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Tortura na Venezuela pode 
estar com dias contados  

continuar a implanta-
ção até que consolide-
mos o fim da usurpa-
ção que já é irreversí-
vel”, convoca Guaidó 
em post. 

O General da Força 
Aérea, Ramón Ran-
gel, disse que o gover-
no venezuelano está 
controlado pela dita-
dura comunista de 
Cuba.

«Temos que encon-
trar uma maneira de 
nos livrar do medo, 
sair às ruas, protestar 
e procurar uma união 
militar».

O autoproclamado 
presidente interino da 
Venezuela, Juan Guai-
dó,  diz que já tem a 
maioria dos militares 
sob seu comando. Soli-
cita que o povo vá para 
as ruas para por fim a 
“usurpação” como ele 
intitula os atos de 
Maduro. O atual presi-
dente Nicolás Maduro 
fala em tentativa de gol-
pe e manda polícia 
usar bomba de gás 
contra manifestantes. 

“Povo da Venezue-
la, vamos à rua. Força 
Armada Nacional a 

Dengue tem aumento 
de 872,1% em Minas

Já foram registra-
dos 322 casos de zika, 
um número 419,4% a 
mais que o mesmo 
período do ano passa-
do. O avanço está em 
ritmo acelerado, quan-
do os casos registrado 
aproximam-se dos 
124.000. 

O ano passado, o 
estado teve quatro óbi-
tos, sendo que, este 
ano já chegou a 16 
mortes. 

Em Varginha, a pre-
feitura não tem medido 
esforços para o com-
bate a doença com 
recolhimento de lixos 
em lo tes  vagos  e 
ações adequadas no 
que for preciso. Hoje, 
são 15 casos confir-
mados da doença. dife-
rente do que vem acon-
tecendo no estado, 
Varginha vem diminu-
indo o número de 
casos ano a ano.

Os números da den-
gue são assustadores 
em relação ao ano pas-
sado. Em Minas Gera-
is, o aumento é de 
872,1% em relação ao 
ano passado. 

Acidentes fatais aumentam
30% em todo território nacional

M e s m o  c o m  o 
aumento no preço das 
infrações de trânsito, o 
motorista brasileiro 
não respeita a sinali-
zação e os perigos das 
estrada que já não são 
grande coisa, aumen-
tam.

Os acidentes com 
mortes fatais vem cres-
cendo consideravel-
mente e, em 2019, 
podemos ter um núme-
ro recorde de vítimas 
fatais. Nos primeiros 
m e s e s  d o  a n o  o 
aumento de mortes em 
relação ao ano passa-
do é de 30%. Os esta-

dos do nordeste são 
os campeões de aci-
dentes. Piauí, Mara-
nhão, Tocantis e Rorai-
ma são os que mais 
registram acidentes 
fatais durante o ano.

No ano de 2018, 
nas estradas mundia-
is, foram registrados 
1,35 milhão de faleci-
mentos só em 2018.

Para o diretor geral 
da OMS, Dr. Tedros 
Ghebreyesus, não há 
desculpa para a passi-
vidade. Este relatório é 
um apelo aos gover-
nos para amenizarem 
o problema.

Por que Furnas abastece a 
Hidrovia Paraná- Tietê?

Prefeitos querem justificativas convincentes 

Prefeitos das cida-
des banhadas pela 
Represa de Furnas se 
sentem lesados com o 
baixo nível do reserva-
tório de Furnas, já que 
as chuvas desse verão 
não foram tão ruins. 

O último ano em 
que a represa de Fur-
nas atingiu o seu volu-
m e  m á x i m o  c o m 
99.05%, foi em 2011. 
Hoje, a Represa está 
com 42% de sua capa-
cidade, não corres-
pondendo a realidade 
das chuvas, sendo 

que a produção de 
energia caiu para 269 
megawats por mês, 
registrando uma que-
da de 59,7%. 

Empresár ios  do 
setor turístico em volta 
da represa fecham 
suas portas todos os 
dias. Há cidades que 
muitos veículos atra-
vessam a Represa de 
balsa e muitas delas 
estão parando por fal-
ta de água, o que os 
obriga a dar uma volta 
de mais de 60 km para 
chegar ao seu destino. 

