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Dilma é eleita a pior líder do mundo 
pela pesquisa da Revista Fortune

Dilma Rousseff

A maior crise finan-
ceira da história do Bra-
sil, uma das maiores 
corrupções entre os 
governistas e adminis-
tradores indicados 

pelo seu partido. Não 
podia ser diferente. Dil-
ma Rousseff foi eleita 
pela pesquisa realiza-
da pela revista Fortune 
a pior líder de todos os 

tempos com 374 mil 
votos, sendo que, em 
segundo lugar vem o 
governador de Michi-
gan, Rick Snyder, com 
17 mil votos. A lista não 

reúne apenas políti-
cos, mas também, 
empresários. Foram 
eleitos 19 nomes dos 
mais de 300 da pes-
quisa. Na avaliação da 
Fortune, era que a pre-
sidente desse continu-
idade ao trabalho do 
seu antecessor, «entre 
aspas», mas segundo 
a Fortune, ela se tor-
nou conhecida pela 
má gestão das contas 
públicas e pela acusa-
ção de sua campanha 
ter conhecimento dos 
maiores esquemas de 
corrupção de todos os 
tempos. 

A Fortune relata ain-
da que, apesar de não 
haver provas do seu 
envolvimento, o relaci-
onamento próximo a 
Lula e seu cargo de 
chefe de conselho na 
Petrobras durante os 

episódios de corrup-
ção deixaram as pes-
soas «céticas em rela-
ção à sua negação de 
participação no esque-
ma.

Em terceiro lugar 
ficou o ex-presidente 
da FIFA, Josefh Blat-
te r,  envo lv ido  em 
esquemas de corrup-
ção diante do maior 
escândalo esportivo 
da história.

Sob determinação 
do ex-presidente Lula, 
Dilma colocou seu 
nome como candidata 
a uma vaga no senado 
pelo estado de Minas 
Gerais.  As pesquisas 
mentirosas e fraudu-
lentas colocaram Dil-
ma em primeiro lugar 
com 29% das inten-
ções de voto, mas o 
que aconteceu foi uma 
grande surpresa que 

nem Dilma esperava. 
Ela amargou um quar-
to lugar com apenas 
com 15,35% dos votos 
ficando atrás dos elei-
tos Rodrigo Pacheco e 
o Jornalista Carlos Via-
na, e de Dinis Pinheiro 
do Solidariedade. 

O mundo está con-
victo de que Dilma 
Rousseff  deixou a 
desejar e o Brasil está 
penalizado por muitos 
anos para sair da crise 
impetrada pelo PT e se 
houve algum benefício 
social do seu anteces-
sor, foi retroagido pela 
má administração de 
sua sucessora. Deixou 
14 milhões de desem-
pregados e uma dívida 
pública monstruosa 
que, com certeza, irão 
décadas para ser sana-
da e sair da mente do 
povo brasileiro.

A derrota de Rena Calheiros no senado
é uma vitória do povo brasileiro

A eleição de outu-
bro de 2018 foi o maior 
ato democrático da his-
tória do Brasil. Conta-
minado por esquemas 
de propinas e corrup-
ção ativa e passiva, o 
povo brasileiro resol-
veu dar um basta nes-
te câncer criado no Pla-
nalto, Congresso e 
Senado Federal. Ele-
geu um presidente que 
quase foi assassinado 
e que ainda precisa 
ser investigado a fun-
do para saber quem foi 
o mandante do ato. Tro-
cou quase 50% dos 

deputados federais do 
Congresso e elegeu 
um grande número de 
novos senadores. Nos 
estados, não foi dife-
rente. A eleição de 
deputados estaduais 
foi uma grande troca 
de medalhões por 
nomes sem vícios da 
política costumeira. 
Em Minas Gerais, a 
grande surpresa foi à 
eleição de Romeu 
Zema. Sem nunca ter 
atuado na política, seu 
nome aparecia em ter-
ceiro lugar nas pesqui-
sas e conseguiu em 

dois turnos derrotar o 
então senador e ex-
governador de Minas 
Gerais, Antonio Anas-
tasia.

