loteria Federal
estão suspensos por três meses em função dos cuidados
com a pandemia do novo
coronavírus. As novas datas
vão ser divulgadas em julho.
Outro comunicado informava sobre a suspensão dos
concursos da Loteca. “Em
virtude da suspensão dos
campeonatos internacionais, nacionais e estaduais
de futebol masculino e feminino, não é possível a organização de grades para composição dos concursos da
modalidade e, portanto, os
concursos da Loteca estão
suspensos", disse a Caixa, na
nota.

Anac lança esforço para repatriar brasileiros
TRANSPORTE A Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) disponibilizou um
formulário online para receber informações de brasileiros que têm passagem aérea
comprada e não estão conseguindo voltar para o Brasil. O cadastro de viajantes
servirá de base para que autoridades brasileiras possam
viabilizar o retorno ao país
de viajantes brasileiros e estrangeiros autorizados que
tiveram seus voos cancelados em países que estão com
restrições para deslocamento aéreo.
Entre as 15 perguntas do
formulário, a agência reguladora mapeia a localidade
do viajante e se ele está em
grupo. O questionário também pergunta a cidade para
onde o interessado deseja
retornar para o Brasil e qual
a sua companhia aérea.
A Anac também detalhou
as regras para alteração de
passagens aéreas ou reem-
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Agência reguladora mapeia localidade e se viajante está em grupo
PRF/DIVULGAÇÃO

Batida entre
caminhão e
ônibus deixa
11 mortos
MINAS GERAIS Um acidente
entre um caminhão e um
ônibus, na madrugada
deontem, deixou 11 mortos e
17 feridos, na BR-365, em
Pirapora (MG). De acordo
com o Corpo de Bombeiros,
as vítimas fatais estavam
entre os 27 ocupantes do
ônibus, todos homens, que
seguia de Salvador no sentido Porecatu, no Paraná (PR).
O caminhão, que transportava repolhos, seguia do
município de São Gotardo,
em Minas Gerais, para Sergi-

Grave acidente no interior de Minas deixou outras 17 pessoas feridas

$!mkmfùõ!£ XõTff$£\ m ímTmý\£õ iõfX£!wmý = £;
£ñfý& m \ffù£÷w& =ý!$; =$!miw& $!mýmTf£\ T¹ ,,Ü/æ,æ,; 4 S Q£ÒÎªÒÈ£ª ª£¬î ¨êÁÈÖª îª È¬Ò£Ò îÔª ¦Ò Ò
£ÒîÁÈî£( î ÁÈÖÈîÛüªk ªÔîÁÈÔîÔÒ& Q£ÒÎüª Q£Ò Ò¬ÖÈîÁ ¬ae __,h:_:_hLNQk HÈ¨ª& Ò¬ª£ AîÁª£ ¨ª£ Ò®k SÌHS& î¦È ÈÛüª
¨î£ÖÒÁîÔî ÔÒ ÎÓ¬Ò£ª îÁÈ®Ò¬ÎÖÈª ¨î£î îÁÈ®Ò¬îÛüª Ò ÖªÁî£e ÏêÒ££î& _:b_6b:_k % _)Ë e îÈª£Ò È¬Ðª£®îÛÒ ¨ªÔÒ£üª Ò£
ªêÈÔî ¨ÒÁª ÒÁÒÐª¬Ò r/8p 8:/,h:<</ ª ¬î Q£ÒÐÒÈ£î ¬ÈÖÈ¨îÁ ÔÒ =Ò¬ÖÒ Áî È®î£üÒ h Ìîk ÁªÖîÁÈîÔî ¬î Nî SîÈî¬ª
Lî¬ª È êªî ¬É <84k ÉÒ¬£ªk Öª® Ëª£(£Èª ÔÒ îÒ¬ÔÈ®Ò¬ª Ôî _,Ë % <:Ë e ª Ø Ì£Èª Éîê£îÁ Òª · Q£ÒÎªÒÈ£ªe