Prefeitura de Varginha concede 
subvenção social de R$ 540 mil 
para Hospital Regional

Sensibilizada com a 
situação do Hospital 
Regional,  a Prefeitura 
de Varginha vai conce-
der à instituição, sub-
venção social no valor 
de R$ 540 mil, que 
será transferida da con-
ta do Fundo Municipal 
de Saúde, em parcela 
única para o paga-
mento de despesas de 
custeio, manutenção e 
funcionamento.

“Diante das sérias 
dificuldades financei-
ras que vem passando 
o Hospital Regional de 
Varginha,  a  conces-
são deste auxílio é 
indispensável para 
que a instituição conti-
nue prestando servi-

ços médicos hospita-
lares à população var-
ginhense, mantendo 
sua integração com a 
rede municipal de saú-
de”, justificou o prefei-
to Antônio Silva.

Segundo o prefeito, 
“a concessão desta 
subvenção será de 
grande importância 
para que o Hospital 
Regional, assim como 
ocorre na Clínica Car-
diológica, assuma a 
condição de Porta de 
Entrada da Rede de 
Urgência e Emergên-
cia na Especialidade 
de Neurologia, nos ter-
mos de contrato firma-
do com a Secretaria de 
Estado de Saúde, 

inclusive, com remu-
neração de R$ 60 mil 
mensais para esta 
a s s i s t ê n c i a ,  c o m 
manutenção de médi-
co neurologista 24 
horas/dia. Além disso, 
o  incentivo também 
contr ibuirá para a 
estruturação da Clíni-
ca Médica no Hospital, 
conforme Plano Ope-
rativo do Processo de 
Credenciamento junto 
ao SUS – Sistema Úni-
co de Saúde, bem 
como na internação de 
pacientes nesta espe-
cialidade”.
Repasses do municí-
pio ao Hospital Regi-
onal chegam a R$ 16 
milhões
Tendo em vista ser o 
Hospital Regional uma 
importante unidade 
hospitalar do municí-
pio, e prezando pela 
continuidade nos ser-

viços oferecidos a 
população, a adminis-
tração municipal não 
tem se furtado em apoi-
ar o Hospital. Prova dis-
so é que desde o ano 
de 2013 até dezembro 
de 2018, os repasses 
àque la  ins t i tu ição 
foram da ordem de  
c e r c a  d e  R $ 1 6 
milhões.  
“É de conhecimento 
geral que os recursos 
recebidos dos Gover-
nos Federal e Estadu-
al pelos serviços pres-
tados ao SUS não são 
suficientes para o cus-
teio do Hospital Regio-
nal, tendo o Poder 
Público Municipal sem-
pre ajudado na manu-
tenção dessa assis-
tência”, concluiu o pre-
feito que foi endossa-
do pelo vice-prefeito 
Vérdi Lúcio Melo.



Medicamentos genéricos 
tem venda garantida 
devido a crise

Muitos médicos são 
contra os medicamen-
tos genéricos, mas a 
crise financeira por 
qual o Brasil vem pas-
sando, favorecem a 
venda dessa classe 
medicamentos. Se 
existe um mercado 
que não tem crise é o 

de produtos farmacêu-
ticos, é um mercado 
em constante cresci-
mento de vendas. Só 
este ano, a venda de 
produtos farmacêuti-
cos cresceu de forma 
ge ra l  na  casa  de 
5,28%, mas o avanço 
dos genéricos está na 

casa de 9,28%, isto sig-
nifica quase 40% a 
mais de consumo dos 
genéricos relação ao 
produto ético.

Dos dez medica-
mentos mais prescri-
tos no país, seis são 
genéricos. É um refle-
xo da realidade finan-
ceira e do desemprego 
no Brasil. Em vários 
segmentos, não só os 
medicamentos, produ-
tos de ponta, ou seja, 
mais caros, tem per-
manecido nas pratelei-
ras. O povo de uma for-
ma geral opta por pro-
dutos mais baratos, 
como: material espor-
tivo, calçados, confec-
ções e até mesmo pro-
dutos do consumo ali-
mentício diário tem  
preferência popular e 
responsabiliza a crise 
e o desemprego.