O Brasil assistiu a 
votação para eleger o 
novo presidente do 
Senado Federal, e na 
poltrona, via tudo acon-
tecer de maneira drás-
tica e baixa. Brigas, 
ofensas e palavras de 
baixo calão o que se 
escutava no senado. 
Tudo isso para eleger 
Renan Calheiros mais 
uma vez como presi-
dente do senado. Era 

Estava tudo encaminhado para mais um mandato de Renan Calheiros

tudo que o brasileiro 
não queria ver. Por 
fora, Dias Toffoli dá 
u m a  m ã o z i n h a  a 
Renan, anulando a 
vontade dos senado-
res que queriam o voto 
aberto e determinando 
q u e  o  v o t o  f o s s e 
secreto.  Montou-se 
então, um bloco con-
trário para enfrentar a 
raposa do senado. 
Nesta  in tempér ie , 
Renan renuncia sua 
candidatura e Davi 
Alcolumbre (DEM-
AP), de apenas 41 
anos, é eleito presi-
dente do senado com 
42 votos, um a mais 
que os 41 necessári-
os. Um alívio para o 
presidente e uma vitó-
ria da nova política bra-
sileira. 

Davi Alcolumbre

A juíza Gabr ie la 
Hardt, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, 
c o n d e n o u  o  e x -
presidente Lula a 12 
anos e 11 meses de pri-
são e confiscou o sítio 
Santa Bárbara de Ati-
baia (SP), fator princi-
pal da condenação do 
ex-presidente.

O sítio que está em 

nome de Fernando Bit-
tar, filho do ex-prefeito 
de campinas Jacó Bit-
tar que também foi con-
denado pela juíza. 
Gabriela entendeu 
que a família Lula usu-
fruiu do imóvel como 
se fosse o dona, e os 
custeios das reformas 
se deram por se Lula e 
não Bittar.

Lula condenado nos dois
processos acumula 25 anos
de prisão
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Se o STF entender em abril que a prisão em segunda instância é 
incompatível, poderá ser o maior descrédito jurídico do Continente

da de Cármen e a pos-
se de Dias Toffoli, foi 
uma das primeiras 
medidas do novo pre-
sidente da Casa. Colo-
car em votação o que 
já tinha sido votado em 
2016, quando o STF 
favoreceu a prisão em 
segunda instância. 

Caso o Supremo Tri-
bunal Federal retroaja 
o que foi votado em 
2016, o Brasil pode ter 
mais de 60.000 presos 
em liberdade, inclusi-
ve, presos de alta peri-
culosidade, traficante 
de drogas  e vários pre-

sos políticos, que irão 
aguardar recursos em 
liberdade. 

A imprensa interna-
cional, os poderes e 
políticos no exterior 
não compactuam com 
a ação de Dias Toffoli 
de desenterrar defunto 
e que poderá deixar o 
judiciário brasileiro no 
maior descrédito de 
toda sua história. Para 
eles, é retroagir, é colo-
car nas ruas um trans-
gressor, descumpridor 
das leis, um contra-
ventor e colocar em ris-
co a sociedade e a 

nação. 
A defesa do ex-

presidente Lula entrou 
com vários recursos 
contra a condenação 
pelo juiz Sérgio Moro o 
que foi rejeitado em 
todas às esferas judici-
ais do país. Com certe-
za, alegando que o 
sítio de Atibaia (SP) 
não é do ex-presidente 
e perseguição política, 
entrarão com vários 
recursos como acon-
teceu na primeira con-
denação. 

O que podemos 
esperar em abril........?

O judiciário brasilei-
ro não está com muito 
crédito no exterior. Na 
maioria dos países 
europeus, entendem 
que a justiça brasileira, 

por vezes, entra em 
assuntos que não são 
de sua competência, 
atropelando a política 
brasi leira. Cármen 
Lúcia, quando presi-

dente do STF, mesmo, 
sob pressão, conse-
guiu deixar de fora a 
revisão da condena-
ção em segunda ins-
tância. Mas com a  saí-

Encontro marcado via
internet resulta em 
horror

Eliane Perez - Foto Rede Globo

irmão (deficiente físi-
co) e o pai, já foram víti-
mas  do  agressor. 
Cadeia é o seu lugar!

