Manifestações em apoio a Bolsonaro acontecem em todo o Brasil
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Lages - Na tarde de domingo (26), centenas de lageanos se reuniram em frente à estátua de
Antonio Correia Pinto, na Praça da Bandeira,
em Lages, para dar início a manifestação
em apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro. O ato é uma resposta às manifestações
do último dia 15, mas também em defesa de uma série pautas.
Os apoiadores defendem a reforma da Previdência; o pacote anticrime; a CPI Lava Toga – que
investiga condutas indevidas na Justiça; a Medida Provisória 870 – que prevê mudanças no
governo em relação aos ministérios.
A manifestação começou às 16 horas, em frente à praça. Depois de o grupo se reunir,
começaram uma caminhada em direção a Catedral de Lages, passando pela Rua Correia
Pinto, subindo pela Nereu Ramos, até chegar ao ponto final. Nem a organização, nem a Polícia
Militar, divulgaram números de manifestantes, mas centenas de pessoas participaram do ato.
Bolsonaro Mais cedo, no Rio de Janeiro, ao participar de um culto na Igreja Batista Atitude, na
Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou disse que a
população está indo às ruas neste domingo para defender o futuro do país: “Hoje, por
coincidência, é um dia em que o povo está indo às ruas não para defender o presidente, um
político ou quem quer que seja. Ele está indo para defender o futuro desta nação”.
Em publicação no Twitter, o presidente voltou a falar sobre os atos pró-governo. Ele destacou
que a maior parte dos manifestantes “foi às ruas com pautas legítimas e democráticas, mas há
quem ainda insista em distorcer os fatos”, referindo-se a pessoas que pediram o fechamento
do Congresso e do STF.
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