O mercado Freelancer é o que mais 
cresce no Brasil 

No Brasil existem 
mais de 13 milhões de 
desempregados, mas 
nem todos estão sem 
ocupação .  Mu i tos 
deles têm imaginação 
para gerar renda e ter 
como defender o pão 
de cada dia. A ascen-
são é constante a cada 
ano. Entre um ano e 
outro, o número de fre-
elancer sobe 80% no 
país. Já são mais de 
2,5 milhões de pesso-
as que procuram uma 
renda alternativa, e 
entre as mais badala-
das e com sucesso 
garantido, estão: doce-
iras, boleiras e salga-
deiras. 

Muito dessas pes-
soas  fazem tan to 
sucesso que não vol-

tam ao mercado de tra-
balho via CLT. Logo 
após o sucesso inicial, 
lançam sua marca e 
vão para o mercado 
como microempreen-
dedor. São pessoas 
que souberam identifi-
car a demanda e apro-
veitar às oportunida-
des e transformaram 
seus negócios em 
u m a  o r g a n i z a ç ã o 
lucrativa. Alguns pas-
sam a ser bem asses-
sorados e colocam na 
internet um site pro-

movendo seus produ-
tos, sendo este, mais 
um canal de negócio 
com sucesso total.

O mercado gour-
met, o de artesanato 
com produtos perso-
nalizados e bordados 
e confecções são os 
que mais crescem na 
atualidade. Com isso, 
a cada 10 segundos 
nasce um MEI, e que 
já ultrapassaram a oito 
milhões de microem-
preendedores no país.

Ter um bichinho de estimação na velhice 
é benéfico à saúde

A velhice é compos-
ta por isolamento e ter 
um bichinho de esti-
mação em casa só faz 
bem a saúde. A veteri-
nária Carolina Pado-
vani, diz que a compa-
nhia de um bichinho na 
terceira idade é afastar 
a depressão, solidão e 
problemas cardíacos, 
segundo estudos revi-
sados na Inglaterra 
pelo Centro de Nutri-

ção e Bem-Estar Ani-
mal Waltham. 

“Já ouvimos relatos 
de que essa proximi-
dade com os pets traz 
alegria e bem-estar. 
Agora temos a com-
provação científica 
dessas observações”, 
disse Carolina Pado-
vani. 

Agora iremos apro-
fundar esses conheci-
mentos e ver de que 
maneira a convivência 
com os bichos altera 
os níveis de hormôni-
os ligados às emoções 
e ao estresse.

Os animais são exó-

ticos, alegres, carinho-
sos e verdadeiros, 
além lógico, da fideli-
dade.

Para comprar o seu 
bichinho de estima-
ção, não deixe de ana-
lisar primeiro a origem 
e a documentação. 
Não compre animais 
sem registro, eles 
podem ser uma triste-
za e um  problema no 
futuro. Perder um ani-
mal por doença após o 
apego, é uma dor pro-
funda que pode lhe tra-
zer problemas e rever-
ter os estudos compro-
vados. 

Theatro Capitólio receberá melhorias nas 
instalações elétricas

A empresa TCF 
Consultoria & Treina-
mentos Ltda foi contra-
tada pela Fundação 
Cultural de Varginha 
para elaborar o laudo 
técnico e o projeto de 
readequação das ins-
talações elétricas do 
Theatro Munic ipa l 
Capitólio. O diretor-
superintendente da 
Fundação Cultural de 
Va r g i n h a ,  L i n d o n 
Lopes, reuniu-se na 
úl t ima quinta-feira 
(09/05) com o proprie-
tário da empresa, Thia-
go Cornélio da Fonse-
ca, para definir os deta-
lhes da execução.