O maior erro de Elia-
ne, foi levar Vinícius 
para dentro de seu 
apartamento no prime-
iro encontro, sem mes-
mo saber direito quem 
é o seu amigo interna-
uta. Segundo a dele-
gada do caso, Adriana 
Belém, ele responderá 
por feminicídio e pode-
rá permanecer preso 
até o julgamento, pois, 
já existe contra ele 
fatos que o condenam 
no passado, além da 
troca do nome na por-
taria do prédio. Ele tem 
que ficar é preso por 
muitos anos!

Vinícius Batista Ser-
ra, de 27 anos, trans-
formou o rosto e o cor-
po da Eliane Perez, de 
55 anos,  com 4 horas 
de agressão na Barra 
da Tijuca no Rio de 
Janeiro. Ele está preso 
temporariamente. Foi 
o primeiro encontro 
dos dois no dia 12, 
após oito meses de tro-
cas de mensagens na 
rede social. Vinícius 
deu o nome errado na 
portaria, ao entrar no 
condomínio. 

Nada justifica atitu-
des como essa. Viníci-
us deveria permane-
cer na cadeia por um 
bom tempo. Já não é a 
primeira vez que Viní-
cius agride alguém. O 

Subsecretário fala demais
e é exonerado por Zema

Foi apenas uma 
questão de tempo. 
Não havia nem uma 
semana que o secretá-
rio da saúde do estado 
de Minas foi trocado. 
Romeu Zema não 
esperou mais. Exone-
rou do cargo de subse-
cretário José Farah 
Júnior, que criticou o 
governador através de 
um áudio ainda em 
campanha política, 
dizendo que Romeu 
Zema, se eleito, não 
teria condições de 
gerir o Estado. Dizen-
do que Zema iria aca-
bar com os benefícios 
da classe policial. As 
imagens circularam 
nas redes sociais, na 

época. José Farah 
Júnior é ex-delegado 
d e  p o l í c i a .  «  U m 
empresário com 5 mil 
funcionários não vai 
poder gerir um estado 
c o m  m a i s  d e  1 , 9 
milhão, é difícil. Ele 
não tem capacidade 
de saber distinguir o 
que é o ente privado 
do que é o ente públi-
co», disse Farah. 

O novo secretário 
da saúde é o médico 
Carlos Eduardo Ama-
ral Pereira da Silva, 
que foi candidato a 
deputado federal pelo 
partido Novo e foi  der-
rotado nas urnas e 
escolhido por Zema 
para a pasta.

Quem é o presidente?
Será que temos uma segunda Dilma no poder?

Estamos diante de 
um fato inédito. Presi-
dente mente para 
defender seu filho e 
nega o contato e demi-
te ministro Gustavo 
Bebianno. 

J a i r  B o l s o n a r o 
sofreu várias derrotas 
em um só dia e além 
de tudo foi desmasca-
rado pela imprensa. A 
revista Veja tornou 
público todos os audi-
os entre Gustavo Bebi-
ano e Jair Bosonaro 
como confirmou Bebi-
anno. Se Jair Bolsona-
r o  d i s p e n s o u  u m 
ministro para defender 
seu filho que voraz-
mente chamou de 
mentiroso o ministro, o 
que podemos ter pela 
frente de um governo 
que não olha para a 

nação, mas mente 
para defender à famí-
lia? 

Será que temos um 
governo incompetente 
mais uma vez, como 
aconteceu com a ex-
presidente que sofreu 
o impeachment.  Hoje, 
o Brasil não tem mais 
recursos para aguar-
dar uma nova eleição 
o u  u m a  t r o c a  d e 
governo inesperada. 
Não há tempo e nem 
há espaço para erros. 
Sofreu a sua primeira 
derrota no Congresso, 
e se assim continuar, 
outras derrotas virão. 
O povo brasileiro apos-
tou suas fixas em Jair 
Bolsonaro, agora, Bol-
sonaro precisa focar 
no Brasil em primeiro 
lugar.
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Estão abertas as inscrições para a
49ª edição do Festival Nacional da Canção