õòb`bZìèò KèGZZõO b ðZK]bð `ZO\÷ 64
VèZß_÷ b \÷K÷O÷^ß_÷ 6÷G÷òòýGZ G¡ %àÒ(Þ%àÏ4 ] õqvnnv zxnkqµkfv x¡ à%%ÕÚ(Þ%àÏ - m(áî¸ÅB
åÅÇ¸¾,¸,÷:Å ðî îÉÃ¾î», î»Ãîòä,Üä©,ð, Ã,¾, îªîòµ÷:Å ðî ¾îÁµ,Üäìäò,÷:Å ðÅ î¾ò,ðÅ µÇäòäÃ,Ü ðÅ µÇäòìÃäÅ ðî fäÉ²î» ³äÜçÅ
è,çä, îÇÅ¾ k¾î÷Å ±ÜÅ(,Ü f®kµ£ åÅÇ»¸¾µ÷²î» £¸ð, äÇ»ò¾ä¸, ÇÅ åkªB SWWKWKS||||Y WK òÅÉ Å ²,ÜÅ¾ ðî h.
EHEQH|ENU fäÉ²î» ³äÜçÅ è,çä, W| ðî É,¾÷Å ðî W|W| ëðáµðäòÅ î çÅÉÅÜÅêÅ , Ã¾î»îÇ¸î Üäòä¸,÷:Å ®»,ò,¾Ü, ðÅ» f,Ç¸Å»
fäÜ², · k¾î»äðîÇ¸î âä»êîÇî» bÅÜîÇ¸äÇÅ mÜä²îä¾, k¾îìîä¸Å µÇäòäÃ,Ü

,>T@D #! BADAADV,%*D
, *DHh>>D *sF<?'d Ms?H'FsF<s vs |hxh<'kD { *OzM| xDH %'>s F'
|sh F0 `[__ |sh z:FhxhB'd F0 Y`]U_ )sx?s<D z:FhxhB'd
F0 `^W_]_ |sh F0 UYYYS^ F' >:' '<:'d ?sv'kD >:%>hvh'?h'HsF<s
s |sh z:FhxhB'd F0 ]]U]S_ <D?F' B6%dhxD B'?' xDFjsxhHsF<D vD>
hF<s?s>>'vD> - OL4LL4<-&+4 W- KU<0:63U 8:(:3-&+4$ BA!V*D
!G!?ACET'D ; @!FV! EP .2IH1.1. = BAD'!@@D EP Q.QJIH1.Q5 ;
@!FV!" (094 4)9U34 S - U8-)4L-&+4 WU LU<:K3L4 WU OLU&4 WU 7-3UL:-8
O-L- -WUK:/4" O:630L- U /UW-63U N?TE?, ,'ARGT',M" xDH
?sxs%hHsF<D v'> B?DBD><'> ' B'?<h? v'> Uj vD vh' `]__2
'%s?<:?' FD vh' _]__ #> Sj s hFbxhD v' vh>B:<' FD vh'
_]__ #> `j O%>Q jD?&?hD vs +?'>bdh' O svh<'d vD M?snD
ds<?=FhxD sFxDF<?'>s # vh>BD>hkD vD> hF<s?s>>'vD> B'?' 'xs>>D FD
>h<sQ """dhxh<'xDs>sxDH%? J'd8'vD? `S vs H'?kD vs __ ,7-0L:
V0:7-L+UK B:LUK = M?s>hvsF<s

bolso das reservas, com base
na Medida Provisória nº 925,
editada pelo governo federal
na quinta-feira (19).
A medida visa dar socorro
financeiro às companhias
aéreas, que estão sendo fortemente afetadas pela crise
do novo coronavírus (Covid-19).
Os passageiros que decidirem adiar a sua viagem em
razão do novo coronavírus
ficarão isentos da cobrança
de multa contratual caso
aceitem um crédito para a
compra de uma nova passagem, que deve ser feita no
prazo de 12 meses contados
da data do voo contratado.
O viajante que decidir
cancelar sua passagem aérea
e optar pelo seu reembolso,
observado o meio de pagamento utilizado no momento da compra, está sujeito às
regras contratuais da tarifa
adquirida, ou seja, é possível
que sejam aplicadas eventuais multas.
pe. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o
ônibus invadiu a pista no
sentido contrário. Os corpos
foram encaminhados para o
Instituto Médico Legal (IML)
de Pirapora.
A PRF disse ainda que no
ônibus foi detectado que o
diagrama do tacógrafo estava
vencido, o que não permitiu
verificar há quanto tempo o
motorista estava na direção
do veículo. Segundo o Samu e
o Corpo de Bombeiros, 16 vítimas foram encaminhadas à
Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em Pirapora, e um homem de 27
anos foi levado em estado
grave, com traumatismo craniano, à Santa Casa, em Montes Claros. Porém, a Fundação
informou que só recebeu 15
vítimas do acidente.
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