Para Lindon Lopes, 
as adequações visam 
a segurança do públi-

co que frequenta os 
espetáculos artísticos 
e culturais, bem como 
o resguardo da própria 
edificação, que é tom-
bada como patrimônio 
cultural do município. 
“Nosso Theatro é refe-
rência na área cultural 
em todo o estado e, 
por isso, os investi-
mentos são mui to 
importantes. Inclusive, 
estamos buscando os 
recursos para uma 
futura instalação do sis-
tema de climatização 
para o maior conforto 
dos usuários”.

De acordo com Thia-
go Cornélio, o projeto 
vai atualizar o sistema 
para as normas exigi-
das pela Associação 

Brasileira de Normas 
T é c n i c a s  e  p e l a 
Cemig. “As instala-
ções elétricas do Thea-
tro Capitólio serão res-
guardadas e, conse-
quentemente, todos 
os envolvidos terão 
uma maior segurança 
em virtude desta refor-
mulação aqui dentro”, 
relata o engenheiro ele-
tricista.

Participaram ainda 
da reunião a arquiteta 
da Fundação Cultural, 
Danielle de Souza Gui-
marães; o diretor do 
Theatro Capi tó l io , 
Edgard Ximenes; e o 
maquinista de cenário, 
Alessandro Di Carli.

Center Shoes Calçados 
Preço, conforto e qualidade - venha conferir

Rua Alves e Silva, 99 - Centro - Varginha



Hoje temos 50 deputados federais que respondem 
a processos criminais na justiça, 10% dos parlamentares

Existem hoje na 
Câmara dos Deputa-
dos em Brasília 50 
deputados com pro-
cessos criminais na 

Câmara dos Deputados - Brasília 

justiça. Esse número 
era bem maior no ano 
passado, mas muitos 
deles não foram reelei-
tos e deverão respon-

der seus processos na 
justiça comum. São ao 
todo 95 processos 
para os 50 deputados, 
sendo que, apenas (1) 
deputado responde a 
30 processos. 

Os motivos que leva-
ram a esses proces-
sos partem de calúnia, 
fu r to ,  es te l ionato , 
lesão corporal, tortura, 
corrupção, difamação, 
injúria e falsidade ideo-
lógica. 

Entre eles, estão 
Aécio Neves (PSDB-
MG), Beto Pereira 
(PSDB-MS) e Luiz 
Antonio Teixeira Jr ( 
PP-RJ). Apenas os 
estados do Rio Grande 
do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Pia-
uí, Acre e Espírito San-
to não possuem depu-
tados com processos.

O PR é o partido 
que mais tem deputa-
dos com processos, 

num total de 7, segui-
do por PP com 5 e 
PSD, também com 5.  
Minas Gerais possui 3 
deputados que res-
pondem a processos.

Em 2007, foram 74 
processados, mas hou-
ve uma mudança gran-
de nas eleições de 
2018, onde 247 novos 
deputados assumiram 
a pasta em janeiro des-
te ano.

Existem processos 

que são classificados 
como do dia a dia, pois 
se tratam de desacato, 
difamação e calúnia. 
Para quem é deputado 
no Brasil, não há ética 
entre os colegas e com 
a população,  até mes-
mo, entre as brigas 
políticos partidárias, 
que resultam nestes 
processos. O agrave, 
é quando se trata de 
corrupção. 

“Temos que aprovar uma
reforma que não reeleja
Jair Bolsonaro”

“Se fizermos uma 
reforma que dê R$ 1 
Trilhão em 10 anos... 
isso garante a reelei-
ção de Bolsonaro”.

Rogério Marinho, 
secretário especial de 
Previdência e Traba-
lho, comentou em sua 
conta no Twitter, a notí-
cia que o “Centrão” dis-
cute apoiar uma refor-
ma da previdência 
com uma economia 
menor do que a pro-
posta pelo governo 
com o objetivo de evi-
tar a reeleição do pre-
sidente Jair Bolsona-
ro.
“Esse é o momento de 
todos pensarem no 
Brasil e nas próximas 
gerações e menos nas 
próximas eleições”, 
disse o secretário na 
rede social.