Estão abertas as ins-
crições ao Festival 
Nacional da Canção 
(Fenac) deste ano. Já 
são 49 anos de históri-
as desde a primeira 
edição do evento, que 
é responsável por abrir 
portas para músicos e 
compositores de todo 
o Brasil, além de con-
tar com a participação 
de artistas já consa-
grados. Em 2019 o fes-
tival apresenta novida-
des. Pela primeira vez 
serão consideradas, 
nas etapas classifica-
tórias, apresentações 
on-line. Dez por cento 
das vagas serão reser-
vadas para essa moda-
lidade. As músicas ins-
critas nesta categoria 
vão concorrer com os 
mesmos direitos e con-
dições que as presen-
ciais.

Todos que desejam 
inscrever as músicas 

para a 49ª edição do 
Fenac, considerado o 
maior festival de músi-
ca do país, e concorrer 
ao cobiçado troféu 
L a m a r t i n e  B a b o , 
devem fazer a inscri-
ção até o dia 3 de 
j u n h o ,  p e l o  s i t e 
www.festivalnacional-
dacancao.com.br ou 
pelos correios. O ende-
reço para a postagem 
e mais informações 
sobre o evento tam-
b é m  p o d e m  s e r 
encontrados no site do 
festival.

De todas as músi-
cas inscritas apenas 
100 serão seleciona-
das para as etapas 
classificatórias, que 
vão começar no dia 26 
de julho. Este ano, a 
primeira cidade a rece-
ber o festival será Per-
dões, no Sul de Minas 
(26 e 27/7). Logo em 
segu ida  o  even to 

segue para São Tomé 
das Letras (2 e 3/08), 
Coqueiral (09 e 10/08), 
Três Pontas (16 e 
17/8), Nepomuceno 
(30 e 31/08) e Boa 
Esperança (05/09 e 
06/09). A grande final 
do festival acontecerá 
em Boa Esperança no 
dia 7 de Setembro.

O Festival Nacional 
da Canção nasceu em 
1971, no auge dos fes-
tivais no Brasil, e des-
de então acontece inin-
terruptamente, levan-
do boa música, além 
de muita diversão para 
as cidades do Sul de 
Minas. E neste ano 
não será diferente, mui-
ta música de qualida-
de e grandes talentos 
estão sendo espera-
dos no festival que vai 
distribuir R$ 230 mil 
em prêmios e o troféu 
Lamartine Babo para o 
vencedor.

Anuncie aqui
Lucratividade certa

35 - 9.9987-2718

Projeto nasce um cidadão da escola do legislativo
da Câmara Municipal de Varginha está com 
inscrições  abertas para 2019

Estão abertas as 
inscrições para o pro-
jeto Nasce um Cida-
dão, da Escola do 
Legislativo da Câmara 
Municipal de Varginha. 
Destinado a alunos 
dos 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental 
da rede pública e parti-
cular, o projeto ocorre 
t o d a s  a s  q u i n-
tas–feiras, em dois tur-
nos: manhã (das 8h30 
às 10h) e tarde ( das 
14h às 15h30). Nos 
encontros são discuti-
dos assuntos relacio-
nados à Constituição 
Federal e sobre a par-

ticipação cidadã dos 
adolescentes na soci-
edade.

Quem quiser se ins-
crever, basta acessar 
o l i n k : 
https://bit.ly/2sTZ5WK 
e preencher os dados. 
Mais informações tam-
bém podem ser obti-
das pelo telefone (35) 
3219-4757.

As aulas começam 
no dia 21 de fevereiro 
e são realizadas na 
Câmara de Varginha, 
que fica na Praça 
Governador Benedito 
Valadares, 11 – Cen-
tro.

Referência Nacio-
nal

O projeto Nasce um 
Cidadão foi criado no 
ano de 2016 e com 
apenas dois anos de 
ações, recebeu o “Prê-
mio Abel - Projetos 
Para a Comunidade”, 
no ano passado. O prê-
mio é entregue pela 
Associação Brasileira 
de Escolas do Legisla-
tivo e de Contas, teve 
a participação de esco-
las do legislativo de 
todo o país e foi muito 
concorrido.

