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 Бразилски председник Жаир Болсонаро одобрио је закон о обавезном ношењу маски
током пандемије коронавируса, али је истовремено забранио њихово коришћење у
продавницама, црквама и школама.

  

  Истакао је да би људи могли да буду кажњени ако не носе маске код куће, пише ББЦ.  

Он је од почетка пандемије болести Цовид-19 одбијао да призна озбиљност заразе у
својој земљи, упкос томе што се Бразил налази на другом месту у свету по броју
оболелих и умрлих.

  

Коронавирусом је у Бразилу инфицирано скоро 1,5 милиона људи, а умрле су 61.884
особе од краја фебруара, према подацима Џонс Хопкинс универзитета.

  

Дописница ББЦ из Јужне Америке Кети Вотсон каже да Болсонаро никада није нешто
марио за маске, што је здравствена препорука која је у великој мери политизована, као и
генерално однос према коронавирусу у Бразилу.

  

Чак и на местима на којима је маска обавезна, не придржавају се сви тог прописа, а они
који треба да контролишу његову примену често су немарни у томе, наводи дописница
ББЦ.

  

У новом закону, који је усвојио доњи дом бразилског Конгреса, био је и члан да људи

 1 / 3



Жаир Болсонаро одобрио закон о обавезном ношењу маски уз забрану њиховог коришћења у продавницама, црквама и школама
субота, 04 јул 2020 10:33

морају да носе маске у "трговинским и индустријским објектима, верским храмовима,
учионицама и, такође, у затвореним просторима у којима се људи окупљају".

  

Но, Болсонаро је одбацио тај члан, наводећи да би он могао да угрози имовинска права.

  

Такође, није прихватио ни члан којим је прописана дистрибуција маски сиромашнима.

  

Конгрес има 30 дана да апсолутном већином гласова поништи Болсонарова вета.

  

Прошлог месеца, суд је наредио бразилском председнику да носи маску у јавности,
нешто што је он одбијао да чини. Међутим, касније је други суд поништио ту одлуку.

  

Болсонаро инсистира да карантин и физичко дистанцирање нису неопходни у борби
против коронавируса, додајући да би те мере само додатно угрозиле ионако крхку
бразилску економију.

  

У четвртак вече дозвољено је да поново буду отворени барови у Рио де Жанеиру, у
којем је од Ковид-19 умрло више од 6.600 људи.

  

Федерални конгресмен Давид Миранда поставио је на Твитеру фотографију на којој се
виде десетине људи који пију на улици у једном дистрикту Рија, без маски и физичке
дистанце.

  

"Трагедија у најави. Одлука (градоначелника Рија Марсела) Кривела да отвори барове
скупо ће коштати", написао је Миранда у твиту.

  

Из Кривелине канцеларије рекли су за агенцију Ројтерс да је полиција у четвртак вече
тражила од неколико барова да се затворе, јер су дозволили окупљање великог броја
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људи.

  

(ББЦ)
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