O líder da Central 

Sindical e deputado 
federal pelo Solidarie-
dade Paulinho da For-
ça, diz está discutindo 
dentro do Centrão 
fazer uma reforma da 
previdência que não 
garanta a reeleição do 
presidente. 

Paulinho da Força 
diz que é contra a 
r e f o r m a ,  p o r q u e 
melhoraria a situação 
do Brasil e a vida dos 
brasileiros e isso aju-
daria Jair Bolsonaro a 
se reeleger. Diz defen-
der os trabalhadores 
mas não se incomoda 
em mantê-los mais 4 
anos sem empregos. 
Só lhe importa atrapa-
lhar a vida de Bolsona-
ro. Esse é o verdadeiro  
exemplo de politiquei-
ro que o Brasil precisa 
banir do Congresso 
Nacional. 

Kajurú pede para fazer
levantamento de gastos
da nação com deputados,
senadores e STF

Cajurú, recém che-
gado ao senado solici-
ta um relatório das des-
pesas obrigatórias da 
nação para os com os 
Deputados Federais, 
Senadores e Juízes do 
STF, o resultado foi 
este: a nação coloca à 
disposição dos depu-
tados federais 432 
apartamentos de 200 
metros² e gasta + R$ 
4.000 com auxí l io 
moradia, + o «Cotão», 
+ R$ 45.000 com des-
pesas de restauran-
tes, +  R4 27.000 com 
passagens aéreas e 
g a s o l i n a ,  +  R $ 
101.000 para contrata-
ção de assessores, 
sendo que, no senado, 
também é tudo igual.

Já no STF, para os 
11 ministros são dispo-
nibilizados 2.450 fun-
cionários, média de 

222 funcionários por 
ministro + 19 jornalis-
tas + 85 secretárias + 
116 serventes de lim-
peza + 24 copeiras + 
2 7  g a r ç o n s  +  R $ 
15.700 milhões com 
atendimento médico e 
odontológico + R$ 
2.160 milhões com 
educação pré-escolar 
+ 12 auxil iares de 
d e s e n v o l v i m e n t o 
infantil. 

E o povo passando 
necessidade, falta de 
médicos e medica-
mentos em hospitais, 
a saúde se arrastando 
e a população sendo 
tratada com desprezo. 
Que país no mundo 
e v o l u i  c o m  e s t e s 
esbanjos, e o que mais 
cresce no Brasil são as 
favelas onde miserá-
veis esperam a morte 
chegar?

Indulto de Temer deverá colocar
nas ruas corruptos condenados
 e presos. Retrocesso total!

Na contra-mão da justiça STF promove corruptos

Com validação do 
indulto de Temer pelo 
STF, Brasil retroage e 
está contra-mão da jus-
tiça.

O  r e l a t o r  L u í s 
Roberto Barroso foi 
voto vencido quando 
foi contrário ao indulto. 
Logo após a posição 
do Supremo Tribunal 
Federal, corruptos con-
denados e presos já 
pedem a extinção de 
pena. O deputado esta-
dual afastado André 
Corrêa pediu para ser 
solto com base na imu-
nidade concedida pelo 
indulto. 

Outro que foi con-
denado e preso desde 
novembro de 2013 no 
processo do Mensa-
lão,  o  empresár io 
Ramon Hollerbach,  já 
pediu a extinção de 
pena. Vários corruptos 
deverão ter a liberda-
de concedida após 

e s s e  r e t r o c e s s o 
absurdo.   

A Transparência 
Internacional criticou a 
decisão do STF e teme 
a impunidade para mui-
tos corruptos e presos 
do colarinho branco. 
Pela norma do indulto, 
têm direito ao perdão 
quem tiver cumprindo 
sua pena até dezem-
bro de 2017, apenas 
um quinto da pena 
total para réus não rein-
cidentes, e um terço 
para re incidentes. 
Vale para qualquer 
pena, desde que o cri-
me não tenha sido 
cometido com violên-
cia. Crimes de pecula-
to, corrupção, tráfico 
de influência, lavagem 
de dinheiro e organiza-
ção criminosa todos 
estão inseridos. 