Center 
      Shoes

Um novo conceitro em calçados

Calçados

Rua Alves e Silva, 99 centro - Varginha 
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Lions Clube Internacional/Varginha
retoma parceria com Seduc para 2019

Na noite de terça-
feira, 05/02, aconte-
ceu um encontro entre 
a equipe da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção/Varginha e a equi-
pe do Lions Clube 
I n t e r n a c i o-
nal/Varginha, na  sede 
do clube, quando foi 
retomada a parceria 
p a r a  2 0 1 9 ,  e n t r e 
ambas as instituições.

A Secretária de Edu-
cação, Prof.ª Rosana 
Carvalho, e a Coorde-

nadora  Pedagóg i-
ca/Projetos, Solange 
Conde, foram convida-
das a participarem da 
reunião que tratou de 
assuntos pertinentes 
ao andamento das ati-
vidades do Lions Clu-
be e onde também foi 
colocada a possibilida-
de de ampliar a parce-
r i a  e n t r e  L i o n s  e 
SEDUC, com novos 
projetos para o ano 
que se inicia.

Após a reunião foi 

servido um delicioso 
jantar, onde todos os 
presentes se confra-
ternizaram e firmaram 
a intenção de incenti-
var a implementação 
de iniciativas, que irão 
contribuir não só para 
a melhoria da qualida-
de de aprendizagem, 
como também para o 
desenvolvimento pes-
soal dos alunos das 
instituições escolares 
municipais.

Esquece bebê na rua e vai para o xilimdró
Em uma festa pré-

carnavalesca na cida-
de de Carrancas no 
Su l  do  Estado de 
Minas Gera is ,  um 
homem esquece o 
filho na rua. O garoto 
de apenas 1 ano foi 
encontrado em um 
bebê conforto com uri-
na pelos moradores 
que esperaram por 30 

minutos e ligaram para 
a polícia. segundo o 
pai, ele deixou o bebê 
conforto em uma rua 
próxima ao centro da 
c i d a d e ,  t o m a n d o 
todas, não lembrava 
do que aconteceu e foi 
preso  por abandono 
de incapaz e enviado 
pa ra  a  c idade  de 
Lavras. Chegando lá, 

ele disse que já tinha 
feito tratamento psi-
quiátrico em 2002. 
Pagou fiança e foi libe-
rado, devendo respon-
der pelo crime em 
liberdade.

O tratamento foi em 
2002 e ele está alopra-
do até hoje? É brinca-
deira...!

Maduro manda fechar fronteira com o Brasil
Abusa do poder e tenta impedir a ajuda humanitária ao povo venezuelano

Nico lás  Maduro 
manda fechar fronteira 
entre Venezuela e Bra-
sil mais pelo medo. 

São reações naturais 
de quem está sentindo 
que às coisas não 
andam muito bem. Par-

te do comando militar 
está apoiando Juan 
Guaidó. Já se passa-
ram trinta dias em que 
ele se auto proclamou 
presidente interino. 
Mediante isso, Maduro 
tem mais medo de ver 
seu castelo ruir e ter 
que ir para Moscou. 
Então, ele se resguar-
da de todas as manei-
ras. 

O Brasil, segundo 
Rego Bastos, o Brasil 
não irá deixar de ajuda 
humanitária aos Vene-
zuelanos.

Acesse: odebatenoticias.com.br
Webradio

Projeto anticrime  tem semana decisiva
no Congresso Nacional

O projeto apresen-
tado pelo Ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, 
vai entrar em discus-
são esta semana na 
Câmara.  Daí, pode-
rão sair as novas leis e 

arrochos entendidos 
por Moro que irão ame-
nizar o crime organiza-
do, o tráfico de drogas 
e o caminho mais curto 
para evitar a corrup-
ção e a lavagem de 

dinheiro no mundo polí-
tico brasileiro.  Vere-
mos esta semana a 
posição dos novos e 
velhos políticos para a 
condução de uma jus-
tiça mais severa.
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Center 
Shoes

Economia
Bom atendimento

Qualidade
Conforto

Confiança

Venha nos fazer uma visita, teremos um grande prazer em lhe receber

Rua Alves e Silva, 99 - Centro - Varginha - Minas Gerais

Super Promoção

R$ 43,00

de sandálias Neon

Governo não tem medida econômica 
para o país e comércio sofre os seus
piores meses em 10 anos

A equipe econômi-
ca de jair Bolsonaro 
n ã o  a p r e s e n t a 
nenhum plano econô-
mico e cai em descré-
di to com a classe 
empresarial.

