
Então tá

O ex-PM e ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício 

Queiroz, confirmou que busca um partido para 

disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas 

eleições de 2022. Apesar de afirmar que é 

“independente”, ele aposta em um eventual apoio 

da família Bolsonaro, de quem diz ser próximo e o 

que o tornaria “o deputado mais votado do Rio”.
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Cobranças

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou 

ontem que o ex-deputado Roberto Jefferson deixe 

a prisão no Rio de Janeiro temporariamente para 

fazer exames médicos. A defesa de Jefferson 

alegou ao tribunal que o presidente de honra do 

PTB tem apresentado febre e problemas 

respiratórios. Na segunda-feira, a mulher de 

Jefferson, Ana Lúcia Jefferson, divulgou um vídeo 

em que pediu, chorando, a transferência do 

ex-deputado para um hospital. Ana Lúcia cobrou 

também Jair Bolsonaro, que na última semana 

recebeu apoio formal do PTB para sua reeleição.

Deu no portal O Antagonista

Alterações no Goianão 2022

O Exército pretende gastar até R$ 580 mil na 

aquisição de brindes como “kit manicure” ou 

“estojo com taças de vinho”. Esse material será 

utilizado para presentear autoridades em visita ao 

comandante-geral do Exército, general Paulo Sérgio 

Nogueira de Oliveira. Foram encomendados 50 

“kits maniture” composto por nove peças e estojo 

de couro sintético. Só nesse material, o Exército 

gastará R$ 2,7 mil. Ainda na lista de brindes, está 

um troféu estandarte que custará R$ 710 cada. 

A Força solicitou 20 unidades dessas.

O Goianão 2022 será transmitido na TV aberta para 

todo Estado de Goiás. O contrato de transmissão 

foi assinado na segunda-feira, pela TV Anhanguera, 

Federação Goiana de Futebol e os clubes que irão 

disputar o estadual. As partidas do Goianão serão 

exibidas aos sábados, às 16h20, pela TV Anhangue-

ra na TV aberta. As demais partidas serão exibidas 

pelo Eleven Sports. O primeiro jogo que a TV vai 

transmitir será na segunda rodada, Goiás x Anápolis 

na Serrinha, às 16h20, no dia 29/01.

Cada vez mais preocupante

O Brasil registrou ontem o recorde de 132.254 

novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, 

chegando ao total de 23.215.551 diagnósticos 

confirmados desde o início da pandemia. Com isso, 

a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 

83.630 - a maior marca registrada até aqui, 

superando pela primeira vez o pico de junho de 

2021 (quando chegou a 77.295). 
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