Esse é o maior aval 
à criminalidade dos últi-
mos de 50 anos



Agora é a hora da verdade.
Quem é quem na Libertadores?

A Conmembol  rea-
lizou o sorteio dos con-
frontos das oitavas de 
final da Copa Liberta-
dores neste (13) de 
maio. Agora não tem 
moleza! A competição 
passa a ser no mata-
mata com jogos de ida 
e volta. Quem realizou 
as melhores campa-
nhas da primeira fase, 
terá a vantagem de 
jogar o segundo jogo 
em casa, como é o 
caso do Palmeiras e 
Cruzeiro. 

O Cruzeiro pegou a 
maior carne de pesco-
ço da Argentina, o 
River Plate. Já o Pal-

meiras foi o mais bene-
ficiado, irá enfrentar o 
Godoy Cruz, um time 
sem muita expressão. 
O Flamengo enfrenta-
r á  o  E m e l e c  q u e 
aprontou para cima do 
Cruzeiro no último jogo 
da primeira fase. O 
Internacional enfrenta-
rá o Nacional (URU) 
que eliminou o Atléti-
c o / M G .  G r ê m i o  e 
Libertad irão fazer um 
tira-teima , pois, já se 
enfrentaram na primei-
ra fase. 

A Copa Libertado-
res está a cada ano 
mais difícil, mas, mais 
interessante. 

O grande piloto, um grande articulador, um grande vencedor!
Niki Lauda foi um astro da Fórmula 1, um tricampeão com todos os méritos e um grande articulador

Morreu na madru-
gada de 21/05 uma  
lenda das pistas, um 
dos maiores pilotos de 
todos os tempos.

Niki Lauda foi o pri-
meiro grande piloto de 
Fórmula 1 a reverenci-
ar Airton Senna. Lauda 
quando viu Senna na 
pista pela primeira 
vez, disse: «eis aí um 
grande piloto e um futu-
ro campeão». Senna 
estava chegando na 
Fórmula 1 e Lauda 
estava se despedindo 
dela por problemas de 
saúde.

 Ele sofreu um aci-
dente em Nurburgring, 
na  A lemanha ,  em 
1976, onde ficou com 
o rosto deformado 
pelas chamas e voltou 
a correr apenas 45 
dias depois, pois tinha 
chances de ser cam-
peão naquele ano. 
Seu primeiro grande 
prêmio aconteceu em 
1971, pela March. Lau-
da chegou a pagar 
para pilotar. Ganhou 
seu primeiro grande 
prêmio em Jarama, na 
Espanha, com a BRM. 

Venceu 25 corridas 

na F1, e encerrou sua 
carreira em 1985. 

Antes de Lauda, 
quem comandava a 
F1, era Emerson Fitti-
paldi e Jackie Stewart.  
Emerson já via em Lau-
da um grande piloto. 
«Esse garoto ainda vai 
dar o que falar, ele é 
muito competitivo».

As queimaduras o 
tiraram cedo das pis-
tas. «Eu tive muitas 
queimaduras, mas 
tinha chance de ser 
campeão  naque le 
ano. Aquilo demorou a 
passar, mas eu ainda 
estou aqui. E tenho 
que dizer: não, nunca 
tive medo. Eu estava 
na mão de ótimos 
especialistas e colo-
quei minha confiança 
neles. Sabia que aque-
le tempo demoraria, 
mas a única coisa que 
eu poderia fazer era 
lutar» disse Lauda.

Correr estava no 
seu interior, e nunca 
pensou em deixar a 
F1. Em janeiro de 
2012, foi nomeado pre-
sidente não executivo 
da Mercedes. Foi ele o 
responsável pela con-
tratação de Lewis 
Hamilton na escuderia 
alemã. 