Perto dos 60 dias de 
governo Bolsonaro, 
não foi apresentado 
nenhum incentivo ao 
empresário brasileiro. 

O mercado está sem 
dinheiro e o comércio 
está vivendo seus pio-
res dias em 10 anos.

O  n ú m e r o  d e 
comerciantes fechan-
do suas portas em 
todo o país é assusta-
dor. O povo que apos-
tou em Bolsonaro 
como uma válvula de 
escape para os proble-

mas econômicos e 
diminuir o desempre-
go está vivendo em 
situações contrárias à 
campanha de governo 
do atual presidente. 
Nada mudou, a não 
ser o ministério que já 
está em crise com a 
saída de Bebiano. sem 
propostas, o Brasil 
está piorando.

Cintibank diz que a reforma da previdência
trará uma economia de 500 bilhões em 10 anos

De acordo com os 
cálculos do banco ame-
ricano Citibank, se a 
reforma da previdên-
cia for aprovada no 
Congresso Nacional, o 
governo Federal pode-
rá ter uma economia 
de 500 bilhões em dez 
anos. A previsão do 
corte de gastos é de 
R$ 1,1 trilhão. 

Marcelo Marangon, 
presidente do Citibank 
no Brasil, que está oti-

mista com o governo, 
mas cauteloso com o 
Congresso. «O ritmo 
da aprovação das 
reformas vai definir o 
otimismo», disse Mar-
celo. O Citibank hoje, 
atua no mercado de 
investimentos no Bra-
sil, pois, vendeu sua 
operação de varejo 
para o Banco Itaú. 
Segundo Leonardo 
Porto (economista do 
banco), «Ainda há dúvi-

das sobre pontos de 
texto», Porto, desta-
cou poderia haver 
mais clareza sobre as 
medidas após o enca-
minhamento ao Con-
gresso. Como no Bra-
sil há um jogo político 
intenso, só nos resta 
aguardar, mas o Con-
gresso tem consciên-
cia da necessidade de 
aprovação  o mais rápi-
do possível. Não há 
como esperar mais.
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Gambiarra mata dez jovens no CT do Flamengo
Sem alvará, sem estrutura e sem fiscalização consagram a irresponssabilidade 

Qualquer que seja a 
punição para o Clube 
de Regatas do Fla-
mengo, não irá suprir a 
dor das famílias que 
depositaram em seus 
jovens a confiança e o 
incentivo para quem 
sabe o amanhã, esses 
garotos se tornassem 
promessas do futebol 
brasileiro e, conse-
q u e n t e m e n t e  n ã o 
sofrerem com os aper-
tos financeiros do dia a 
dia de cada uma de 

suas famílias. Eles cor-
r iam a t rás  de  um 
sonho que se encerrou 
com uma tragédia cau-
sada pela irresponsa-
bilidade de um dos mai-
ores times de futebol 
do mundo. A maior tor-
cida do mundo, assim 
como os cinco conti-
nentes repudiaram o 
descaso com os atle-
tas juvenis. Eles per-
deram a vida, a família 
perdeu o ente, e o Fla-
mengo perdeu a ver-

gonha de alojar em 
contê ineres seres 
humanos que corriam 
atrás do sucesso. Não 
é por ser um grande 
clube que lhe dá o dire-
ito de tratar atletas 
como animais. O local 
não tinha alvará de 
licença e para a prefei-
tura local, ali era um 
estacionamento e não 
um alojamento. Qual 
será a punição que o 
Ministério Público dará 
ao Flamengo? 