Lauda tinha o res-
peito de todos no mun-
do do automobilismo, 
não só no circuito, mas 
tinha a admiração do 
mundo, pois era um 
grande ser humano, 
dono de uma persona-
lidade marcante e de 
um semblante tranqui-
lo, era carismático e 
um grande estrategis-
ta das pistas. Mesmo 
com a mudança das 
regras na F1, ele sabia 
como administrar um 
piloto em uma corrida. 
Por isso, Hamilton 
está aí.
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Surge um novo craque
João Pedro é o atacante irreverente e bom de bola

O  F l u m i n e n s e 
resolveu os seus pro-
blemas no ataque.-
João pedro chegou a 
se te  go ls  em dez 
j o g o s ,  d e i x a n d o 
Ronaldo, Vinícus Jr e 
Neymar para traz. 

Contra o Atlético 
Nacional da Colômbia 
p e l a  C o p a  S u l -
Americana ele marcou 
três gols e deu uma 
assistência fechando 
a goleada por 4 a 1.

A n t e r i o r m e n t e , 
João Pedro já tinha 
chamado a atenção 
dos críticos do esporte 

no jogo contra o Cru-
zeiro de Belo Horizon-
te, onde o Fluminense 
aplicou uma goleada 
com o mesmo placar. 

João Pedro já está 
sendo  comparado 
pela imprensa esporti-
va como o novo cra-
que do futebol brasilei-
ro e comparado aos 
grandes craques que 
jogam na europa.

Já chegou o garoto 
de Xerem que já foi 
negociado com o Wat-
ford-ING. Ele só jogou 
o segundo tempo e fez 
esse estrago todo. 



Cristina Kirchner, mesmo como vice, 
Argentina poderá ter um grande retrocesso

Caso a chapa Cristi-
na Kirchner vença as 
eleições, Argentina 
pode ter um retrocesso 
democrático. Polêmi-
ca, acusada de corrup-
ção durante os man-
datos de 2007 a 2015, 
e muito dos seus alia-

dos estão presos. Ela 
é amiga de Lula e Nico-
lás Maduro, responde 
a vários inquéritos e 
diz que tudo é uma per-
seguição política. 

Kirchner levou a 
Argentina ao caos 
financeiro, com medi-

das demagógicas e 
tendências comunis-
tas. É autoritária e radi-
cal. Colecionou vários 
inimigos durante os 12 
anos de mandato. 
Dona de uma política 
agressiva sem agre-
gar valores, defende 
os direitos sociais e 
dos trabalhadores, 
mas não ofereceu 
nada neste sentido em 
seus dois mandatos. 
Em 2014 ela deu um 
calote parcial e técnico 
no FMI. A volta de Kir-
chner é vista como um 
fator negativo para os 
credores e investido-
res mundiais.

Irmã Dulce será canonizada
Irmã Dulce será a 

primeira mulher a ser 
canonizada no Brasil. 
Será atribuído a ela o 
segundo milagre que 
refere-se a uma pes-
soa que dormiu cega e 
acordou enxergando. 

Conhecida como 
« O  A n j o  b o m  d a 
Bahia», será chamada 
de Santa Dulce dos 
Pobres, pelos atos e 

caridades por ela pres-
tados aos mais pobres 
e necessitados. 

A informação foi con-
firmada pelas Obras 
Sociais Irmã Dulce 
(OSID), confirmado 
pela arquidiocese de 
Salvador. 

O primeiro milagre 
reconhecido foi a para-
lisação de uma hemor-
ragia pós-parto.

No fundo do poço - Esse é o Brasil de hoje

Brasil no fundo do 
poço - É a realidade do 
país de hoje. Foram 
desfalques, assaltos 
as Instituições e as 
estatais, propinas e 
corrupção, e falta de 
comando. Uma qua-
drilha inserida do Palá-
cio do Planalto ao Par-
lamento, um trabalho 
em harmonia com a 
deslealdade, com a 
desonestidade e com 
a falta de vergonha, 

mas o povo insiste em 
reelegê-los novamen-
te. “Quem gosta de 
apanhar é mulher de 
malandro”, diz o velho 
ditado. O Brasil vive os 
seus piores dias, em 
todos os setores. Seja 
na economia, na edu-
cação, na segurança e 
em muitos setores que 
podemos identificar, 
mas com certeza, vai 
levar tempo e espaço, 
passando a ser uma 