Piercing deixa garota paralítica

Garota de 20 anos 
ficou paraplégica por 
causa de um piercing 
no nariz. Ela sentia for-
tes dores após a colo-
cação do piercing e 
segundo o neurocirur-
gião que a atendeu dis-
se que a causa da para-
plegia foi a bactéria  
Staphylococcuss aure-
us, que se aloja nas via 
aéreas. Sengundo ele, 
quando ela furou o 
nariz, o sangramento 

da perfuração abriu 
espaço para que as 
bactérias infectasse a 
corrente sanguínea da 
moça.

A bactéria se insta-
lou na medula e criou 
uma barreira de pus 
que a comprimiu, dei-
xando-a sem movi-
mentos nas pernas.

A garota foi até Bra-
sília para ser operada 
da coluna, pois o pus 
poder ia  ocas ionar 

uma infecção generali-
zada que poder ia 
mata-la.

Segundo Oswaldo 
Ribeiro, cirurgião que 
operou a garota, esses 
tipos de infecções não 
são comuns, muito 
pelo contrário, são 
bem raras.

A garota vem pas-
sando por acompa-
nhamento com fisiote-
rapeutas e psicólogos.  

O Brasil perde o maior jornalista e radialista 
dos últimos 20 anos. Um profissional íntegro

Um acidente de heli-
cóptero no Rodoanel 
na capital paulista no 
dia 11 deixou o jorna-
lismo brasileiro órfão. 
Morreu Ricardo Boe-
chat. Filho de diploma-
ta, nasceu em Buenos 
Aires e logo veio para 
o Brasil. Boechat esta-

va na Rede Bandei-
rantes de Comunica-
ção, no rádio e na TV. 
Seu  p rog rama na 
Band era l íder de 
audiência. Trabalhou 
na Rede Globo, Jornal 
do Brasil, O Globo e 
vários outros veículos 
de comunicação. Ele 

realizava  palestras 
em empresas e facul-
dades. Realizou uma 
palestra no Grupo Lilli 
da indústria farmacêu-
tica em Campinas na 
manhã do dia onze e 
voltava para São Pau-
lo. Uma perda muito 
grande...

O governo de Nico-
lás Maduro está che-
gando ao fim. A ONU 
não pode mais admitir 
atitudes e fatos como 
estes, além de confli-
tos e mortes por toda a 

Venezuela, não bas-
tasse as fraudes nas 
eleições do ano pas-
sado, Nicolás Maduro 
não respeita seu povo 
e mata para continuar 
no poder. 

O mundo inteiro, 
com exceção dos paí-
ses socialistas como a 
Rússia e a China estão 
contra Maduro. Os 
Estados Unidos já colo-
ca a possibilidade de 

usar da força para ame-
nizar o sofrimento do 
povo venezuelano. Há 
uma grande possibili-
dade de uma guerra 
civil. Emílio González, 
prefeito de Gran Saba-
na, perto da fronteira 
com o Brasil, disse que 
confli tos deixaram 
pelo menos 25 mortos. 
Ele é opositor de Madu-
ro e usou rotas clan-
destinas para chegar a 
Roraima. Emílio afir-
ma que está sendo per-
seguido por Nicolás 

Maduro e teve que 
fugir para o Brasil para 
não morrer, seguindo 
rotas clandestinas na 
mata. A perseguição 
de Maduro a seus opo-
sitores é muito grande 
e com ordem de matar 
se houver resistência 
a seu governo.

Com isso, reuniões 
internacionais estão 
acontecendo quase 
que diariamente para 
tentar retirar do poder 
o assassino socialista. 
Com o andar da carru-

agem, uma invasão de 
países contrários a 
Maduro, principalmen-
te os Estados Unidos 
pode estar próxima. 
Basta apenas uma 
sinalização positiva da 
ONU para que isso 
aconteça.  A a juda 
humanitária de países 
contrários a Maduro foi 
queimada e vários con-
flitos surgiram. Madu-
ro ainda se mantém no 
poder devido a posi-
ção das forças arma-
das venezuelanas.

A pressão e as críticas internacionais
colocam Maduro em fim de carreira. É
apenas uma questão de tempo
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