leitura cansativa. 
O governo de hoje 

quer melhorar o Brasil, 
mas os politiqueiros de 
Brasília não querem 
um Brasil melhor. Dis-
cutem, brigam entre si, 
prorrogam e fazem de 
tudo para que o país 
não saia da recessão 
em que se encontra por 
questão única e exclu-
sivamente polít ica. 
Não existe o objetivo 
político de construção, 
mas sim, de supérflu-
os onde a politicagem 
barata e evasiva per-
dura no Congresso e 
Senado Federal. Parti-
dos de oposição que 
passaram 16 anos no 
governo questionam 
ridiculamente o atual 
governo que está há 
cinco meses no poder. 
Qual será o melhor 
caminho? 

Irmã Dulce
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Governo investe mal e o povo paga a conta

Mais uma vez as 
bandeiras tarifárias 
serão cobradas nas 
contas de luz com 
aumento de até 50%. 
Trata-se do maior 
absurdo restando ao 
povo cobrir financeira-
mente a falta de ges-
tão dos nossos gover-
nos. 

O povo deve arcar 
com custos bem mais 
a l t os ,  a  bande i r a 
amarela passou de R$ 
1,00 para R$ 1,50 para 
c a d a  1 0 0  k w h 
c o n s u m i d o s .  A 
bandeira vermelha 

passou de R$ 3,00 
para R$ 4,00 (patamar 
1) e no patamar 2, de 
R$ 5,00 para R$ 6,00. 

A  Aneel aprovou 
um reajuste maior na 
bandeira amarela por 
ser a mais consumida 
( c l a s s e  p o p u l a r ) . 
Segundo ela (Aneel), 
os reajustes servirão 
para adequar o valor 
do custo extra a ser 
cobrado do consumi-
dor. André Pepitone, 
ainda fala em bandeira 
tarifária deficitária em 
2019, justificando que 
esses ajustes são exa-
tamente para isso. 
S e g u n d o  e l e ,  e m 
2017, a conta fechou 
com um déficit de R$ 
4,4 bilhões, já em 
2018, fechou com um 

défic i t  de  R$  500 
milhões. 

" A  r e v i s ã o  é 
necessária para que 
não haja um deficit 
ainda maior em 2019, 
que terá que ser pago 
nas tarifas de energia 
e m  2 0 2 0 " ,  a fi r m a 
André. 

É uma vergonha o 
que atribuem ao povo 
brasileiro. O governo 
deveria ter conheci-
mento do seu investi-
mento e das necessi-
dades do país. Esque-
cem o que é prioritário 
e o povo é o grande fia-
dor sem ser o pecador. 
A passividade do povo 
deixa o governo à von-
tade, por isso, fazem o 
que querem.

        Mortes em 2018

Estado Trânsito C.violentos

RO 505 448

TO 593 412

MS 601 480

PI 1.111 615

MT 1.143 978

SC 1.537 840

PR 2.712 2.088

MG 4.127 3.234

SP 5.462 3.464

TOTAL 17.791 12.559
C. Violentos = Crimes Violentos

Acidentes Matam mais do que crimes 
violentos no Brasil

A tabela acima aca-
ba de ser divulgada 
p e l a  S e g u r a d o r a 
Líder, administradora 
do Seguro DPVAT, refe-
rente ao ano de 2018, 
comprovando que o 
trânsito no Brasil falta 
educação e mata mais 
que os crimes violen-
tos, apesar de, os índi-

ces dos dois serem 
bastante altos. Aciden-
tes com motocicletas 
são os que tem maior 
percentual dos aciden-
tes fatais. Em 2018, 
fo ram reg is t rados 
69.114 acidentes de 
trânsito nas rodovias 
federais de todo o 
país. Deste total, 5259 

foram fatais. A maior 
causa dos acidentes é 
a desobediência à sina-
lização. O quadro mos-
tra um cenário muito 
preocupante. Uma cau-
sa incluída como fatal, 
foi o uso de celulares 
ao volante. Muitos aci-
dentes ocorrerão por 
este motivo.
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